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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

dengan metode pengambilan data kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.

Kuantitatif adalah suatu penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di terminal kota Indramayu. Waktu penelitian 

akan dilakukan bulan Oktober 2016.

3.3 Populasi dan Subyek Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah sopir angkot yang pada hari itu ada di 

terminal kota Indramayu pada tahun 2016. Dalam penelitian ini, untuk lebih 

mempermudah dalam menentukan subyek penelitian maka peneliti menentukan 

beberapa krietria sebagai berikut: 
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                              Tabel 3.1 Kriteria Populasi

Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi

Sopir angkot yang merokok atau bukan 

perokok yang ada di terminal kota 

Indramayu.

Sopir angkot yang mengisi data dan 

kuesioner tidak lengkap, sehingga tidak 

dapat dinilai.

Pernah melihat pesan peringatan bahaya 

merokok dalam iklan dan kemasan.

Bersedia ikut penelitian atau menjadi 

responden.

3.3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sopir angkot yang ada di terminal kota Indramayu 

yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan subjek dilakukan dengan 

cara consecutive sampling yaitu semua subyek atau sampel yang ada dan 

memenuhi kriteria penelitian dimasukan dalam penelitian sampai jumlah yang 

diperlukan terpenuhi (Dahlan, 2010). Pada subjek penelitian ini tidak terdapat 

risiko seperti hal nya hilangnya privasi yang mungkin muncul pada saat proses 

penelitian.

3.4 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa variabel yang terdiri dari :

a. Variabel bebas (independent variable) berupa label visual risiko merokok.

b. Variabel terikat(dependent variable) berupa perilaku merokok dan tidak 

merokok padasopir.
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3.5 Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional

No Variabel Definisioperasional Skala Hasilukur Cara 

danalatukur

Variabel Dependent

1. Sikap 

Perokok

a. Aspek kognisi, yaitu komponen yang 

tersusun atas dasar pengetahuan atau 

informasi yang dimiliki seseorang 

tentang obyek sikapnya. Dari 

pengetahuan ini kemudian akan 

terbentuk suatu keyainan tertentu tentang 

obyek sikap.

b. Aspek afektif, yaitu yang berhubungan 

dengan rasa senang dan tidak senang, 

jadi sifat afektif berhubungan erat dengan 

nilai-nilai kebudayaan atau sistem nilai 

yang dimilikinya.

c. Aspek konatif, yaitu suatu kesiapan 

seseorang untuk bertingkah laku yang 

berhubungan dengan obyek sikapnya

Ordinal 1= sangat 

tidak setuju

2= tidak 

setuju

3= netral

4= setuju

5= sangat 

setuju

Kuesioner

Variabel Independent

1. Label visual 

risiko

merokok

a. Symbolic Action, yaitu sebuah objek 

visual dipahami sebagai sebuah tanda 

sebagai alat komunikasi.

b. Human intervention, artinya objek visual 

dibuat oleh seseorang.

c. Presence of an audience, yaitu adanya 

audien, meskipun yang menjadi audien 

adalah si pembuat objek visual itu 

sendiri.

Ordinal 1= sangat 

tidak setuju

2= tidak 

setuju

3= netral

4= setuju

5= sangat 

setuju

Kuesioner
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3.6 Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan 

kuesioner yang diisi sendiri oleh responden. Kuesioner yang digunakan adalah 

kuesioner dari penelitian Febrian Zulkarnain tahun 2015 yang telah di modifikasi. 

Item-item kuesioner yang disajikan dapat berupa pernyataan yang bersifat positif 

(favorable) maupun yang bersifat negatif (unfavorable), setiap item pernyataan 

memiliki empat alternatif jawaban berdasarkan kecenderungan yang dirasakan 

oleh sopir angkutan kota (Angkot) yang ada di terminal kota Indramayu.

Tabel 3.3 Skoring Skala Kuesioner

Kategori Respon Skor Item favorable Skor item unfavorable

Sangat Setuju (SS) 5 1

Setuju (S) 4 2

Netral (N) 3 3

Tidak Setuju (TS) 2 4

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5

Maka skor antara 12-30 dinyatakan dalam klasifikasi: 

a. Baik, jika total skor 28-30

b. Sedang, jika total skor 20-27

c. Buruk, jika total skor 12-19



22

Tabel 3.4Blue Print Kuisoner menggunakan itemfavorable dan
unfavorable

3.7 Validitas dan Reabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Jadi pengujian validitas itu mengacu pada sejauh 

mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Instrumen dikatakan valid 

jik instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur 

(Sugiyono, 2008). Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi 

dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu 

belum otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Ada dua jenis validitas untuk 

instrumen penelitian yaitu validitas logis dan validitas empiris. Instrumen 

dikatakan logis apabila secara analisis data akal sudah sesuai dengan isi, 

sedangkan instrumen yang sudah mempunyai aspek yang diukur sudah memiliki 

validitas konstruksi (Arikunto, 2002). Untuk menguji setiap validitas setiap butir 

pernyataan menggunakan SPSS 23. 

3.7.2 Uji Reabilitas

Pada penelitian ini, uji reabilitas yang digunakan adalah menggunakan alat 

ukur dengan teknik Alpha Cronbach dari Arikunto (2002) dan dikatakan reliable 

jika nilainya > 0,6.

Aspek Nomer Item 

Favorable

Nomor item 

unfavorable

Jumlah Item

Sikap (Kognitif, Afektif, 

Konatif)

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7

8, 9 , 10, 11, 

12, 13, 14

14

Label Visual (Symbolic 

Action, Human 

Intervention, Presence of 

an Audience)

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8

8

Total 22
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3.8 Alur Penelitian

3.8.1 Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan merupakan tahap untuk melakukan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, tahap ini meliputi :

1. Pengajuan judul proposal penelitian kepada dosen pembimbing karya tulis 

ilmiah.

2. Pengajuan proposal penelitian kepada dosen pembimbing karya tulis ilmiah. 

Materi yang digunakan dalam proposal karya tulis ilmiah ini mengacu pada 

buku-buku referensi, jurnal, majalah kesehatan, dan skripsi penelitian lain dan 

dengan adanya diskusi serta bimbingan dari dosen pembimbing.

3. Seminar proposal penelitian 

4. Pengajuan dan mengurus surat ijin penelitian

3.8.2 Tahap Pelaksanaan

a. Pengambilan data primer. Pada saat pengambilan data, responden akan di 

berikan kuesioner dan mengisi kuesioner yang telah di bagikan tersebut. Hal 

ini dilakukan agar responden dapat lebih jujur dalam memberikan informasi 

tanpa ada tekanan dari pihak lain.

b. Melakukan analisis dari data yang sudah didapatkan.

3.8.3 Bimbingan dan Seminar Hasil

Melakukan bimbingan terkait hasil yang sudah didapat dan melaksanakan

seminar hasil.

3.9 Rencana Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengelolan data dengan 

tahapan sebagai berikut :

a. Editing Data (Memeriksa Data)

Tahapan ini merupakan kegiatan penyuntingan data yang terkumpul dengan 

cara memeriksa kelengkapan dan kesalahan pengisian kuesioner. Editing 

datadilakukan oleh peneliti, bila terdapat kekurang lengkapan atau kesalahan 
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pengisian data maka kuesioner dikemballikan kepada responden untuk 

melengkapi.

b. Coding Data (Memberi Kode Data)

Memberikan kode pada setiap data yang telah dikumpullkan untuk 

memudahkan pengolahan data.

c. Entry Data (Memasukkan Data)

Seluruh data yang telah di coding, maka dilakukan entry data dengan 

menggunakan bantuan progra komputer.

d. Cleaning Data (Data yang telah diolah dan siap dianalisa)/ Tabulasi Data

Setelah dilakukan pengentrian data, kemudian dilakukan pengecekan ulang 

untuk memastikan apakah data sudah bersih dari kesalahan sehingga data siap 

untuk dianalisis dengan bantuan program komputer.

Setelah data tersebut dilakukan Editing, Coding, Entry, dan Cleaning

maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan bantuan program komputer 

berupa analisis univariat dan bivariat. Analisis univariat yaitu data yang 

diperoleh dari masing-masing variabel, selanjutnya  dilakukan analisis bivariat 

yaitu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independent dan 

variabel dependent yang akan dilakukan dengan uji t tidak berpasangan atau 

dengan ujialternatif mann-whitneypada program SPSS dengan nilai kemaknaan α 

> 0,05.

3.10 Etika Penelitian

Sebelum peneiti melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu akan 

mengajukan ethical clearance di komite etik FK UII dan telah medapat 

persetujuan dari komite etik Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia 

nomor 11/Ka.Kom.Et/70/KE/X/2016. Selanjutnya peneliti akan meminta ijin 

kepada kepala terminal untuk melakukan penelitian di Terminal Kota Indramayu 

Jawa Barat dengan perantara surat ijin dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indonesia dan di lengkapi dengan keterangan berupa penjelasan mengenai apa 
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saja yang akan di lakukan dan cara peneliti dalam pengambilan data terkait 

masalah penelitian. Kerahasiaan data dipertahankan dengan tidak memberikan 

informasi tersebut ke orang lain. 

3.11 Jadwal Penelitian 

Tabel 3.5 Jadwal Peneitian

Kegiatan Bulan
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

Persiapan proposal V V
Seminar proposal V
Pengambilan data V
Analisis V V
Seminar hasil V


