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BAB III 

        METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Ruang Lingkup Penelitian 

3.1.1 Ruang Lingkup Ilmu 

 Ruang lingkup pada penelitian ini adalah Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

3.1.2 Ruang Lingkup Tempat 

 Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 9 Semarang 

3.1.3 Ruang Lingkup Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan pada 12-16 Oktober 2018 

3.2 Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan 

penelitian cross sectional. 

3.3 Variabel Penelitian 

 Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu : 

3.3.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah yaitu pengetahun, sikap, alasan 

psikologis, sarana prasarana, orang tua merokok, teman merokok dan fungsi 

keluarga. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah perilaku merokok.
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3.4 Definisi Operasional  

Tabel 2. Definisi Operasional 

Variabel Definisi operasional Alat ukur Skala 

Perilaku 

Merokok 

Sesuatu yang dilakukan 

seseorang berupa 

membakar dan 

menghisap rokok yang 

dilakukan tiap hari atau 

kadang-kadang dengan 

minimal 1 batang per 

hari.  

Kuesioner Nominal 

Pengetahuan Tingkat pengetahuan 

responden tentang rokok 

secara umum, termasuk 

bahaya rokok dan 

kandungan zat dalam 

rokok.  

Kuesioner Ordinal 

Sikap Tingkat tanggapan, 

perasaan setuju dan tidak 

setuju responden 

terhadap perilaku 

merokok.  

Kuesioner Ordinal 

Alasan 

psikologis 

Motif yang mendorong  

w6responden untuk 

mulai merokok  

Kuesioner Ordinal 

Sarana dan 

prasarana 

Hal-hal yang dapat 

mendukung perilaku 

Kuesioner Nominal 
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merokok responden, 

terdiri dari ketersediaan 

uang saku  

Orang tua 

yang 

merokok  

 

Orang tua atau yang 

dianggap orang tua 

responden yang memiliki 

perilaku merokok.  

Kuesioner Nominal 

Teman yang 

merokok  

 

Teman sepermainan atau 

sekelompok yang 

memiliki perilaku 

merokok.  

 

Kuesioner Nominal 

Fungsi 

Keluarga 

gaya pengasuhan, 

konflik keluarga, dan 

kualitas hubungan 

keluarga  

Kuesioner Ordinal 

3.5  Cara dan Skala Pengukuran 

 Cara dan skala pengukuran sampel telah dijelaskan dalam definisi 

operasional. 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1  Populasi Target 

 Populasi target pada penelitian ini adalah pelajar SMA 

3.6.2 Populasi Terjangkau 

 Sampel penelitian ini adalah siswa dan siswi SMA Negeri 9 Semarang  

3.6.3 Sampel Penelitian  

 Sampel penelitian ini adalah siswa dan siswi SMA Negeri 9 Semarang  
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3.6.3.1 Kriteria Inklusi 

 a. Tercatat sebagai murid di SMA Negeri 9 Semarang 

 b. Sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar 

 c. Setuju untuk terlibat dalam penelitian 

3.6.3.2 Kriteria Eksklusi 

 a. Menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian 

3.7 Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling.  

3.8 Besar Sampel 

 Besar sampel yang akan diambil untuk penelitian ini berdasarkan rumus : 

     

    N 

 n =  _____________ 

         1 + N (d2) 

 Keterangan : 

 N = Besar Populasi 

 n = Besar sampel 

 d = Tingkat kepercayaan / ketepatan yang diinginkan 

 Perhitungan : 

    N 

 n =  _____________ 

         1 + N (d2)  
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            840 

  =  _____________ 

         1 + 840 (0,1)2 

              840 

  =  _____________ 

   9,4 

 = 89,36  

 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden sebanyak 100 

siswa/siswi yang diharapkan dapat menjaga validitas penelitian ini.  

3.9 Alat Penelitian  

 Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran 

kuesioner yang diberikan kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan 

variabel-variabel yang ada pada penelitian dan responden mengisi sendiri kuesioner 

tersebut berdasarkan pengawasan peneliti agar validitas data dapat terjaga. 

3.10 Prosedur Penelitian / Cara Pengumpulan data 

3.10.1 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer 

3.10.1.1 Data Primer 

 Data primer atau data dari tangan pertama adalah data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat 

pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari responden melalui 

kuesioner terstruktur. Data ini meliputi identitas subjek, pengetahuan subjek 
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tentang rokok, sikap subjek terhadap perilaku merokok, faktor orang tua, teman 

sebaya, lingkungan, iklan, alasan psikologis terhadap perilaku merokok, sarana 

prasarana dari subjek terkait dengan perilaku merokok dan fungsi keluarga.  

3.10.2 Waktu dan Tempat Pengumpulan Data 

 Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Semarang pada 12-16 oktober 

2018. Alasan penulis memilih tempat penelitian di SMA Negeri 9 Semarang karena 

di lokasi tersebut sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi perilaku merokok.  

3.11 Alur Penelitian 
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3.12 Analisis Data 

Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 21. Sebelum 

dilakukan analisis data pada data yang terkumpul diperiksa kebenaran dan 

kelengkapan data. Pengumpulan data dilakukan secara manual dengan 

menggunakan kuesioner penelitian yang telah disediakan. Data selanjutnya diberi 

kode, ditabulasi dan dimasukkan kedalam software komputer. Hasil disajikan 

dalam bentuk tabel. 

Penyusunan proposal 

Penyusunan alat ukur dan pedoman kuisioner 

Sampel penelitian  Kriteria inklusi Kriteria inklusi 

Penyebaran dan pengisian kuisioner 

Editing 

Coding 

Analisis data  

   Penulisan  laporan  
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Analisisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa bivariat. untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknik yang 

digunakan untuk analisis data bivariat ini dalah uji Chi Square (x2). 

3.13 Etika Penelitian 

  Sebelum penelitian dilakukan, protokol penelitian telah mendapat ethical 

clearence No. 626/EC/FK-UNDIP/XI/2018 dari Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan Fakultas KedokteranUndip/RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

 Seluruh calon subyek penelitian telah mendapat penjelasan tentang tujuan, 

manfaat dan protokol penelitian. Calon subyek yang setuju untuk diikutsertakan 

dalam penelitian dalam bentuk informed consent tertulis. Calon subyek 

penelitian berhak menolak untuk diikutsertakan dalam penelitian tanpa 

konsekuensi apapun. Subyek yang setuju untuk diikutsertakan dalam penelitian 

dapat keluar sewaktu-waktu dari penelitian dengan alasan apapun. 

 
  Identitas subyek penelitian dirahasiakan dan tidak akan dipublikasikan 

tanpa seijin subyek penelitian. Subyek penelitian telah diberi imbalan sesuai 

dengan kemampuan peneliti. 

 


