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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Dari hasil pengamatan peneliti di salah satu Universitas swasta di 

semarang, banyak mahasiswa-mahasiswa yang merokok di lingkungan 

kampus. Bahkan Univeritas  menyediakan fasilitas atau tempat untuk 

merokok di luar gedung setiap fakultas  yang bertujuan agar mahasiswa 

tidak merokok dalam gedung fakultas yang sebelumnya dilakukan oleh 

mahasiswa Universitas tersebut   

Sebelum lakukan penelitian, peneliti perlu memahami tempat 

penelitian dan subjek penelitian guna mempersiapkan segala sesuatu yang 

dibutuhkan untuk penelitian dengan tujuan agar penelitian berjalan dengan 

lancar dan baik. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup salah satu 

Universitas swasta di Semarang  dengan subjek para mahasiswa di 

Universitas tersebut.  

Subjek yang dapat mengikuti penelitian ini dipilih berdasarkan 

criteria subjek yang sudah dibuat oleh peneliti yaitu mahasiswa Universitas 

Swasta di kota Semarang yang merokok minimal  lima  batang rokok per 

harinya.  

Berdasarkan wawancara singkat peneliti menemukan ada 71 

mahasiswa Umiversitas swasta di Semarang tersebut yang masuk dalam 

kriteria subjek dan  dapat dijadikan subjek penelitian. 
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4.2. Persiapan Penelitian 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua macam, alat ukur yaitu tes 

pengetahuan bahaya merokok dan angket perilaku merokok. 

Penyusunan alat ukur dimulai dengan menentukan aspek-aspek dari 

setiap variabelyang nantinya digunakan untuk menyusun tes dan 

angket psikologi sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. 

1. Tes Pengetahuan Bahaya merokok  

Penyusunan tes pengetahuan bahaya merokok disusun 

berdasarkan aspek-aspeknya yaitu : bahan kimia berbahaya dalam 

rokok, dampak, dan penyakit yang ditimbulkan. Tes pengetahuan 

bahaya merokok terdiri dari delapan belas item dengan distribusi 

sebaran item sebagai berikut. 

Tabel 4.1: Distribusi Sebaran Item Tes Pengetahuan Bahaya Meokok 

No Aspek Item Jumlah 

Benar Salah 

1 Bahan Kimia 1,7,13 4,10,16 6 

2 Dampak 2,8,14 5,11,17 6 

3 Penyaket yang 

ditimbulkan 

3,9,15 6,12,18 6 

Jumlah 9 9 18 
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2. Angket Perilaku Meokok 

Penyusunan angklet perilaku merokok disusun berdasarkan 

aspek-aspek perilaku merokok yaitu frekuensi, intensitas, dan lamanya 

berlangsung perilaku merokok. Angket perilaku merokok terdiri dari 3 

item dan masing-masing aspek diungkap melalui satu item kemudian 

jawaban dari masing-masing item dikalikan. 

4.2.2.    Permohonan Ijin Penelitian 

Persiapan yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan 

penelitian adalah mengurus surat ijijn penelitian dari Fakultas Psikologi 

Unika dengan nomor 1704/B.7.3/FP/V/2019 untuk ijin penelitian di 

Universitas Katolik Soegijapranata. Setelah itu penelitian dilaksanakan. 

4.3. Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dan pengambilan data, peneliti 

melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan try out terpakai. Hal ini 

dilakukan mengingat terbatasnya waktu, tenaga dan jadwal 

pengambilan data. Pada metode ini, penyebaran tes dan angket atau 

pengambilan data dilakukan satu kali. Data yang digunakan untuk uji 

coba juga digunakan sebagai data penelitian.  

Penelitian ini menggunakan metode sampling yang berarti 

sample dari seluruh mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang 

dijadikan subjek penelitian. Penyebaran Tes dan Angket dilakukan pada 

tanggal dua puluh satu mei sampai dengan tiga puluh mei yang 

bertempat di Universitas Swasta di semarang. Dari tujuh puluh satu tes 

dan angket yang dibagikan pada mahasiswa yang dapat diisi sebanyak 
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tujuh puluh satu. Jumlah tes dan angket yang dibagikan kepada 

mahasiswa berjumlah tujuh puluh satu. 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Tes Pengetahuan Bahaya Merokok 

Hasil uji validitas tes pengetahuan bahaya merokok yang terdiri 

dari 18 item diperoleh 12 item yang valid dengan koefisien validitas item 

0,232 sebagai standar tolak ukur sehingga sebanyak 6 item dinyatakan 

gugur. Koefisien validitas terendah adalah -0,614 dan koefisien validitas 

tertinggi adalah 0,666. Hasil uji reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,822 

yang berarti tes ini memiliki reliabilitas yang baik dalam mengukur 

pengetahuan bahaya merokok. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. Sebaran item yang valid atau gugur tes pengetahuan 

bahaya merokok dapat dilihat pada tabel.  

Tabel 4.2: Sebaran item valid dan gugur Tes Pengetahuan Bahaya 

Merokok 

No Aspek Item Jumlah 

Benar Salah 

1 Bahan Kimia 1,7,13 4*,10*,16* 3 

2 Dampak 2*,8,14 5*,11*,17 3 

3 Penyakit yang ditimbulkan 3,9,15 6,12,18 6 

Jumlah 8 4 12 

 Keterangan  : 

 Tanda (*) adalah item gugur 


