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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yang 

menghubungkan antara pola asuh permisif orangtua (X1) dan konformitas pada 

teman sebaya (X2) dengan perilaku merokok pada remaja madya (Y). 

 

 

 

 

 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 38). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pola asuh permisif orangtua sebagai variabel bebas 1 (X1) 

2. Konformitas pada teman sebaya sebagai variabel bebas 2 (X2) 

3. Perilaku merokok sebagai variabel terikat (Y) 

Pola Asuh Permisif 

Orangtua (X1) 

Konformitas Teman 

Sebaya (X2) 

Perilaku Merokok 

(Y) 
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C. Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel yang diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Perilaku Merokok 

Perilaku merokok adalah aktivitas menghisap rokok yang dilakukan oleh 

remaja madya, baik menggunakan rokok maupun menggunakan  pipa, dan 

menjadikan rokok sebagai cara pengaturan diri dalam berbagai situasi. Untuk 

mengukur perilaku merokok dapat dilihat dari aspek perilaku merokok yang 

dikemukakan oleh Leventhal & Cleary sebagai berikut:  

a. Fungsi merokok, menggambarkan perasaan yang dialami oleh remaja 

madya setelah mengkomsumsi rokok. 

b. Intensitas merokok, meliputi jumlah batang rokok yang dihisap oleh 

remaja madya setiap harinya. 

c. Tempat merokok, merokok dimana saja remaja madya menginginkannya. 

d. Waktu merokok, merokok kapan saja remaja madya menginginkannya. 

Tinggi rendahnya skor yang dimiliki remaja madya menunjukkan tinggi 

rendahnya perilaku merokok yang dilakukan. 

2. Pola Asuh Permisif Orangtua 

Pola asuh permisif merupakan pola asuh orangtua yang memberikan 

kebebasan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh remaja madya tanpa adanya 

bimbingan orangtua dan tidak adanya kontrol orangtua terhadap perilaku remaja 

madya sehingga remaja madya tidak mengetahui apakah perilakunya benar atau 
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salah. Adapun indikator pola asuh permisif orangtua yang mengacu pada teori 

Baumrind yang terdiri atas: 

a. Orangtua tidak memberikan hukuman kepada remaja madya ketika remaja 

madya melakukan kesalahan. 

b. Menerima  semua tindakan remaja madya sehingga remaja madya bebas 

untuk melakukan semua keinginannya tanpa ada aturan dari orangtua. 

c. Orangtua sebagai sumber untuk memenuhi semua keinginan remaja madya 

sehingga remaja madya menjadi tidak bertanggungjawab. 

d. Memberi izin kepada remaja madya untuk mengatur kegiatannya sendiri 

sebanyak mungkin tanpa adanya kontrol dari orangtua. 

e. Tidak mendorong remaja madya untuk mematuhi peraturan yang 

ditetapkan secara eksternal seperti peraturan di sekolah, di kelas, dan di 

masyarakat. 

Tinggi rendahnya skor yang dimiliki remaja madya menunjukkan tinggi 

rendahnya pola asuh permisif yang diterapkan orangtua kepada remaja madya. 

 

3. Konformitas Pada Teman Sebaya 

Konformitas adalah perilaku remaja madya untuk menjadi sama dengan 

teman sebaya atau kelompok sebayanya agar teman sebaya atau kelompok 

sebayanya dapat menerima dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

Adapun aspek konformitas yang digunakan dalam penelitian ini  mengacu kepada 

teori Sears yang terdiri atas: 
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a. Kekompakan kelompok, meliputi perasaan dekat dengan kelompok sebaya 

dan perasaan takut akan penolakan dalam kelompok sebaya membuat 

remaja madya menetap dalam kelompok sebayanya. 

b. Kesepakatan kelompok, meliputi adanya persamaan pendapat remaja 

madya dengan kelompok teman sebayanya. 

c. Ketaatan kelompok, meliputi tekanan atau tuntutan kelompok sebaya yang 

membuat remaja madya rela melakukan suatu tindakan walaupun tidak 

menyukainya. 

Tinggi rendahnya skor yang dimiliki remaja madya menunjukkan tinggi 

rendahnya konformitas remaja madya terhadap kelompok teman sebayanya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2016: 80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut Azwar (2013: 77) populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang  membedakannya 

dari kelompok subjek yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko berjumlah 724 siswa laki-laki. 

Berikut ini jumlah siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1  

Jumlah siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko Tahun Ajaran 

2017-2018 

Nama Sekolah Jumlah Siswa 

SMA Negeri 1 Bangko 373 

SMA Negeri 2 Bangko 267 

SMA Negeri 3 Bangko 84 

Jumlah 724 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bangko Kabupaten 

Rokan Hilir, 2017. 

 

2. Sampel Penelitian  

Menurut Sugiyono (2016: 81) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil haruslah 

representatif, artinya sampel harus mencerminkan dan mewakili sifat populasi. 

Bagian dari populasi yang memilki ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti 

(Martono, 2012: 74). Jumlah sampel yang diharapkan 100% mewakili populasi 

adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Semakin besar jumlah 

sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil 

dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka semakin 

besar kesalahan generalisasi (Sugiyono, 2016: 86). Jumlah sampel dalam 

penelitian ini tidak diketahui secara pasti meskipun jumlah populasi diketahui 

secara pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya data jumlah siswa yang merokok. 

Roscoe (dalam Sugiyono, 2016: 91) mengatakan ukuran sampel yang layak dalam 

penelitian antara 30 sampai dengan 500 dan bila dalam penelitian melakukan 

analisis dengan multivariate, maka jumlah sampel minimal 10 kali dari jumlah 

variabel yang diteliti. Berdasarkan pendapat Roscoe, maka sampel yang layak dan 
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representatif sesuai kriteria dalam penelitian ini berjumlah 102 siswa. Berikut ini 

rincian jumlah subjek penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Jumlah Subjek Penelitian 

Nama Sekolah Kelas Jumlah Siswa Total 

SMA Negeri 1 

Bangko 

X3 

X4 

XII IPA 1 

XII IPA 2 

XII IPA 3 

XII IPS 2 

XII IPS 3 

XII IPS 4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

7 

7 

47 

SMA Negeri 2 

Bangko 

X1 

X2 

XII IPA 1 

XII IPA 2 

XII IPS 1 

XII IPS 2 

5 

5 

7 

7 

8 

8 

40 

SMA Negeri 3 

Bangko 

X1 

X2 

XI IPS  

4 

4 

7 

15 

Total 17 102 102 

 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2016: 

81). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik quota sampling yang 

mana quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang di inginkan (Sugiyono, 

2016: 85). Dalam penelitian ini, peneliti sudah menentukan kriteria yang akan 

dijadikan sampel yaitu siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko tahun 

ajaran 2017-2018 yang merokok dan berusia 15-18 tahun. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2016: 137). Metode pengumpulan data yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan skala. Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berbentuk skala likert 

sebagai pengukuran variabel yang diteliti. Skala yang digunakan pada penelitian 

ini adalah skala pola asuh permisif orangtua, skala konformitas teman sebaya, dan 

skala perilaku merokok. 

1. Alat Ukur Penelitian  

Alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

Skala Psikologi. Skala adalah suatu metode penyelidikan yang bersifat konstruk 

yang menggambarkan aspek kepribadian individu dengan menggunakan  daftar 

pernyataan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh individu yang menjadi objek 

dari penelitian tersebut. 

Penelitian ini menggunakan tiga skala. Pertama, skala yang dimaksudkan 

adalah untuk mengungkap tentang pola asuh permisif orangtua. Kedua, skala 

konformitas pada teman sebaya. Ketiga, skala perilaku merokok. 

a. Skala pola asuh permisif orangtua 

Untuk mengetahui keadaan subjek, khususnya pola asuh permisif orangtua 

digunakan skala pola asuh permisif orangtua yang disusun berdasarkan 

karakteristik pola asuh permisif orangtua yang diungkapkan oleh Baumrind 

(1966). Semakin tinggi skor terhadap skala pola asuh permisif orangtua, berarti 
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semakin permisif pola asuh orangtuanya, Semakin rendah skor pada skala pola 

asuh orangtua permisif, berarti semakin tidak permisif pola asuh orangtunya. 

Model skala yang digunakan adalah model skala likert dengan empat 

alternatif jawaban. Dimana skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2016: 93). Pernyataan dalam skala yang mengandung Favourable dan 

Unfavourable, diberi nilai sebagai berikut: untuk pernyataan Favourable yaitu 

pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: SS (Sangat 

Sesuai): 4, S (Sesuai): 3, TS (Tidak Sesuai): 2, STS (Sangat Tidak Sesuai): 1. 

Untuk pernyataan dalam skala yang mengandung kecenderungan Unfavourable 

yaitu pernyataan yang tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut:  

SS (Sangat Sesuai): 1, S (Sesuai): 2, TS (Tidak Sesuai): 3, STS (Sangat Tidak 

Sesuai): 4. 

Berikut ini Blue Print skala Pola Asuh Permisif Orangtua dapat dilihat 

pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Blue Print Try Out Skala Pola Asuh Permisif Orangtua 

No Indikator Favurable Unfavourable Jumlah 

1 Tidak memberikan hukuman 

kepada anak 

1, 2, 3, 6, 

45 

4, 5, 11, 44 9 

2 Menerima  semua tindakan anak 7, 8, 18, 20 9, 10, 30, 39, 43 9 

3 Memenuhi semua keinginan anak 

sehingga anak menjadi tidak 

bertanggungjawab 

12, 14, 17, 

21, 22 

13, 15, 16 19 9 

4 Memberikan kebebasan tanpa 

adanya kontrol orangtua 

23, 24, 31, 

32, 33 

 25, 26, 27, 28 9 

5 Tidak mendorong anak untuk 

mematuhi peraturan yang 

ditetapkan secara eksternal 

35, 36,38, 

41 

29, 34, 37, 40, 

42 

9 

Total 23 22 45 
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b. Skala konformitas pada teman sebaya 

Untuk mengetahui keadaan subjek, khususnya konformitas teman sebaya 

digunakan skala konformitas teman sebaya yang disusun berdasarkan karakteristik 

konformitas teman sebaya yang diungkapkan oleh Sears (1985). Semakin tinggi 

skor terhadap skala konformitas teman sebaya, berarti semakin tinggi konformitas 

terhadap teman sebayanya. Semakin rendah skor pada konformitas teman sebaya, 

berarti semakin rendah pula konformitas terhadap teman sebayanya. 

Model skala yang digunakan adalah model skala likert dengan empat 

alternatif jawaban. Pernyataan dalam skala yang mengandung Favourable dan 

Unfavourable, diberi nilai sebagai berikut: untuk pernyataan Favourable yaitu 

pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: SS (Sangat 

Setuju): 4, S (Setuju): 3, TS (Tidak Setuju): 2, STS (Sangat Tidak Setuju): 1. 

Untuk pernyataan dalam skala yang mengandung kecenderungan Unfavourable 

yaitu pernyataan yang tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut:  

SS (Sangat Setuju): 1, S (Setuju): 2, TS (Tidak Setuju): 3, STS (Sangat Tidak 

Setuju): 4. 

Berikut ini Blue Print skala Konformitas Pada Teman Sebaya dapat dilihat 

pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Blue Print Try Out Skala Konformitas Teman Sebaya 

No Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kekompakan 1, 2, 3,  4, 9 5, 6, 7, 8, 10 10 

2 Kesepakatan 14, 15, 16, 17, 20 11, 12, 13, 18, 19 10 

3 Ketaatan 21, 22, 23, 29, 30  24, 25, 26, 27, 28 10 

Total 15 15 30 

 



 

52 
 

 

c. Skala perilaku merokok 

Untuk mengetahui keadaan subjek, khususnya perilaku merokok 

digunakan skala perilaku merokok yang disusun berdasarkan kategori perilaku 

merokok yang diungkapkan oleh Leventhal & Cleary (1980). Semakin tinggi skor 

perilaku merokok, berarti semakin tinggi pula perilaku merokok seseorang. 

Semakin rendah skor perilaku merokok, berarti semakin rendah pula perilaku 

merokok seseorang. 

Model skala yang digunakan adalah model skala likert dengan empat 

alternatif jawaban. Pernyataan dalam skala yang mengandung Favourable dan 

Unfavourable, diberi nilai sebagai berikut: untuk pernyataan Favourable yaitu 

pernyataan yang mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut: S (Selalu): 

4, S (Sering): 3, KD (Kadang-kadang): 2, TP (Tidak Pernah): 1. Untuk pernyataan 

dalam skala yang mengandung kecenderungan Unfavourable yaitu pernyataan 

yang tidak mendukung pada subjek, diberi nilai sebagai berikut:  S (Selalu): 1, S 

(Sering): 2, KD (Kadang-kadang): 3, TP (Tidak Pernah): 4.  

Berikut ini Blue Print skala Perilaku Merokok dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 

Blue Print Try Out Skala Perilaku Merokok 

No Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Fungsi Merokok 1, 9, 14, 19, 32, 34 8, 18, 25 9 

2 Intensitas Merokok 2, 10, 13, 21  7, 17, 28, 30 8 

3 Tempat Merokok 4, 12, 22, 24, 33 6, 15, 27, 31 9 

4 Waktu Merokok 3, 11, 20, 23 5, 16, 26, 29 8 

Total 19 15 34 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum alat ukur digunakan untuk penelitian yang sebenarnya, maka alat 

ukur yang digunakan perlu dilakukan uji coba  terlebih dahulu. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas guna mendapatkan aitem-aitem 

yang layak digunakan sebagai alat ukur. Dalam mendapatkan sampel uji coba, 

Azwar (2010: 57) mengatakan tidak ada ketentuan pasti untuk menentukan 

seberapa banyak sampel yang diambil. Secara tradisional, statistika menganggap 

jumlah sampel yang lebih dari 60 orang sudah cukup banyak.  

Dalam penelitian ini, alat ukur diujicobakan kepada 63 orang responden 

yang merupakan siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko yang 

merokok dan berusia 15-18 tahun. Dengan demikian jumlah subjek yang telah 

dijadikan sebagai subjek uji coba alat ukur tidak lagi dijadikan sebagai subjek 

penelitian. Try out dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2017. Berikut rincian 

subjek uji coba alat ukur dapat dilihat pada tabel 3.6 

Tabel 3.6 

Jumlah siswa laki-laki SMA Negeri di Kecamatan Bangko Tahun Ajaran 

2017-2018 (Try Out)  

Nama Sekolah Kelas Jumlah Siswa Total 

SMA Negeri 1 

Bangko 

XI IPA 3 

XI IPA 4 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

5 

5 

6 

6  

22 

SMA Negeri 2 

Bangko 

XI IPA 1 

XI IPA 2 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

6 

5 

6 

6  

23 

SMA Negeri 3 

Bangko 

XI IPA 2 

XII IPA 1 

XII IPA 2 

XII IPS 

1 

3 

5 

9 

18 

Total 12 63 63 
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1. Uji Validitas 

Validitas atau valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengkur apa yang seharusunya diukur (Sugiyono, 2016: 121). Menurut Azwar 

(2009: 5) validitas yang berasal dari kata Validity merupakan hal yang berkaitan 

dengan ketepatan (mampu mengukur apa yang seharusnya diukur) dan 

kecermatan instrument ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Cermat berarti 

bahwa pengkuran mampu memberikan gambaran mengenai perbedaan yang 

sekecil-kecilnya antara subjek yang satu dengan yang lain (Azwar, 2009: 6). 

Jenis validitas dalam penelitian ini adalah validitas isi yang mana validitas 

isi menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan 

kawasan yang hendak diukur oleh tes itu. Validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan analisis rasional atau 

professional judgement (Azwar, 2014: 52). Professional Judgement dalam 

mengkaji validitas isi dalam skala penelitian ini adalah pembimbing skripsi dan 

narasumber seminar penelitian. 

2. Indeks Daya Diskriminasi Aitem 

Uji coba alat ukur dalam penelitian ini dilakukan pada subjek dengan sifat 

yang sama dengan populasi yang akan diteliti. Pada hasil uji coba alat ukur akan 

dilihat daya diskriminasi alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Daya 

diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara individu 

atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut yang 

diukur (Azwar, 2010: 59). 
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Azwar (2010: 59) menyebutkan pengujian daya diskriminasi aitem 

menghendaki komputasi koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

suatu kriteria yang relevan, yaitu distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini 

akan menghasilkan koefisien korelasi aitem-total (rix) yang dikenal dengan 

sebutan parameter daya beda aitem. Untuk menentukan apakah suatu aitem 

dianggap valid atau gugur, digunakan kriteria Azwar (2010: 65) yang mengatakan 

bahwa apabila aitem yang memiliki koefisien korelasi aitem-total (rix) dengan 

batasan ≥ 0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,30 daya 

pembedanya dianggap memuaskan dan bisa digunakan untuk alat ukur penelitian. 

Aitem yang memiliki harga rix  kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai 

aitem yang memiliki daya diskriminasi rendah. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan koefisien korelasi aitem-total (rix) dengan batasan ≥ 0,30. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan sistem komputerisasi 

SPSS pada skala pola asuh permisif orangtua, hasil uji validitas dalam penelitian 

ini memiliki koefisien korelasi yang berkisar dari -0,137 sampai dengan 0,611. 

Dari 45 aitem yang dijicobakan, diperoleh  28 aitem yang mencapai skor ≥ 0,30 

dan 17 aitem lainnya dengan skor ≤ 0,30. Artinya, dari 45 jumlah aitem diperoleh 

28 aitem yang valid dan 17 aitem lainnya dinyatakan gugur. Rincian mengenai 

jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk skala pola asuh permisif orangtua 

dapat dilihat pada tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 

Blue Print Skala Pola Asuh Permisif Orangtua setelah Try Out 

No Indikator 
Valid Gugur 

Jumlah 
 Favurable Unfavourable Favourable Unfavourable 

1 Tidak memberikan hukuman 

kepada anak 
1, 2 4, 5, 11 3, 6, 45 44 9 

2 Menerima  semua tindakan 

anak 
7, 8, 20 9, 10, 43 18 30, 39 9 

3 Memenuhi semua keinginan 

anak sehingga anak menjadi 

tidak bertanggungjawab 

14, 17, 

21, 22 
13, 15, 16 12 19 9 

4 Memberikan kebebasan 

tanpa adanya kontrol 

orangtua 

23, 24, 33 25, 28 31, 32 26, 27 9 

5 Tidak mendorong anak 

untuk mematuhi peraturan 

yang ditetapkan secara 

eksternal 

35, 36 29, 34, 42 38, 41 37, 40 9 

Total 
14 14 9 8 

45 
28 17 

  

Berdasarkan sebaran aitem skala pola asuh permisif orangtua yang valid 

dan gugur pada uji coba, maka disusun kembali blue print skala pola asuh 

permisif orangtua yang akan digunakan untuk penelitian yang dapat dilihat secara 

rinci pada tabel 3.8.  

Tabel 3.8 

Blue Print Skala Pola Asuh Permisif Orangtua untuk Penelitian 

No Indikator Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Tidak memberikan hukuman kepada 

anak 
1, 2 4, 5, 11 5 

2 Menerima  semua tindakan anak 7, 8, 20 9, 10, 27 6 

3 Memenuhi semua keinginan anak 

sehingga anak menjadi tidak 

bertanggungjawab 

14, 17, 21, 

22 
13, 15, 16 7 

4 Memberikan kebebasan tanpa adanya 

kontrol orangtua 
19, 23, 24 25, 28 5 

5 Tidak mendorong anak untuk 

mematuhi peraturan yang ditetapkan 

secara eksternal 

3,18 6, 12, 26 5 

Total 14 14 28 
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Sementara itu, untuk skala konformitas pada teman sebaya,  hasil uji 

validitas dalam penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang berkisar dari 0,080 

sampai dengan 0,585. Dari 30 aitem yang diujicobakan, diperoleh 21 aitem yang 

mencapai skor ≥ 0,30 dan 9 aitem lainnya dengan skor ≤ 0,30. Artinya, dari 30 

jumlah aitem diperoleh 21 aitem yang valid dan 9 aitem lainnya dinyatakan gugur. 

Rincian mengenai jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk skala 

konformitas pada teman sebaya dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 

Blue Print Konformitas Pada Teman Sebaya Skala setelah Try Out 

No Aspek-aspek 
Valid Gugur 

Jumlah 
Favourable Unfavourable Favourable Unfavourable 

1 Kekompakan 1, 2, 4, 9 6, 7, 8, 10 3 5 10 

2 Kesepakatan 15, 16, 20 12, 13, 18 14, 17 11, 19 10 

3 Ketaatan 21, 29, 30 25, 26, 27, 28 22, 23, 24 - 10 

Total 
10 11 6 3 

30 
21 9 

Berdasarkan sebaran aitem skala konformitas pada teman sebaya yang 

valid dan gugur pada uji coba, maka disusun kembali blue print skala konformitas 

pada teman sebaya yang akan digunakan untuk penelitian yang dapat dilihat 

secara rinci pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10 

Blue Print Konformitas Pada Teman Sebaya Skala untuk Penelitian 

No Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Kekompakan 1, 2, 4, 9 6, 7, 8, 10 8 

2 Kesepakatan 15, 16, 20 12, 13, 18 6 

3 Ketaatan 3, 5, 21 11, 14, 17, 19 7 

Total 10 11 21 
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Sedangkan untuk skala perilaku merokok, hasil uji validitas dalam 

penelitian ini memiliki koefisien korelasi yang berkisar dari -0,019 sampai dengan 

0,629. Dari 34 aitem yang diujicobakan, diperoleh 26 aitem yang mencapai skor ≥ 

0,30 dan 8 aitem lainnya dengan skor ≤ 0,30. Artinya, dari 34 jumlah aitem 

diperoleh 26 aitem yang valid dan 8 aitem lainnya dinyatakan gugur. Rincian 

mengenai jumlah aitem yang valid dan yang gugur untuk skala perilaku merokok 

dapat dilihat pada tabel 3.11. 

Tabel 3.11 

Blue Print Perilaku Merokok Skala setelah Try Out 

No Aspek-aspek 
Valid Gugur 

Jumlah 
Favourable Unfavurable Favourable Unfavourable 

1 Fungsi Merokok 
1, 9, 19, 32, 

34 
8 14 18, 25 9 

2 Intensitas Merokok 2, 10, 21 
7, 17, 28, 

30 
13 - 8 

3 Tempat Merokok 
4, 12, 24, 

33 

15, 27, 

31 
22 6 9 

4 Waktu Merokok 3, 11, 20 5, 16, 29 23 26 8 

Total 
15 11 4 4 

34 
26 8 

Berdasarkan sebaran aitem skala perilaku merokok yang valid dan gugur 

pada uji coba, maka disusun kembali blue print skala perilaku merokok yang akan 

digunakan untuk penelitian yang dapat dilihat secara rinci pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 

Blue Print Perilaku Merokok Skala untuk Penelitian  

No Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

1 Fungsi Merokok 1, 9, 13, 18, 19 8 6 

2 Intensitas Merokok 2, 10, 21  7, 17, 22, 25 7 

3 Tempat Merokok 4, 12, 14, 24 6, 15, 26 7 

4 Waktu Merokok 3, 11, 20 5, 16, 23 6 

Total 15 11 26 
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3. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2009: 4) reliabilitas berasal dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas 

yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel. 

Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti ketepercayaan, 

keterandalan, keajegan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya, namun dalam 

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

 Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas rxx
1
 yang angkanya 

berada dalam rentang 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien reliabilitas atau 

mendekati angka 1,00 artinya alat ukur tersebut menunjukkan reliabilitas yang 

semakin tinggi, sebaliknya jika koefisien yang semakin rendah atau mendekati 

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2010: 83). Dalam 

penelitian ini digunakan rumus Alpha Cronbach dengan sistem komputerisasi 

menggunakan program SPSS (Statistical of Package for Social Science). 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap uji coba skala penelitian, diperoleh 

koefisien reliabilitas (α) dari setiap variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.13 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah Aitem Cronbach Alpha 

Pola Asuh Permisif Orangtua 28 0,893 

Konformitas Pada Teman Sebaya 21 0,848 

Perilaku Merokok 26 0,870 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa koefisien reliabilitas (α) 

variabel pola asuh permisif orangtua, konformitas pada teman sebaya, dan 

perilaku merokok mendekati angka 1,00. Artinya, semakin mendekati angka 1,00, 
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maka reliabilitas variabel pola asuh permisif orangtua, konformitas pada teman 

sebaya, dan perilaku merokok semakin tinggi. 

 

G. Analisis Data 

Metode yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi ganda dengan sistem komputerisasi 

menggunakan bantuan program Statistical of Package for Social Science (SPSS) 

23.0 for Windows yang bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

pola asuh  permisif orangtua dan konformitas pada teman sebaya dengan perilaku 

merokok pada remaja madya.  

 

H. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri di Kecamatan Bangko Kabupaten 

Rokan Hilir. Berikut adalah jadwal penelitian yang dilakukan: 

Tabel 3.14 

Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Tanggal pelaksanaan 

1. Ujian Proposal 8 Februari 2017 

2. Uji Coba Skala (Try Out) 29-31 Agustus 2017 

3. Pelaksanaan Penelitian  5-7 September 2017 

4. Pengolahan Data Hasil Penelitian 12 September 2017  

5. Ujian Hasil Penelitian 8 November 2017 

6. Sidang Munaqasah 6 Desember 2017 

 


