
   

 

26 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan penulis untuk penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Azwar (2016), penelitian 

korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antarvariabel atau lebih tampa ada upaya untuk mempengaruhi, dan tidak ada 

manipulasi variabel. Menurut Arikunto (2013), penelitian kuantitatif korelasional 

merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara dua atau beberapa variabel. 

Penelitian dengan metode kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang 

masalah sosial dan kajian pemikiran yang bersifat ilmiah, berdasarkan pada 

pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka dan 

dianalisis dengan proses statistik untuk menentukan  apakah generalisasi prediktif 

teori tersebut benar (Azwar, 2016). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala suatu yang akan menjadi objek pengamatan 

penelitian dan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan 

diteliti (Sugiyono, 2015). 

Variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Bebas (X)  : a. Stres akademik (X1) 

 b. Kontrol Diri (X2) 

2. Variabel Tergantung (Y)  : Frekuensi Merokok pada Mahasiswi (Y) 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Frekuensi Merokok pada Mahasiswi 

Frekuensi merokok pada mahasiswi adalah frekuensi merokok pada 

mahasiswi adalah jumlah batang rokok yang dihisap oleh mahasiswi dalam 

waktu per hari. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan salah satu aspek perilaku 

merokok yaitu aspek frekuensi. Tinggi rendahnya frekuensi merokok seseorang 

dapat diperoleh dari angka yang didapat dari subyek terhadap jumlah batang 

rokok yang dihisap setiap harinya. Frekuensi merokok ini diperoleh berdasarkan 

data pengisian angket pada lembar identitas, semakin tinggi nilai skor yang 

didapat menunjukkan semakin tinggi frekuensi merokok subyek, sebaliknya 

semakin rendah skor menunjukkan rendahnya frekuensi merokok subyek. 

 

2.  Stres Akademik 

Stres akademik merupakan suatu respon atau reaksi psikologis seseorang 

terhadap tuntutan dari lingkungan akademik yang dirasa tidak sesuai dengan 

harapan dan melebihi kemampuan diri individu. Stres akademik ditandai dengan 

munculnya gejala-gejala sebagai berikut: Reaksi fisik, reaksi kognitif, emosi dan 

perilaku. Data stres akademik diungkap dengan menggunakan skala stres 

akademik. Semakin tinggi skor yang didapat menunjukkan semakin tinggi stres 

akademik yang dialami mahasiswi, sebaliknya semakin rendah skor yang didapat 

menunjukkan semakin rendah stres akademik yang dialami mahasiswi. 
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3. Kontrol Diri 

Kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan 

dorongan-dorongan, baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. 

Membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku individu ke arah 

positif. Individu yang memiliki kemampuan kontrol diri akan membuat 

keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu 

yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. 

Data kontrol diri diungkap dengan menggunakan skala kontrol diri yang 

terdiri dari tiga aspek yaitu kontrol perilaku (behavioral control), kontrol kognitif 

(cognitive control), dan kontrol keputusan (decision control). Semakin tinggi 

skor yang didapat menunjukkan semakin tinggi intensitas pengendalian terhadap 

tingkah laku, sebaliknya semakin rendah skor yang didapat menunjukkan 

semakin rendah kontrol diri atau pengendalian terhadap tingkah laku.  

 

D. Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswi di Kota Semarang. 

 

1. Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah jumlah orang atau 

keseluruhan individu dalam suatu daerah yang bersifat umum dan memiliki 

karakteristik cenderung cenderung sama dengan objek penggambarannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswi S1, di beberapa perguruaan 

tinggi di Kota Semarang dan mereka memiliki kebiasaan merokok. Sampel 

adalah perwakilan dari populasi yang di pelajari dalan suatu penelitian dan 

hasilnya dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya (Arikunto, 2013). 

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswi yang merupakan seorang 

perokok. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling. Sugiyono (2015), menjelaskan bahwa teknik  purposive sampling 

merupakan pengambilan sampel secara tidak acak, dalam pengambilan 

sampelnya peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap 

objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Alasan menggunakan teknik ini karena sampel memiliki kriteria-kriteria atau 

ciri sebagai perokok yang harus dipenuhi oleh sampel dan sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2015), mengatakan teknik pengumpulan data adalah proses riset 

dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara 

sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan 

metode kuesioner, berupa angket dan skala sikap berdasarkan aspek dari variabel 

yang diteliti,  dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis kuesioner yang digunakan 

yaitu angket Frekuensi Merokok, skala Stres Akademik, dan skala Kontrol Diri. 

Untuk alat ukur skala stres akademik dan skala kontrol diri setiap pernyataan 

memiliki empat alternatif jawaban yaitu kategori jawaban SS (Sangat sesuai), S 

(Sesuai), TS (Tidak sesuai) dan STS (Sangat tidak sesuai). Peneliti tidak 

memberikan pilihan jawaban N atau Netral dengan alasan untuk menghindari 

kecenderungan subjek menjawab Netral. Tiap skala terdapat pernyataan yang 

bersifat favorable dan unfavorable. Setiap kategori jawaban memiliki skor yang 

berbeda untuk pernyataan favorable dan unfavorable. 

Untuk item-item yang mengukur favorable, penilaiannya adalah:  

Skor 4  : (SS) yang artinya Sangat Sesuai 

Skor 3  : (S) yang artinya Sesuai 

Skor 2  : (TS) yang artinya Tidak sesuai 

Skor 1  : (STS) yang artinya Sangat Tidak Sesuai. 
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Begitu juga sebaliknya, untuk item-item yang mengukur 

unfavorable, penilaian yang digunakan adalah: 

Skor 1  : (SS) yang artinya Sangat Sesuai 

Skor 2  : (S) yang artinya Sesuai 

Skor 3  : (TS) yang artinya Tidak sesuai 

Skor 4  : (STS) yang artinya Sangat Tidak Sesuai 

Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka menunjukkan semakin tinggi skala 

yang sedang di ukur. Begitu juga sebaliknya. 

 

Adapun penjabaran instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Frekuensi Merokok  

Instrumen frekuensi merokok menggunakan angket frekuensi 

merokok yang dikembangkan oleh peneliti. Frekuensi merokok adalah 

jumlah rokok yang dihisap seseorang dalam waktu satu hari, tinggi 

rendahnya frekuensi merokok seseorang dapat diperoleh dari angka yang 

didapat dari subyek terhadap jumlah batang rokok yang dihisap setiap 

harinya. Indikator dibuat berdasarkan dari pengertian frekuensi merokok, 

berupa pertanyaan yang akan diisi oleh subyek pada lembar identitas. 

Semakin tinggi skor yang didapat menunjukkan semakin tinggi frekuensi 

merokok subyek, dan sebaliknya semakin rendah skor menunjukkan 

rendahnya frekuensi merokok subyek. 

 

b. Skala Stres Akademik 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat stres akademik pada 

mahasiswi Unika Soegijapranata angkatan 2016-2019. Skala stres 

akademik disusun berdasarkan gejala stres yang terdiri dari gejala reaksi 

fisik, reaksi kognitif, emosi dan perilaku, dan indikator dibuat berdasarkan 

dari pengertian masing-masing gejala. Skala yang digunakan yaitu skala 
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Likert dengan empat pilihan jawaban, skala stres akademik terdiri dari 16 

pertanyaan dengan masing-masing 8 pertanyaan favorable dan 8 

pertanyaan unfavorable. Semakin tinggi skor yang didapat menunjukkan 

semakin tinggi stres akademik yang dialami mahasiswi. 

 

Tabel 2. Blueprint Skala Stres Akademik 

 

Gejala Indikator Favorable             Unfavo Item 

 

    

Reaksi 

fisik 

1. Sakit kepala 

2. Keluar keringat dingin 

3. Mudah lelah 

2 2 4 

Reaksi 

kognitif 

1. Berpikir negatif 

2. Mudah lupa.  

3. Prestasi menurun 

4.Sulit mengambil keputusan 

2 2 4 

Emosi  1. Mudah marah dan cemas 

2. Panik ketika banyak tugas 

4. Gelisah saat menghadapi 

ujian 

2 2 4 

Perilaku 1 Sering Membolos 

2. Tidak peduli dengan 

 mata kuliah 

3. Takut ketika bertemu 

dosen 

2 2 4 

 Total Item 8 8 16 
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c. Skala Kontrol Diri 

Untuk mengungkap kontrol diri subjek dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan skala kontrol diri yang dikembangkan oleh peneliti dan 

mengacu pada aspek-aspek kontrol diri, yaitu kemampuan mengontrol 

perilaku, kemampuan mengontrol kognitif, dan kemampuan mengontrol 

keputusan, indikator dibuat berdasarkan dari pengertian masing-masing 

aspek yang ada. Skala yang digunakan yaitu skala Likert yang terdiri dari 

empat pilihan jawaban, skala kontrol diri memiliki total 18 pertanyaan 

dengan masing-masing sembilan pertanyaan favorable dan sembilan 

pertanyaan unfavorable. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi kontrol diri mahasiswi. 

Tabel 3. Blueprint Skala Kontrol Diri 

Aspek 

Kontrol Diri 
Indikator Favorable Unfavorable Item 

Kemampuan 

Mengontrol 

perilaku 

1. Memodifikasi stimulus 

dengan cara   mencegah atau 

menjauhi stimulus 

2. Mengatur pelaksanaan untuk 

mengendalikan situasi, keadaan 

diri, atau keadaan di luar diri 

3.Tindakan konkrit untuk 

mengurangi dampak stressor 

atau impuls 

3 3 6 

Kemampuan 

mengontrol 

kognitif 

Merupakan kemampuan individu 

dalam mengolah informasi, 

dengan cara menginterpretasi. 
3 3 6 

Kemampuan 

mengontrol 

keputusan 

Kemampuan mengambil 

tindakan berdasarkan pada apa 

yang diyakini atau disetujui. 
3 3 6 

Total Item 9 9 18 
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F.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Uji validitas dan uji reliabilitas diperlukan untuk mendapatkan alat ukur yang 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Azwar (2016) menyatakan 

bahwa sejauh mana kepercayaan dapat diberikan pada kesimpulan penelitian sosial 

tergantung antara lain pada akurasi dan kecermatan data yang diperoleh dari 

validitas dan reliabilitas alat ukurnya. 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur banyak tergantung pada sejauh mana isi angket 

tersebut mencakup data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan 

penelitian (Azwar, 2016). Validitas alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan validitas item, yang diuji menggunakan korelasi antara skor 

skala yang diperoleh dari masing-masing item dengan skor total yang diuji 

menggunakan rumus korelasi Product Moment. Suatu  butir pernyataan 

dikatakan valid jika nilai r-hitung yang merupakan nilai dari Corrected 

item – Total Correlation > 0,3.  

Peneliti juga menggunakan program komputer Statistical Packages 

for Social Sciences atau SPSS untuk menghemat waktu dan mempermudah 

hitungan. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur banyak dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan 

motivasi responden dalam memberikan jawaban (Azwar, 2016). Analisis 

reliabilitas dilakukan setelah analisis validitas item, karena item yang akan 

dianalisis reliabilitasnya hanya item yang valid. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Alpha Cronbach, dengan skor minimum 

0,70. 
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G. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian akan dilakukan analisis. Pengolahan 

data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara 

mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan 

(Azwar, 2016). Analisis data yang digunakan untuk melihat hubungan antara stres 

akademik dan kontrol diri dengan frekuensi merokok pada mahasiswi adalah 

teknik analisis Regresi berganda dan korelasi product moment dari Karl Pearson. 

 

  


