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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pencatatan dan 

penganalisisan data penelitian dengan menggunakan perhitungan-perhitungan 

statistik (Zuriah, 2006). Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

desain penelitian korelasional. Menurut Silalahi (2010) desain korelasional 

berusaha untuk menyelidiki nilai-nilai dari dua atau lebih variabel dan menguji 

atau menentukan hubungan-hubungan (relations) yang ada dalam suatu 

lingkungan tertentu. Desain penelitian yang digunakan untuk melihat hubungan 

antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya disebut desain 

korelasional (Yatim dalam Zuriah, 2006).  

 

B. Populasi dan Sampel  

Menurut Arikunto (2006) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

dan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah siswa pada remaja awal (usia 12-15 tahun) 

yang berada dalam jenjang pendidikan SMP di Kota Bandung, karena remaja awal 

merupakan suatu masa dimana munculnya keingintahuan serta keinginan coba-

coba (Rousseau dalam Sarwono, 2007). Adapun teknik pengambilan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini ialah teknik quota sampling. Menurut Idrus 

(2009) teknik quota sampling digunakan apabila peneliti membatasi jumlah 

subjek yang diinginkanya terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian.  

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dibatasi dengan menggunakan 

quota sampling dikarenakan peneliti akan melanjutkan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Sagitania (2014) mengenai intensi merokok pada Siswa SMP 

di Kota Bandung serta dikarenakan jumlah populasi siswa SMP di Kota Bandung 

yang mencapai angka ribuan (LPLP, 2014). Adapun jumlah subjek untuk 

memenuhi quota sampling dalam penelitian ini ialah berdasarkan tabel berikut: 
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(Krejcie & Morgan, 1970) 

 

Berdasarkan tabel Krejcie & Morgan tersebut, diketahui bahwa untuk 

populasi yang berjumlah 401.440 orang (LPJP, 2014), maka jumlah sampel yang 

termasuk ke dalam kuota penelitian ini ialah berjumlah 384 subjek. Untuk 

memperoleh data subjek yang representatif atau mewakili populasi yang ada, 

peneliti mengambil sampel dari lokasi sekolah yang tersebar di setiap rayon Kota 

Bandung. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP yang bersekolah 

di MtsN 1 dan SMP YPKKP (Rayon Bandung Barat), SMPN 16 dan SMP Kartika 

XIX-2 (Rayon Bandung Utara), SMPN 20 dan SMP Taman Siswa (Rayon 

Bandung Selatan), SMPN 37 dan SMP Vijaya Kusuma (Rayon Bandung 

Tenggara), serta SMPN 41 dan Pasundan 4 (Rayon Bandung Timur). Dasar 

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sekolah-sekolah tersebut 

sebagai lokasi penelitian ialah karena sekolah tersebut bervariasi dari segi 

lingkungan dan tipe sekolahnya (sekolah negeri dan swasta) sehingga dapat 

mewakili keseluruhan SMP di Kota Bandung. Dari setiap sekolah diwakili oleh 

Tabel 3. 1 

Determining Sample Size from a Given Population  
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kurang lebih 30-40 orang siswa sebagai subjek penelitian, sehingga jumlah 

keseluruhannya sesuai dengan kuota yang ditentukan yaitu 384 subjek.   

 

C. Variabel Penelitian  

Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Variabel 1 : Sikap terhadap Pictorial health warning  

Variabel 2 : Intensi Merokok    

 

D. Definisi Operasional  

1. Sikap terhadap pictorial health warning yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah kecenderungan siswa SMP untuk merespon (mengevaluasi dan 

merasakan) suatu gambar peringatan kesehatan/ pictorial health warning 

tentang bahaya merokok (dalam ranah kognitif dan afektif). 

a. Sikap positif (favorable) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penilaian atau evaluasi positif (ranah kognitif) siswa SMP mengenai 

informasi peringatan bahaya merokok yang tercantum dalam pictorial 

health warning. Artinya, ketika siswa SMP diberikan pernyataan 

mengenai informasi peringatan bahaya merokok yang tercantum dalam 

pictorial health warning, ia akan menerima (menyadari), 

mempercayai, dan  menyetujui akan informasi bahaya merokok yang 

tercantum dalam pictorial health warning serta memiliki perasaan 

takut, jijik, tidak nyaman, dsb terhadap pictorial health warning. 

Karena dengan demikian berarti pictorial health warning dianggap 

telah menginformasikan bahaya merokok dan berarti para responden 

akan menyetujui dan mendukung adanya pictorial health warning 

guna menginformasikan bahaya merokok (bersikap favorable secara 

afektif).  

b. Sikap negatif (unfavorable) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

penilaian atau evaluasi negatif (ranah kognitif) siswa SMP mengenai 

informasi peringatan bahaya merokok yang tercantum dalam pictorial 

health warning. Artinya, ketika siswa SMP diberikan pernyataan 

mengenai informasi peringatan bahaya merokok yang tercantum dalam 
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pictorial health warning, ia akan mengabaikan (tidak menyadari), 

tidak mempercayai, dan menolak atau tidak setuju akan informasi 

bahaya merokok yang tercantum dalam pictorial health warning serta 

memiliki perasaan tidak takut, merasa terbiasa, nyaman, dsb terhadap 

pictorial health warning. Karena dengan demikian berarti gambar 

peringatan kesehatan/ pictorial health warning kurang berfungsi dalam 

menginformasikan bahaya merokok dan berarti para responden akan 

mengabaikan dan menolak informasi bahaya merokok. 

2. Intensi Merokok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah niat atau 

kehendak remaja (siswa SMP) yang secara sadar dan sengaja untuk 

memunculkan atau tidak memunculkan perilaku merokok di masa 

mendatang.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Menurut 

Sugiyono (2011) kuesioner adalah alat pengumpul informasi yang dilakukan 

dengan memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis untuk 

dijawab oleh responden. Kuesioner merupakan salah satu bentuk tes performansi 

tipikal, dimana tes ini akan ditampakkan oleh individu sebagai proyeksi dari 

kepribadian individu sehingga indikator perilaku yang diperlihatkannya 

merupakan kecenderungan umum diri individu bersangkutan dalam menghadapi 

situasi tertentu (Azwar, 2011). Kuesioner sebagai alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan skala sikap terhadap pictorial health warning yang 

dibuat oleh peneliti dan skala intensi merokok yang peneliti modifikasi dari 

penelitian Sagitania (2014). Dalam setiap instrumen terdiri dari seperangkat 

pernyataan atau pertanyaan berkaitan dengan dimensi atau indikator atas suatu 

konsep. Adapun konsep dalam penelitian ini mengenai sikap terhadap pictorial 

health warning dan intensi merokok. Berikut merupakan instrumen dari masing-

masing variabel dalam penelitian ini.  
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1. Instrumen Penelitian Sikap terhadap Pictorial health warning  

Dalam mengukur sikap terhadap pictorial health warning, peneliti 

menyusun skala yang terbagi atas dimensi kognitif dan afektif. Skala ini 

disusun oleh peneliti sendiri dengan bantuan ahli. Skala sikap terhadap 

pictorial health warning ini terdiri dari 3 item dari dimensi kognitif dan 4 item 

dari dimensi afektif, sehingga keseluruhan terdapat 7 item.  

Tabel 3. 2  

Kisi-kisi instrumen sikap terhadap pictorial health warning 

Variabel Dimensi Indikator Item  No  Jml 

Sikap 

terhadap 

pictorial 

health 

warning 

Kognitif, 

yaitu 

evaluasi 

positif 

ataupun 

evaluasi 

negatif 

siswa SMP 

mengenai 

informasi 

peringatan 

bahaya 

merokok 

yang 

tercantum 

dalam 

pictorial 

health 

warning. 

Siswa SMP 

menyadari informasi 

bahaya merokok 

ketika melihat 

pictorial health 

warning.  

Saya sadar bahawa 

pictorial health 

warning bertujuan 

untuk 

menginformasikan 

bahaya merokok. 

(+) 

1 3 

Siswa SMP 

mempercayai 

informasi bahaya 

merokok yang 

terkandung dalam 

pictorial health 

warning  

Saya percaya efek 

yang ditimbulkan 

dari merokok akan 

sesuai dengan apa 

yang ada pictorial 

health warning. 

(+) 

2 

Siswa SMP 

meyetujui informasi 

tentang bahaya 

merokok yang 

terkandung dalam 

pictorial health 

warning.  

Saya menyetujui 

pencantuman 

pictorial health 

warning dalam 

iklan dan kemasan 

rokok sebagai 

upaya pemerintah 

memberikan 

3 
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informasi karena 

rokok itu 

berbahaya. (+) 

 

Afektif, 

yaitu 

perasaan 

positif 

ataupun 

perasaan 

negatif 

siswa SMP 

mengenai 

informasi 

peringatan 

bahaya 

merokok 

yang 

tercantum 

dalam 

pictorial 

health 

warning. 

Siswa SMP merasa 

takut akan bahaya 

merokok yang 

terkandung dalam 

pictorial health 

warning.  

Saya takut bahaya 

merokok yang 

tercantum di 

pictorial health 

warning dialami 

yang merokok. (+)  

4 4 

Siswa SMP merasa 

jijik akan bahaya 

merokok yang 

terkandung dalam 

pictorial health 

warning. 

Saya merasa jijik 

melihat pictorial 

health warning 

pada iklan dan 

kemasan rokok. 

(+) 

5 

Siswa SMP 

cenderung tidak 

senang saat melihat 

pictorial health 

warning. 

Saya merasa 

terganggu saat 

melihat pictorial 

health warning 

pada iklan dan 

kemasan rokok. 

(+) 

6 

Siswa SMP merasa 

kaget/ terkejut akan 

bahaya merokok 

yang terkandung 

dalam pictorial 

health warning. 

Saya tidak 

menyangka 

melihat keparahan 

bahaya merokok 

melalui pictorial 

health warning. 

(+) 

7 
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2. Instrumen Penelitian Intensi Merokok 

Untuk mengukur intensi merokok, peneliti memodifikasi skala intensi 

merokok yang disusun oleh Sagitania (2014), yang terdiri dari 14 item dalam 

bentuk kuesioner. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

keinginan atau niat subjek (remaja siswa SMP) untuk merokok.  

Tabel 3. 3  

Kisi-kisi instrumen intensi merokok 

Variabel Indikator Item  No  Jml 

Intensi 

merokok  

Sejauh 

mana 

keinginan 

subjek 

untuk 

merokok.  

Saya berniat akan merokok di masa depan. 

(+)  

1 7 

 

 

 

 

 

Saya yakin jika saya ingin, saya pasti bisa 

untuk merokok. (+) 

2 

Merokok adalah hal yang tidak mungkin 

saya lakukan. (-) 

3 

Saya tidak harus menunggu SMA untuk 

merokok. (+) 

4 

Saya ingin tahu bagaimana rasanya 

merokok. (+) 

5 

Saya ingin mencoba-coba untuk merokok. 

(+) 

6 

Ketika saya dewasa, saya akan merokok.  

(+) 

7 

Sejauh 

mana atau 

seberapa 

besar 

usaha 

subjek 

untuk 

merokok  

Ketika saya ingin merokok, saya akan 

berusaha untuk bisa merokok. (+) 

8 7 

Ketika saya tidak punya uang, saya akan 

meminjam uang kepada teman untuk 

membeli rokok. (+)  

9  

Ketika ada teman yang membawa rokok, 

saya akan meminta untuk ikut merokok. (+) 

10 

Saya tidak akan menghabiskan uang jajan 

untuk merokok. (-) 

11 

Ketika di sekolah, saya bisa sembunyi- 12 
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sembunyi untuk merokok. (+) 

Ketika saya ingin merokok, saya mencari 

tempat yang tidak diketahui orangtua. (+) 

13 

Ketika saya ingin merokok, saya akan 

mengajak teman saya untuk sama-sama 

merokok. (+) 

14 

3. Penyekoran dan Penafsiran 

Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan untuk mengetahui skor 

atas suatu variabel tertentu dibuat dengan model skala semantic differential. 

Skala semantic differential merupakan skala yang berupa garis kontinum, 

dimana pada garis tersebut terdiri dari serangkaian karakteristik yang memiliki 

dua kutub dengan sifat yang berlawanan, seperti sangat baik-sangat buruk, 

sangat sering-sangat jarang, dan sebagainya (Sunarto & Riduwan, 2012). 

Melalui model skala ini, peneliti dapat mengetahui arti atau makna dari 

konsep-konsep, hal yang diasumsikan (tersirat) dari sebuah kata yang 

ditetapkan lataknya pada dua kutub yang berlawanan berdasarkan  

karakteristiknya (Suryabrata, 2010). Adapun  bentuk dari  skala diferensial 

semantik (semantic differential) ialah sebagai berikut:  

 

Sangat buruk : ____ : ____ : ____ : ____ : Sangat baik 

 

Dua karakteristik berlawanan yang terdapat di dua kutub dalam suatu 

garis horizontal ini akan membentuk suatu format jawaban dari skala semantic 

differential. Jawaban yang paling positif ialah jawaban yang berada di paling 

kanan sedangkan jawaban paling negatif ialah jawaban yang berada di paling 

kiri. Pada pernyataan yang favorable, semakin ke kanan jawaban subjek maka 

semakin tinggi skornya dan semakin ke kiri jawaban subjek maka semakin 

rendah skornya. Sedangkan pada pernyataan unfavorable, semakin ke kanan 

jawaban subjek maka semakin rendah skornya dan semakin ke kiri jawaban 

subjek maka semakin besar skornya. Adapun contoh teknik skoringnya ialah 

sebagai berikut:  
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Pernyataan favorable  

           Sangat tidak setuju : ____ : ____ : ____ : ____ :  Sangat setuju 

 1         2        3        4  

 

Pernyataan unfavorable  

Sangat tidak setuju : ____ : ____ : ____ : ____ : Sangat setuju  

      4         3       2        1  

4. Uji Validitas 

Menurut Azwar (2011) validitas merupakan ketepatan suatu alat ukur 

dalam menjalankan fungsi pengukuran demi tercapainya tujuan pengukuran. 

Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran 

yang dikonsepkan sebagai sejauh mana tes dapat mampu mengukur atribut 

yang seharusnya diukur (Azwar, 2014). Untuk melihat ketepatan fungsi alat 

ukur tersebut maka dilakukan uji validitas isi dan validitas construct. 

Uji validitas isi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana elemen 

instrumen relevan dan mewakili konstruk alat ukur yang ditargetkan untuk 

tujuan tertentu, kemudian uji validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana tes mengungkap suatu konstruk teoritik yang hendak diukurnya 

(Cozby & Bates, 2012). Kedua pengujian ini dilakukan dengan cara mengkaji 

teori yang digunakan dan kemudian merevisi butir-butir item berdasarkan 

saran atau pendapat para penelaah yang profesional (Suryabrata, 2010). Uji 

validitas isi dan konstruk dalam penelitian ini dilakukan oleh tiga judgement 

experters, yaitu Ibu Dr. Tina Hayati Dahlan, M.Pd., Psikolog, Bapak M. Zein 

Permana, M.Si, dan Ibu Niken Cahyorinarti, M.Psi, Psikolog. Para judgement 

experters memberikan pendapat pada setiap item dalam skala sikap terhadap 

pictorial health warning. Hasilnya beberapa item direvisi, diperbaiki susunan 

redaksionalnya dan dihilangkan beberapa pernyataan yang memiliki makna 

yang sama.  

Untuk alat ukur intensi merokok, para judgement experters 

mempercayakannya pada peneliti sebelumnya dimana secara keseluruhan 

item-item pada setiap instrumen sudah representatif dan relevan dengan fungsi 
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pengukurannya. Namun demikian, karena subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa SMP maka judgement experters menyarankan untuk memodifikasi alat 

ukur tersebut dalam hal redaksionalnya menjadi menggunakan bahasa yang 

lebih sederhana atau disesuaikan dengan bahasa subjek dengan tujuan agar 

subjek lebih memahami pernyataan-pernyatan tersebut, karena ini merupakan 

kriteria informal dalam menyusun pernyataan berdasarkan face validity 

(Susianto, 1992). Validitas muka merupakan bagian dari uji validitas isi, 

dimana sebuah fomat penampilan suatu alat ukur yang disesuaikan dengan 

keadaan subjek (dalam hal ini konteks bahasa) akan memotivasinya untuk 

menjawab dengan jawaban yang sesuai  (Cozby & Bates, 2012). Berdasarkan 

saran dari ketiga judgement experters, sebelum peneliti melakukan uji coba 

peneliti diarahkan untuk melakukan uji keterbacaan kepada 11 orang siswa 

SMP untuk mengetahui face validity dari instrumen-instrumen tersebut. Uji 

keterbacaan instrumen dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas kalimat-

kalimat yang dipakai yang berfungsi sebagai aspek penilaian. Setelah 

diperoleh hasil dari uji keterbacaan, peneliti mendiskusikannya kembali 

dengan judgement experters sehingga alat ukur yang digunakan ialah alat ukur 

yang menggunakan bahasa sehari-hari siswa SMP. Peneliti kemudian 

melakukan uji coba instrumen pada 240 responden di SMPN 12 Bandung dan 

SMP Daarut Tauhid Boarding School Bandung, pada tanggal 22-24 Desember 

2014.  

 

5. Pemilihan Item yang Layak  

Setelah penilaian item dilakukan oleh para judgement expert, peneliti 

kemudian melakukan uji coba (try out) instrumen. Setelah try out dilakukan, 

peneliti menentukan item kembali melalui koreksi korelasi item-total atau 

corrected item-total correlation, yaitu cara mengkorelasikan skor setiap item 

dengan skor total instrumen. Melalui koreksi ini, peneliti memperoleh hasil 

pemilihan item yang layak digunakan  untuk penelitian di lapangan, yaitu item 

yang memiliki keofisien korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,30 

(Ihsan, 2013). Pemilihan item ini diperoleh dari hasil analisis item dengan 

mengujicobakan instrumen sikap terhadap pictorial health warning dan intensi 
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merokok pada 240 orang siswa SMP. Berikut ini akan diuraikan hasil analisis 

item dari masing-masing instrumen.  

a. Instrumen Sikap terhadap Pictorial health warning  

Berdasarkan perhitungan analisis item dengan uji corrected item-total 

correlation yang telah dilakukan terhadap instrumen sikap terhadap 

pictorial health warning, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 6 

item dari 7 item yang diuji dinyatakan layak untuk digunakan, dan 1 item 

dinyatakan tidak layak untuk digunakan.  

 

b. Instrumen Intensi Merokok 

Berdasarkan hasil analisis item dengan uji corrected item-total 

correlation yang telah dilakukan terhadap 14 item pada instrumen intensi 

merokok, maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 13 item dari 14 

item yang diuji dinyatakan layak untuk digunakan, dan 1 item dinyatakan 

tidak layak untuk digunakan. 

 

6. Reliabilitas  

Reliabilitas mengacu pada konsistensi, keajegan, dan kepercayaan alat 

ukur, dimana tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan melalui keofisien 

reliabilitas tersebut (Azwar, 2014). Pada prinsipnya, jika suatu alat ukur 

mampu memberikan hasil pengukuran yang relative sama bila dilakukan 

pengukuran kembali pada subjek yang sama, maka instrumen yang digunakan 

dalam pengukuran tersebut dikatakan reliabel.  

Reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini diketahui dengan 

menggunakan program SPSS melalui teknik koefisien  alpha cronbach, yaitu 

dengan membelah item sebanyak jumlah itemnya, sehingga diketahui 

seberapa konsisten tiap-tiap item dalam suatu alat ukur atau instrumen. Rumus 

koefisien alpha cronbach (Sugiyono, 2011) adalah sebagai berikut. 

α = [
𝑘

𝑘−1
] [1 −  

∑𝑠𝑗 ²

𝑠𝑥²
] 

 

Keterangan: 
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α = koefisien reliabilitas alpha  

k = banyaknya belahan tes 

𝑠𝑗
2 = varians belahan tes 

𝑠𝑥
2 = varians skor total tes  

 

Menurut Azwar (2011), secara teoritis koefisien reliabilitas berkisar 

antara 0,0 sampai dengan 1,0. Apabila koefisien reliabilitas semakin 

mendekati angka 1,0 maka dapat dikatakan semakin reliabel, begitupun 

sebaliknya. Adapun kriteria tinggi rendahnya suatu koefisien reliabilitas 

instrumen dikategorikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 3. 4 

Kategori Koefisien reliabilitas  

Koefisien  Kategori  

0, 90 ≤ α ≤ 1,00 Sangat Reliabel  

0, 70 ≤ α ≤ 0,90 Reliabel 

0, 40 ≤ α ≤ 0,70 Cukup Reliabel  

0,20 ≤ α ≤ 0,40 Kurang Reliabel  

α ≤ 0,20 Tidak Reliabel  

(Guilford dalam Sugiyono, 2013) 

 

Berdasakan tabel tersebut, suatu alat ukur akan dinyatakan reliabel jika 

menunjukkan koefisien lebih besar atau sama dengan 0,70. Berikut merupakan 

hasil reliabilitas masing-masing instrumen pada penelitian ini. 

a. Reliabilitas Sikap terhadap Pictorial health warning  

Reliabilitas sikap terhadap pictorial health warning diperoleh dengan 

bantuan SPSS versi 18. Peneliti melakukan pencarian reliabilitas sebanyak 

tiga  kali, pertama dilakukan ketika item tidak layak telah dibuang sehingga 

menunjukkan koefisien reliabilitas uji coba sebesar 0,631 dengan jumlah 

item sebanyak 7 buah dan kedua dilakukan ketika item tidak layak telah 

dibuang sehingga menunjukkan koefisien reliabilitas uji coba sebesar 0,700 

dengan jumlah item sebanyak 6 buah. Adapun hasil tersebut diperoleh 

setelah membuang item tidak layak Setelah item tidak layak dibuang 

diperoleh koefisien reliabilitas instrumen sikap terhadap pictorial health 

warning yang tetap berada pada kategori cukup reliabel. Selanjutnya 
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perhitungan ketiga dilakukan saat telah melakukan pengambilan data 

penelitian sehingga diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,659 dengan 

tetap berada pada kategori cukup reliabel melalui teknik alpha cronbach, 

sehingga alat ukur sikap terhadap pictorial health warning bersifat cukup 

reliabel. 

b. Reliabilitas Intensi Merokok  

Pada instrumen intensi merokok, peneliti juga melakukan pencarian 

reliabilitas sebanyak tiga kali. Pertama dilakukan ketika item tidak layak 

belum dibuang, sehingga menunjukkan koefisien reliabilitas uji coba 

sebesar 0,850 dengan jumlah item sebanyak 14 buah. Uji reliabilitas kedua 

dilakukan ketika item tidak layak telah dibuang sehingga jumlah item yeng 

tersisa sebanyak 13 buah, dan memiliki koefisien reliabilitas uji coba 

sebesar 0,877. Setelah item tidak layak dibuang, koefisien reliabilitas 

instrumen intensi merokok tetap berada pada kategori yang sama yaitu 

reliabel. Selanjutnya perhitungan ketiga dilakukan ketika pengambilan data 

penelitian telah dilakukan sehingga diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 

0,929 dengan kategori yang berubah menjadi sangat reliabel. Hal ini berarti 

koefisien reliabilitas ketika pengambilan data lebih baik daripada hasil 

reliabilitas uji coba, sehingga alat ukur intensi merokok bersifat sangat 

reliabel.  

 

7. Kategorisasi Skor  

Tujuan dari kategorisasi ialah untuk memposisikan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang berdasarkan suatu kontinum 

dari atribut yang diukur (Azwar, 2011). Sejalan dengan pendapat Ihsan 

(2013),  kategorisasi digunakan untuk menginterpretasikan skor subjek dengan 

cara membandingkan skor subjek dengan kelompoknya. Untuk mengetahui 

kategori dari variabel dalam penelitian ini secara jelas, maka kategorisasi  skor 

dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori. Adapun nilai yang menjadi 

pembanding dalam kategorisasi skala untuk dua kategori ialah berdasarkan 

nilai  persentil (P25, P50, P75) skor responden. Dimana kategori skala sikap 

terhadap pictorial health warning terdiri atas: sangat positif, positif, negatif, 
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dan sangat negatif. Untuk kategori skala intensi merokok terdiri atas: sangat 

tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Jika skor subjek berada di bawah P25 

maka termasuk dalam kelompok kategori sangat negatif atau sangat rendah, 

jika skor subjek sama dengan P25 atau berada diantara P25 dan dibawah P50 

maka termasuk dalam kategori negatif atau rendah, jika skor subjek sama 

dengan P50 atau berada diantara P50 dan dibawah P75 maka termasuk dalam 

kategori positif atau tinggi, dan jika skor subjek berada di atas P75 atau sama 

dengan P75 maka termasuk dalam kategori sangat positif atau sangat tinggi. 

Berikut adalah tabel pengelompokkanya: 

Tabel 3. 5  

Rumusan Kategorisasi Skor 

 

Perhitungan 

Norma 

Kategori pada skala sikap 

terhadap pictorial health warning 

Kategori pada skala 

intensi merokok 

X ≥ P75 Sangat Positif  Sangat Tinggi  

P50 ≤ X < P75 Positif Tinggi  

P25 ≤ X < P50 Negatif  Rendah  

X < P25 Sangat Negatif  Sangat Rendah  

 

Kategorisasi skor ini kemudian menjadi norma dalam 

pengelompokkan skor sampel berdasarkan norma kelompoknya, baik pada 

skor sikap terhadap pictorial health warning maupun pada skor intensi 

merokok. 

Tabel 3. 6  

Kategorisasi Skor 

Sikap terhadap Pictorial health warning dan Intensi Merokok 

Kategori 
Sikap terhadap Pictorial 

health warning 

Intensi 

Merokok 

Sangat Positif  Sangat Tinggi  X ≥ 22 X ≥ 25 

Positif Tinggi  20 ≤ X < 21 17 ≤ X < 24 

Negatif Rendah  19 ≤ X < 19.9 13 ≤ X < 16 

Sangat Negatif  Sangat Rendah  X < 18 X < 12 
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Selain itu, untuk mengetahui kategorisasi skor variabel secara lebih 

spesifik maka akan ada norma dari setiap dimensi sikap terhadap pictorial 

health warning dan dimensi intensi merokok berdasarkan norma 

kelompoknya. Baik pada variabel sikap terhadap pictorial health warning 

maupun intensi merokok. Hal ini bertujuan untuk memberikan skor pada tiap 

dimensi, yang jika dijelaskan pada tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 3. 7  

Kategori Dimensi-dimensi 

Sikap terhadap Pictorial health warning dan Intensi Merokok 

Variabel Dimensi Norma Kategori 

Sikap terhadap 

Pictorial health 

warning  

Kognitif  X ≥ 12 Sangat Positif  

11 ≤ X < 11.9 Positif 

9 ≤ X < 10 Negatif  

X < 8 Sangat Negatif  

Afektif X ≥ 11 Sangat Positif  

10 ≤ X < 10.9 Positif  

 9 ≤ X < 9.9 Negatif  

X < 8 Sangat Negatif 

Intensi Merokok  Keinginan   X ≥ 14 Sangat Tinggi  

10 ≤ X < 13 Tinggi  

7 ≤ X < 9 Rendah 

X < 6 Sangat Rendah  

Usaha X ≥ 10 Sangat Tinggi  

7 ≤ X < 9 Tinggi 

 6 ≤ X < 6.9 Rendah  

X < 5 Sangat Rendah  

 

F. Prosedur Penelitian  

1. Tahap Persiapan 
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a. Merumuskan masalah penelitian yang akan diteliti. 

b. Menentukan variabel atau konstruk psikologis yang akan diukur dalam 

penelitian. 

c. Melakukan studi literatur mengenai kajian teoritis serta penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.  

d. Menyusun alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. 

e. Menetapkan populasi dan sampel penelitian.  

f. Mempersiapkan surat izin penelitian.  

g. Melakukan perizinan pada pihak dinas dan sekolah untuk melakukan 

penelitian serta memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian 

yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut.  

 

2. Tahap Pengambilan Data  

a. Melakukan uji keterbacaan untuk menentukan face validity instrumen 

yang akan digunakan dalam try out.   

b. Melaksanakan try out untuk menguji validitas dan reliabilitas alat ukur 

yang telah disusun. Jika terdapat item-item yang tidak layak maka item 

tersebut dihapus kemudian instrumen penelitian tersebut direvisi 

seperlunya.  

c. Memohon kesediaan sekolah (yang menjadi sampel penelitian) dan 

kemudian menentukan waktu yang tepat untuk menyebarkan kuesioner 

pada subjek penelitian. 

d. Menyebarkan kuesioner penelitian, kemudian memberikan penjelasan 

mengenai pictorial health warning sabagai hal yang dimaksud dalam 

penelitian dilanjutkan dengan memberikan petunjuk pengisian 

kuesioner kepada para siswa yang menjadi subjek penelitian.  

e. Melaksanakan pengambilan data.  

f. Memberikan reward kepada para siswa yang menjadi sampel 

penelitian.   

 

3. Tahap Pengolahan Data  
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Pada tahap pengolahan data, pertama peneliti melakukan pemberian 

skor untuk setiap data hasil kuesioner (scoring) kemudian menginputnya 

sehingga diperoleh tabulasi atau rekapan data subjek. Setelah data diinput, 

langkah selanjutnya ialah melakukan pencarian reliabilitas dan validitas untuk 

mengetahui seberapa reliabel dan valid alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini.  Kemudian peneliti mencari persentil dari keseluruhan data 

untuk di buat norma pengkategorisasiannya dan melakukan kategorisasi. 

Terakhir, melakukan pengujian hipotesis dengan cara uji korelasi antar 

variabel.  

 

4. Tahap Pembahasan  

a. Mendeskripsikan hasil penelitian yang telah diolah sebagai penemuan 

dari penelitian. 

b. Membahas atau menginterpretasi data yang telah diolah. 

c. Menjelaskan keterbatasan penelitian. 

d. Membuat kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.  

G. Analisis Data  

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional, sehingga sebelum 

menentukan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan uji normalitas data untuk menguji apakah penelitian ini 

merupakan jenis distribusi normal dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel dengan kaidah keputusan 

jika signifikansi lebih besar dari alpha 0.05 (taraf kesalahan 5%) maka dapat 

dikatakan bahwa data tersebut normal. Pengujian Kolmogrov-Smirnov ini 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 18. Berdasarkan hasil uji 

normalitas terhadap variabel sikap terhadap pictorial health warning dengan 

intensi merokok, diperoleh hasil berikut: 

Tabel 3. 8  

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Sikap thd 

PHW 

Intensi 

Merokok 
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N 384 384 

Normal Parametersa,b Mean 19.9844 19.7656 

Std. Deviation 2.57722 7.79384 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .117 .204 

Positive .060 .204 

Negative -.117 -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.293 3.993 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Tabel ini menunjukkan bahwa sig.normality pada variabel sikap terhadap 

pictorial health warning maupun intensi merokok berada pada angka 0.000. 

Angka ini lebih kecil dari 0.05 hal ini dapat diartikan bahwa variabel-variabel ini 

berdistribusi tidak normal. Karena data semua variabel tidak berdistribusi normal 

dan datanya berbentuk ordinal maka teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk menguji hipotesis ialah  teknik korelasi rank spearman, yaitu 

teknik analisis data yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan menguji 

signifikansi hipotesis asosiatif dari data yang berbentuk ordinal (Ihsan, 2013). 

Hasil dari analisis data menggunakan rank spearman akan diperoleh koefisien 

korelasi, yaitu angka yang menunjukkan tinggi  atau rendahnya kekuatan 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Susetyo, 2010). Besarnya 

koefisien korelasi berkisar antara −1 ≤ 𝑟 ≤  +1, dengan ketentuan bahwa 

semakin mendekati 1 (terlepas dari – atau + ) berarti menunjukkan hubungan yang 

tinggi diantara variabel yang dihubungkan (Sunarto & Riduwan, 2012). Untuk 

lebih jelasnya, pedoman nilai untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi, 

dapa dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 9 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi  

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0, 399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 
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0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

(Sugiyono, 2013

 


