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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memahami dan 

memecahkan masalah sehingga didapatkan kebenaran yang sifatnya kebenaran 

ilmiah (Idrus, 2009). Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif, dimana data yang diperoleh akan diubah dalam bentuk 

angka dan dianalisis menggunakan analisis statistik. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi ganda atau teknik analisis multiple 

regresi yaitu merupakan penelitian yang menganalisis hubungan antara satu 

variabel terikat dengan beberapa variabel bebas (Agung, 2016). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

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

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013). Adapun variabel-variabel penelitian yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah : 

a. Variabel Terikat (Y): Perilaku Merokok 

b. Variabel bebas (X1): Pola Asuh Orang Tua 

c. Variabel bebas (X2): Stres 
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C. Defenisi Operasional 

1. Perilaku Merokok 

Perilaku merokok adalah aktivitas membakar rokok yang dilakukan 

oleh remaja kemudian menghisap dan menghembuskan bahan yang berasal 

dari dedaunan (tembakau) yang mengandung zat tertentu (khususnya 

nikotin) sebagai tindakan untuk memperoleh kenikmatan, dimana hal 

tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain terutama dalam segi 

kesehatan. Diukur dengan menggunakan skala perilaku merokok. 

Pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mencakup tentang teori perilaku 

merokok yang dikemukakan oleh Leventhal dan Clearly (1980). Adapun 

aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat perilaku merokok 

remaja laki-laki meliputi fungsi merokok, intensitas merokok, tempat 

merokok, dan waktu merokok. 

2. Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh orangtua adalah sekumpulan pola sikap yang digunakan 

orangtua dalam mengasuh, mendidik, dan mengarahkan perilaku remaja 

kearah yang baik, menstimulasi nilai-nilai yang dianggap baik oleh orangtua 

agar remaja dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Diukur 

dengan menggunakan skala pola asuh orangtua yang dikemukakan oleh 

Baumrind (1991). Skala ini terdiri dari dua dimensi pola asuh orangtua yaitu 

dimensi kontrol, dan penerimaan. Selanjutnya Baumrind (dalam Santrock, 

2003) membagi empat jenis pola asuh yang terdiri dari pola asuh autoritatif 

(kontrol dan penerimaan tinggi), autoritarian (kontrol tinggi dan penerimaan 
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rendah), permisif memanjakan (kontrol rendah dan penerimaan tinggi), dan 

permisif tidak peduli (kontrol dan penerimaan rendah). 

3. Stres 

Stres adalah kondisi dimana remaja dapat merasakan bahwa diri 

mereka berada dalam keadaan tidak dapat diprediksi, tidak terkontrol, dan 

tertekan. Diukur dengan “The Perceived Stress Scale”, yang dikemukakan 

oleh Cohen, Kamarck dan Mermelsteinn (1983). Skala ini terdiri dari tiga 

dimensi stres yaitu perasaan yang tidak terprediksi (Feeling of 

unpredictability), perasaan yang tidak terkontrol (Feeling of 

uncontrollability), dan perasaan tertekan (Feeling of overloaded). 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2008) menyatakan bahwa populasi adalah 

wilayah  generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa laki-laki SMK Kansai Pekanbaru yang melakukan 

perilaku merokok dengan rentang usia 15-19 tahun berjumlah 182 orang (BK 

SMK Kansai Pekanbaru).  

2. Sampel Penelitian 

Sugiyono (2008) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut 

Azwar (2010) sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 
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yang sama dengan yang dimiliki populasinya. Adapun karakteristik sampel 

pada penelitian ini yaitu remaja laki-laki yang melakukan perilaku merokok 

dengan rentang usia 15-19 tahun dan tinggal bersama orangtua. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 125 orang. Hal ini merujuk kepada teori 

Slovin, yang mana peneliti mengambil sampel sebesar 0,05% dari 182 orang 

dengan rumus. 

n = 
 

      
 

Sampel  

   
   

             
     

   Maka dari rumus tersebut sampel yang diambil adalah 125 orang dari 

populasi 182 orang. 

3. Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian adalah Sampling 

Kuota. Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang 

diinginkan (Sugiyono, 2013). 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala. 

Skala merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 
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alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiyono, 2010). Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala Likert. Menurut Sugiyono (2010) skala Likert adalah skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Fenomena sosial tersebut telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai 

variabel penelitian. Instrumen penelitian yang menggunakan Likert dapat 

dibuat dalam bentuk Cheklist. 

1. Alat Ukur 

a. Skala Perilaku Merokok 

Pengukuran perilaku merokok dalam penelitian ini menggunakan 

skala perilaku merokok yang dimodifikasi peneliti berdasarkan skala 

perilaku merokok yang disusun oleh Eko (2016).  Skala perilaku merokok 

ini disusun berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok yang dikemukakan 

oleh Leventhal & Clearly (1980) yaitu :  

1) Fungsi rokok dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Intensitas merokok. 

3) Tempat merokok. 

4) Waktu merokok. 

Berdasarkan yang telah disebut di atas, peneliti membuat aitem-

aitem pada masing-masing indikator-indikator. Ada empat kemungkinan 

jawaban yang diberikan responden, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
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Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk aitem 

favourable skor tertinggi dimulai dari jawaban Sangat Setuju = 4, Setuju 

(S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Sedangkan 

untuk aitem unfavourable skor tertinggi dimulai dari jawaban Sangat 

Tidak Setuju (STS) = 4, Tidak Setuju (TS) = 3, Setuju (S) = 2, Sangat 

Setuju (SS) = 1.  

Adapun blue print skala perilaku merokok untuk Try out dapat 

dilihat pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Perilaku Merokok untuk Try Out 

Aspek Indikator No Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Fungsi 

merokok 

Perasaan terhadap 

kegiatan merokok 

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

Tempat 

Merokok 

Merokok 

diberbagai tempat 

10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17 

15 8 

Intensitas 

Merokok 

Menunjukkan 

banyaknya 

merokok 

18, 19, 22 20, 21, 23, 

24 

7 

Waktu 

merokok 

Merokok dalam 

segala waktu 

25, 28 26, 27, 29, 

30, 31 

7 

Jumlah  17 14 31 

 

b. Pola Asuh Orangtua 

Pengukuran pola asuh orangtua dalam penelitian ini menggunakan 

skala pola asuh orangtua yang dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan 

dimensi pola asuh orangtua yang dikemukakan oleh Baumrind (1991). 

Yang terdiri dari dua dimensi yaitu kontrol dan penerimaan.  
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Berdasarkan yang telah disebut di atas, peneliti membuat aitem-

aitem pada masing-masing indikator-indikator. Ada empat kemungkinan 

jawaban yang diberikan responden, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk aitem 

favourable skor tertinggi dimulai dari jawaban Sangat Setuju = 4, Setuju 

(S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, Sangat Tidak Setuju (STS) = 1. Sedangkan 

untuk aitem unfavourable skor tertinggi dimulai dari jawaban Sangat 

Tidak Setuju (STS) = 4, Tidak Setuju (TS) = 3, Setuju (S) = 2, Sangat 

Setuju (SS) = 1.  

Adapun blue print skala pola asuh orangtua untuk Try out dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Pola Asuh Orangtua Untuk Tryout 

Dimensi Indikator 
No Aitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kontrol Pembatasan 1, 2 3, 4 4 

Tuntutan 5, 6 7, 8 4 

Sikap ketat 9, 10 11, 12 4 

Campur tangan 13, 14, 15 16, 17 5 

Kekuasaan yang 

Sewenang-wenang 

18, 19 20, 21 4 

Penerimaan Sikap orangtua yang 

menerima 

22, 23, 24 25, 26 5 

Penuh kasih sayang 27, 28, 29 30, 31 5 

Memahami anak   32, 33 34 3 

Mau mendengarkan 

anak 

35, 36, 37 38, 39, 40 6 

Berorientasi pada 

kebutuhan anak 

41, 42, 43, 

44 

45, 46, 47 7 

 Jumlah 26 21 47 
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c. Skala Stres 

  Alat ukur yang digunakan untuk mengukur stres adalah 

memodifikasi alat ukur The Perceived Stress Scale (PSS-10) yang 

dirancang oleh Cohen, Kamarck dan Mermelsteinn (1983). Skala ini 

dirancang untuk mengukur sejauh mana situasi dalam kehidupan individu 

yang dinilai sebagai stres. Terdiri dari tiga dimensi stres yaitu perasaan 

yang tidak terprediksi, perasaan yang tidak terkontrol, dan perasaan 

tertekan. 

 Berdasarkan yang telah disebut di atas, peneliti membuat aitem-

aitem pada masing-masing indikator-indikator. Ada empat kemungkinan 

jawaban yang diberikan responden, yaitu Sangat Sering (SS), Sering (S), 

Jarang  (J), dan Tidak Pernah (TP). Untuk aitem favourable skor tertinggi 

dimulai dari jawaban Sangat Sering = 4, Sering (S) = 3, Jarang (J) = 2, 

Tidak Pernah (TP) = 1. Sedangkan untuk aitem unfavourable skor 

tertinggi dimulai dari jawaban Tidak Pernah (TP) = 4, Jarang (J) = 3, 

Sering (S) = 2, Sangat Sering (SS) = 1.  

 Adapun blue print skala stres untuk Try out dapat dilihat pada tabel 

3.3  

 

Tabel 3.3 

 Blue Print Skala Stres untuk Try Out  

Dimensi No Aitem Total 

Favourable Unfavourable 

Perasaan yang tidak terprediksi 

(feeling of unpredictabilit) 

1, 4, 5 2, 3 5 

Perasaan yang tidak terkontrol 

(feeling of uncontrollability 

6, 10 7, 8, 9, 11 6 

Perasaan tertekan  
(feeling of overloaded) 

12, 14 13 3 

Jumlah 7 7 14 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

 Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana  

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Suatu tes atau instrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang tinggi apabila alat ukur tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberi hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2013). Sedangkan menurut Arikunto (2010) validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen, instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. 

 Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi, 

yaitu validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan 

analisis rasional atau melalui professional judgment yang dilakukan oleh 

pembimbing dan narasumber. 

2. Indeks Daya Beda Aitem 

 Indeks daya beda merupakan koefisien yang menunjukkan bahwa 

fungsi aitem selaras dengan fungsi tes. Aitem yang memiliki indeks daya 

beda baik merupakan aitem yang konsisten karena mampu menunjukkan 

perbedaan antar subjek pada aspek yang diukur dengan skala bersangkutan 

(Azwar, 2010). 

 Untuk keakuratan dalam menguji validitas yang mengukur daya beda 

atau diskriminasi digunakan teknik parameter daya beda aitem dengan 
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bantuan program SPSS 21.0 for windows (Azwar, 2009). Pengujian validitas 

menggunakan teknik korelasi product moment yang dilakukan dengan cara 

menghubungkan skor butir dengan skor totalnya. Apabila aitem yang 

memiliki indeks daya beda diskriminasi sama dengan atau lebih besar dari 

0,25 jumlahnya melebihi jumlah aitem yang direncanakan untuk dijadikan 

skala. Maka dapat dipilih aitem-aitem yang memiliki indeks daya 

diskriminasi yang tertinggi. 

 Uji coba skala perilaku merokok diisi oleh 60 siswa SMK Kansai 

Pekanbaru yang memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian pada 

tanggal 2 november 2017. Dari 31 butir skala perilaku merokok didapatkan 

15 butir aitem yang sahih dengan nilai korelasi butir aitem total berkisar 

0,254 sampai 0,624 dan 16 butir aitem gugur yaitu aitem nomor 5, 6, 7, 8, 9, 

15, 17, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31 (Lampiran D). 

 Uji coba pola asuh orangtua diisi oleh 60 siswa SMK Kansai 

Pekanbaru yang memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian pada 

tanggal 2 november 2017. Dari 47 butir aitem skala pola asuh orangtua 

didapatkan 30 butir aitem yang sahih dengan nilai korelasi butir aitem total 

berkisar 0,251 sampai 0,578 dan 17 butir aitem gugur yaitu aitem nomor 1, 8, 

10, 16, 18, 20, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 44, dan 46 (Lampiran D). 

 Uji coba skala stres diisi oleh 60 siswa SMK Kansai Pekanbaru yang 

memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian pada tanggal 2 november 

2017. Dari 14 butir aitem skala stres didapatkan 10 aitem yang sahih dengan 
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nilai korelasi butir aitem total berkisar 0,309 sampai 0,624 dan 4 butir aitem 

gugur yaitu aitem nomor 5, 7, 8, dan 10 (Lampiran D). 

 Setelah diuraikan rincian dan butir-butir aitem yang valid dan aitem 

yang gugur, selanjutnya disusun blue print yang terbaru untuk penelitian 

yang sebenarnya. Adapun bentuk blue print terbaru dari skala perilaku 

merokok, pola asuh orangtua, dan stres. Dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Perilaku Merokok Untuk Penelitian 

Aspek Indikator No Aitem Jumlah 

 

 Favorable Unfavorable 

Fungsi merokok Perasaan terhadap 

kegiatan merokok 

1, 2, 3, 4  4 

Tempat Merokok Merokok 

diberbagai tempat 

5, 6, 7, 8, 9, 

10 

 6 

Intensitas 

Merokok 

Menunjukkan 

banyaknya 

merokok 

11, 12, 13 14 4 

Waktu merokok Merokok dalam 

segala waktu 

15  1 

 Jumlah 14 1 15 
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Tabel 3.5 

Blue Print Skala Pola Asuh Orangtua Untuk Penelitian 

Dimensi Indikator No Aitem Jumlah 

 

 Favorable Unfavorable  

Kontrol Pembatasan 1 2, 3 3 

Tuntutan 4, 5 6 3 

Sikap ketat 7 8, 9   3 

Campur tangan 10, 11, 12 13 4 

Kekuasaan yang 

Sewenang-wenang 

14 15 2 

Penerimaan Sikap orangtua yang 

menerima 

16, 17 18, 19 4 

Penuh kasih sayang 20, 21 22   3 

Memahami anak 23, 24 25 3 

Mau mendengarkan 

anak 

26 27 2 

Berorientasi pada 

kebutuhan anak 

28 29, 30 3 

 Jumlah 16 14 30 

       

        Tabel 3.6 

Blue Print Skala Stres untuk Penelitian 

Dimensi No Aitem Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Perasaan yang tidak terprediksi 

(feeling of unpredictabilit) 

1, 4 2, 3 4 

Perasaan yang tidak terkontrol  

(feeling of uncontrollability 

5 6, 7 3 

Perasaan tertekan  

(feeling of overloaded) 

8, 10 9 3 

Jumlah 5 5 10 

 

3. Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas berasal dari kata reliability, pengukuran yang mempunyai 

reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data 

yang reliable. Ide pokok dalam konsep reliable adalah sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2009). Koefisien reliabilitas yang 

semakin mendekati angka 1,00 akan memiliki reliabilitas yang tinggi, 
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sebaliknya angka yang mendekati 0, memiliki reliabilitas yang rendah. Harga 

reliabilitas aitem yang diterima >0,60 (Azwar, 2009). 

 Pada penelitian ini reliabilitas dihitung dengan menggunakan formula 

Alpha Cronbach. Alpha Cronbach dapat digunakan pada skala yang dibelah 

menjadi dua atau tiga bagian. Dalam melakukan pembelahan ini sangat 

penting untuk menjadikan banyaknya aitem dalam setiap belahan sama 

sehingga diharapkan belahan-belahan itu seimbang (Azwar, 2012). Dalam 

perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan komputer program SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) 21.0 for windows. Hasil uji 

reliabilitas skala perilaku merokok 0,710, skala pola asuh orangtua 0,784, dan 

skala stres 0,742 (Lampiran D). 

G. Teknik Analisis Data 

  Analisis data penelitian dilakukan agar data yang sudah diperoleh 

dapat dibaca dan ditafsirkan. Hubungan ketiga variabel akan diperoleh 

melalui teknik analisa regresi berganda, dan dalam penelitian ini dilakukan 

uji asumsi yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas 

dengan menggunakan program Statistical Package For Social Science (SPSS) 

21.0 for Windows. 

 


