
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik

korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional merupakan penelitian yang

bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan

variasi pada satu variabel dengan variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi

(Azwar, 2010:8). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada

hubungan antara sikap terhadap iklan rokok (X1) dan konformitas teman sebaya

(X2) dengan perilaku merokok (Y). Alat ukur yang digunakan adalah skala sikap

terhadap iklan rokok, skala konformitas dan skala perilaku merokok.

B. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

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

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2013:38). Adapun variabel-variabel penelitian yang akan digunakan pada

penelitian ini adalah:

a. Variabel bebas (X1) : Sikap Terhadap Iklan Rokok

b. Variabel bebas (X2) : Konformitas Teman Sebaya

c. Variabel terikat (Y) : Perilaku Merokok



2. Definisi Operasional

Untuk membatasi ruang lingkup yang hendak diteliti maka peneliti

memandang perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

a. Perilaku Merokok

Perilaku merokok adalah suatu tindakan membakar rokok

kemudian menghisap asap rokok dengan menggunakan pipa atau rokok

dan menghembuskannya keluar sehingga dapat menimbulkan asap.

Perilaku merokok akan diukur dengan skala perilaku merokok

berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok menurut Aritonang (dalam

Nasution, 2007) yaitu fungsi merokok dalam kehidupan sehari-hari,

intensitas merokok, tempat merokok, dan waktu merokok dengan pilihan

jawaban selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah.

b. Sikap Terhadap Iklan Rokok

Sikap terhadap iklan rokok adalah suatu bentuk reaksi evaluatif

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap  iklan rokok yang

menggambarkan kedewasaan, glamor dan keberhasilan seperti mendukung

(favorabel) atau tidak mendukung (unfavorabel), memihak atau tidak

memihak, suka atau tidak suka. Sikap terhadap iklan rokok akan diukur

dengan skala sikap terhadap iklan rokok berdasarkan aspek sikap terhadap

iklan menurut Vakratsas (dalam Liliweri, 2011) yaitu aspek kognitif,

afektif, dan konatif dengan pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak

setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju.



c. Konformitas Teman Sebaya

Konformitas teman sebaya adalah persetujuan kearah pemikiran

kelompok teman sebaya yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku

dan kepercayaan agar dapat menyesuaikan diri dan diterima oleh anggota

kelompok tertentu. Konformitas akan diukur dengan skala berdasarkan

aspek-aspek konformitas menurut Sears, dkk (2004) yaitu kekompakan,

kesepakatan dan ketaatan dengan pilihan jawaban sangat tidak sesuai,

tidak sesuai, netral, sesuai dan sangat sesuai.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi

hasil penelitian (Azwar, 2013:77). Populasi dalam penelitian ini adalah

siswa laki-laki SMK KANSAI Pekanbaru yang merokok. Untuk

mengetahui jumlah perokok, peneliti terlebih dahulu melakukan

wawancara kepada karyawan bagian kesiswaan, guru dan beberapa siswa.

Dari hasil wawancara dengan bagian  kesiswaan jumlah siswa laki-laki

yang merokok yaitu berjumlah  678 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki

karakteristik dari populasi tersebut. Sampel yang diambil haruslah

representatif, artinya sampel harus mecerminkan dan memiliki sifat

populasi (Azwar, 2013:79). Sampel dalam penelitian ini sebesar 15% dari



populasi (Arikunto, 2010:134), yaitu siswa laki-laki SMK Kansai

Pekanbaru yang berjumlah 113 orang dan memenuhi karakteristik sebagai

sampel penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah

teknik  sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki

pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya

(Sugiyono, 2013:85). Pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah:

a. Siswa laki-laki di SMK Kansai, karena siswa laki-laki yang merokok

jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan (Nasution, 2007)

b. Sudah merokok minimal satu tahun. Pengaruh nikotin dalam rokok

bersifat adiktif atau membuat seseorang menjadi ketergantungan.

Remaja yang sudah kecanduan merokok pada umumnya tidak dapat

manahan keinginan untuk tidak merokok, karena cenderung sensitif

terhadap efek dari nikotin tersebut ( Kandel dalam Nasution, 2007)

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan

data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Metode

penelitian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan skala.

Penggunaan skala dimaksud untuk dapat memberikan gambaran tentang

kepribadian subjek karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak

langsung dan memberikan keluasaan menjawab pada subjek karena di dalam

skala semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan

sungguh-sungguh (Azwar, 2010).



1. Alat Ukur

a. Skala Perilaku Merokok

Untuk mengungkap variabel perilaku merokok, skala akan disusun

peneliti berdasarkan aspek-aspek perilaku merokok menurut Aritonang

(dalam Nasution, 2007), yaitu  fungsi merokok dalam kehidupan sehari-

hari, intensitas merokok, tempat merokok dan waktu merokok.

Skala yang digunakan adalah summated ratings yang

dikembangkan oleh Rensis Likert yang lebih dikenal dengan nama skala

model Likert atau skala Likert (Suryabrata, 2005). Untuk alternatif

jawabannya, peneliti menggunakan alat ukur berdasarkan skala  Likert,

yang terdiri dari lima alternatif jawaban: pernyataan favorable diberi skor

sebagai berikut yaitu: Tidak Pernah (TP) = 0, Jarang (JR) = 1, Kadang-

kadang (KK), = 2, Sering (SR) = 3, dan Selalu (S) = 4. Sedangkan

pernyataan unfavorable diberi skor sebagai berikut: Tidak Pernah (TP) =

4, Jarang (JR) = 3, Kadang-kadang (KK) = 2, Sering (SR) = 1, dan Selalu

(S) = 0.

Adapun blue print skala perilaku merokok untuk try out

(penelitian) dapat di lihat pada tabel 3.1.



Tabel 3.1
Blue Print Skala Perilaku Merokok Untuk Try out (Penelitian)

No Aspek Indikator No. Aitem Jum
lahFavorabel Unfavorabel

1 Fungsi
merokok

Perasaan yang
dialami  perokok

3*, 9(6), 18*,
21(15),
23(17),

27*,30*,
41(26),
42(27)

1(1), 5(3),
11(8), 19(13),

20(14),
26(18),
31(20)

16
(12)

2 Intensitas
merokok

Jumlah rokok
yang dihisap
dalam sehari

2*, 7(4), 12* 4(2) 4
(2)

3 Tempat
merokok

a. Merokok di
tempat
umum

b. Merokok di
tempat
pribadi

8(5), 22(16),
35*

6*, 13*, 24*

33(21),
40(25)

14(9), 17(12)

5
(4)

5
(2)

4 Waktu
merokok

a. Merokok
ketika
berkumpul
dengan
teman

b. Merokok
ketika cuaca
dingin

c. Merokok
ketika selesai
makan

10(7), 28*,
37*

25*, 38*

32*

15(10),
36(23),
39(24)

29(19),
34(22)

16(11)

6
(4)

4
(2)

2
(1)

Jumlah 24(9) 18(18) 42
(27)

Catatan: * = aitem gugur
() = aitem untuk penelitian

b. Skala Sikap Terhadap Iklan Rokok

Pada penelitian ini penulis mengungkap variabel sikap terhadap

iklan rokok mengacu pada teori Vakratsas (dalam Liliweri, 2011) yang

terdiri dari tiga aspek yaitu aspek kognitif, afektif dan konatif.



Model skala  yang akan digunakan untuk skala sikap terhadap iklan

rokok mengacu pada model skala likert yang terdiri dalam lima alternatif

jawaban. Pernyataan favorable diberi skor sebagai berikut: yaitu: Sangat

Tidak Setuju (STS) = 0, Tidak Setuju (TS) = 1, Ragu-Ragu (RR) = 2,

Setuju (S) = 3, dan Sangat Setuju (SS) = 4. Sedangkan pernyataan

unfavorable diberi skor sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju (STS) = 4,

Tidak Setuju (TS) = 3, Ragu-Ragu (RR) = 2, Setuju (S) = 1, dan Sangat

Setuju (SS) = 0.

Adapun blue print skala perilaku merokok untuk try out

(penelitian) dapat di lihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Blue Print Skala Sikap terhadap Iklan Rokok Untuk Try out

(Penelitian)
No Aspek Indikator No. Aitem Jum

lahFavorabel Unfavorabel
1 Kognitif a. Pengalaman

tentang iklan

b. Pendapat
tentang iklan

2(2), 8(7),
11(10),
13(11)

3(3), 9(8),
15(13)

5(4), 17(14),
20(16)

1(1), 7(6),
12*

7 (7)

6 (5)

2 Afektif Perasaan terhadap
iklan seperti suka,
takut, marah

10(9),
18*,

24(19)

6(5), 14(12),
21(17),
28(22)

7 (6)

3 Konatif Berperilaku sesuai
anjuran iklan

4*, 16*,
22*,

25*,30*

19(15),
23(18),

26(20),27(21
), 29(23)

10 (5)

Jumlah 15(9) 15(14) 30 (23)

Catatan: * = aitem gugur
() = aitem untuk penelitian



c. Skala Konformitas Teman Sebaya

Pada penelitian ini penulis mengungkap variabel konformitas mengacu

pada teori Sears (2004) yang terdiri dari tiga aspek yaitu kekompakan,

kesepakatan dan ketaatan.

Model skala  yang akan digunakan untuk skala konformitas mengacu

pada model skala likert yang terdiri dalam lima alternatif jawaban. Pernyataan

favorable diberi skor sebagai berikut: yaitu: Sangat Tidak Sesuai (STS) = 0,

Tidak Sesuai (TS) = 1, Netral = 2, Sesuai (S) = 3, dan Sangat Sesuai (SS) = 4.

Sedangkan pernyataan unfavorable diberi skor sebagai berikut: Sangat Tidak

Sesuai (STS) = 4, Tidak Sesuai (TS) = 3, Netral = 2, Sesuai (S) = 1, dan

Sangat Sesuai (SS) = 0.

Adapun blue print skala perilaku merokok untuk uji coba (penelitian)

dapat dilihat pada tabel 3.3.



Tabel 3.3
Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya Untuk Try out

(Penelitian)
No Aspek Indikator No. Aitem Jum

lahFavorable Unfavorable
1 Kekomp

akan
a. Perasaan dekat

dengan anggota
kelompok

b. Perhatian terhadap
kelompok

5(3), 9*,
14*, 20*

3*, 8(5),
10*, 12*,
18(9)

2(2), 17(8),
27(15)

21(11),
35(21)

7 (4)

7 (4)

2 Kesepak
atan

a. Kepercayaan
terhadap kelompok

b. Persamaan
pendapat

1(1), 16*,
34*

4*, 11(6),
22*

7(4), 19(10),
30(18),
39(25)

33(20),37(23)
, 40(26)

7 (5)

6 (4)

3 Ketaatan a. Kepatuhan untuk
melakukan
tindakan

b. Kerelaan untuk
melakukan
tindakan

6*, 13*,
26(14)

24*,
25(13),

31*,
32(19)

23(12),28(16)
, 36(22)

15(7), 29(17),
38(24)

6 (4)

7 (5)

Jumlah 21(8) 19(18) 40
(26)

Catatan: * = aitem gugur
() = aitem untuk penelitian

E. 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, 2011). Sedangkan menurut

Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-



tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu 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 bantuan program SPSS 20 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 daripada 0,30 jumlahnya melebihi jumlah aitem

yang direncanakan untuk dijadikan skala. Maka dapat dipilih aitem-aitem

yang memiliki indeks daya diskriminasi yang tertinggi. Sebaliknya apabila

jumlah aitem yang lolos ternyata masih tidak mencukupi jumlah yang



diinginkan, maka dapat mempertimbangkan untuk menurunkan sedikit

batas kriteria 0,30 menjadi 0,25 (Azwar, 2012). Jadi dalam penelitian ini,

peneliti menetapkan indeks r  0,25 agar aitem yang digunakan nantinya

dalam penelitian memiliki daya beda aitem yang memuaskan. Maka, aitem

yang nilai koefisien korelasi aitem total ≤ 0,25 dianggap gugur dan tidak

dimasukkan ke dalam skala penelitian.

Uji coba skala sikap terhadap iklan rokok diisi oleh 76 siswa SMA

Negeri 1 Tambang yang memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian

pada tanggal 14-16 Januari 2014. Dari 30 butir aitem skala sikap terhadap

iklan rokok didapatkan 23 butir aitem yang sahih dengan nilai korelasi

butir aitem total berkisar dari 0,259 sampai 0,640 dan 7 butir aitem gugur

yaitu aitem nomor 4, 12, 16, 18, 22, 25 dan 30 (Lampiran C, halaman 102-

104).

Uji coba skala konformitas teman sebaya diisi oleh 76 siswa SMA

Negeri 1 Tambang yang memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian

pada tanggal 14-16 Januari 2014. Dari 40 butir aitem skala konformitas

teman sebaya didapatkan 26 butir aitem yang sahih dengan nilai korelasi

butir aitem total berkisar dari 0,260 sampai 0,764 dan 14 butir aitem gugur

yaitu aitem nomor 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 13, 16, 20, 22, 24, 31 dan 34

(Lampiran C, halaman 105-107).

Uji coba skala perilaku merokok diisi oleh 76 siswa SMA Negeri 1

Tambang yang memiliki kriteria mirip dengan sampel penelitian pada

tanggal 14-16 Januari 2014. Dari 42 butir skala perilaku merokok



didapatkan 27 butir yang sahih dengan nilai korelasi butir aitem total

berkisar dari 0,278 sampai 0,675 dan 15 butir aitem gugur yaitu aitem

nomor 2, 3, 6, 12, 13, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 35, 37 dan 38 (Lampiran

C, halaman 108-110).

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berasal dari  kata reliability, pengukuran yang

mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat

menghasilkan data yang reliabel. Ide pokok dalam konsep reliabel adalah

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2009).

Koefisien reliabilitas yang bernilai 1,00 menandakan adanya konsistensi

yang sempurna pada hasil ukur yang bersangkutan (Azwar, 2012).

Koefisien reliabilitas yang semakin mendekati angka 1,00 akan memiliki

reliabilitas yang semakin tinggi, 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) 20 for window.

Hasil uji reliabilitas skala sikap terhadap iklan rokok 0,856; skala



konformitas teman sebaya 0,902 dan skala perilaku merokok 0,865

(Lampiran C, halaman 102, 105 dan 108).

F. Teknik Analisa Data

1. Uji Asumsi

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data

variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Distribusi

normal dilakukan dengan cara membandingkan data yang

diperoleh (observed) dengan data yang berdistribusi normal

(expected). Data yang berdistribusi normal berbentuk lonceng.

Artinya data banyak berada di sekitar rata-rata (mean) (Agung,

2014). Dalam perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan

komputer program SPSS (Statistical Product and Service

Solutions) 20 for window.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui linearitas

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Pengujian

linearitas digunakan untuk melihat apakah sebuah garis lurus dapat

ditarik dari sebaran data dari variabel-variabel penelitian. Garis

lurus dapat menunjukkan hubungan linear antara variabel-variabel

penelitian (Agung, 2014). Dalam perhitungan ini dilakukan dengan



menggunakan komputer program SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) 20 for window.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau

tidaknya korelasi (keterkaitan) yang tinggi antara variabel-variabel

bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi

yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan

antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi

terganggu (Budianas, 2013). Dalam perhitungan ini dilakukan

dengan menggunakan komputer program SPSS (Statistical Product

and Service Solutions) 20 for window.

2. Uji Hipotesis

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa. Analisa data

yang digunakan adalah teknik analisa korelasi berganda dan korelasi

parsial dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and

Service Solutions (SPSS) 20 for window.

Data hasil pengukuran sikap terhadap iklan rokok dan

konformitas teman sebaya yang dikumpulkan melalui skala akan

dikorelasikan dengan data perilaku merokok yang diperoleh melalui

skala. Data tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan

teknik korelasi berganda (Prasetyo & Jannah, 2010).



Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengetahui

korelasi antara sikap terhadap iklan rokok dan konformitas teman

sebaya terhadap perilaku merokok. Untuk mengetahui hubungan antara

sikap terhadap iklan rokok dengan perilaku merokok, dan konformitas

teman sebaya dengan perilaku merokok maka peneliti menggunakan

analisa korelasi parsial. Hal ini dilakukan untuk mengontrol salah satu

variabel bebas dari variabel yang akan diteliti (Sugiyono, 2013).

G. Jadwal Penelitian

Rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini :

Tabel 3.4
Jadwal Penelitian

No Jenis Penelitian Waktu
1
2
3
4
5
6
7
8

Pengajuan Sinopsis
Pengarahan Sinopsis
Pengarahan Proposal
Seminar Proposal
Uji Coba Instrumen Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Seminar Hasil Penelitian
Sidang Munaqasah

Oktober 2014
5 Nopember 2014
Nopember 2014
17 Desember 2014
14-16 Januari 2015
30 Januari 2015
10 April 2015
27 Mei 2015


