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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada akhir November 2015 hingga awal Febuari 

2016. Untuk memperoleh data-data yang akurat mengenai kecenderungan 

perilaku merokok di sekolah tersebut. Berikut ini adalah paparan lebih jelasnya 

mengenai lokasi, populasi dan sampel penelitian : 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di daerah Anyer-Banten pada Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) pada tahun ajaran 2015/2016. Sekolah ini terletak di Jln. Raya 

Anyer No. Serang-Banten. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan 

peneliti pernah melihat beberapa siswa di sekolah tersebut mengkonsumsi rokok. 

Hal itu juga diperkuat dengan adanya pengakuan dari beberapa Guru disana yang 

membenarkan perihal hal tersebut. Selain itu di sekolah SMP Negeri 1 Anyer-

Banten ini belum tersedia strategi atau program sebagai pencegahan dan 

penanganan dari permasalahan kecenderungan perilaku merokok. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009, hlm. 57) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini, siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Anyer-

Banten tahun ajaran 2015/2016 adalah populasinya. Sedangkan sampel dari 

penelitian ini adalah sampel jenuh, yang berarti seluruh anggota populasi 

dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Adapun alasan dari dipilihnya siswa kelas IX ini sebagai anggota populasi 

dalam penelitian, diantaranya adalah : 
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a. Dengan asumsi bahwa di SMP Negeri 1 Anyar-Banten belum memiliki 

strategi ataupun program dalam usahanya mencegah dan mereduksi siswa 

dari perilaku merokok,  

b. Siswa kelas IX adalah siswa kelas tertinggi dimana mereka sedang 

mengalami rasa ingin diakui dan dihormati oleh adik-adik kelasnya, 

sehingga mereka melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka 

popular di sekolah. Hal tersebut tidak pandang baik atau tidak. Dan 

merokok adalah salah satu hal negatifnya, dan 

c. Belum ada yang meneliti mengenai kecenderungan perilaku merokok 

siswa kelas IX di SMP Negeri 1 Anyer-Banten. 

 

B. Pendekatan dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel 

tertentu agar mendapatkan angka-angka secara numerikal yang dipergunakan 

untuk dapat mengetahui gambaran kecenderungan perilaku merokok yang terjadi 

pada siswa kelas IX SMP Negeri 1 Anyer-Banten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Metode ini dipilih oleh peneliti karena untuk dapat mendeskripsikan, 

menganalisis, dan mengambil suatu generalisasi mengenai kecenderungan 

perilaku merokok siswa. Selanjutnya dari data hasil temuan tersebut yang 

nantinya akan dijadikan bahan acuan oleh peneliti untuk dapat menyusun sebuah 

rumusan program bimbingan pribadi sosial yang dianggap layak oleh para ahli 

dan praktisi sebagai upaya pencegahan kecenderungan perilaku merokok siswa. 

 

C. Langkah-langkah Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian tentunya banyak yang harus diperhatikan, 

karena tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penyusunan data saja. 

Melainkan juga terdapat analisis dan interprestasi tentang arti data tersebut. Untuk 
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mendapatkan hal-hal tersebut ada prosedur yang harus ditempuh oleh peneliti, 

diantaranya adalah : 

1. Mengidentifikasi rumusan masalah, 

2. Mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan teori-teori yang 

relevan, 

3. Membuat instrument penelitian yang dilanjutkan dengan uji validitas 

rasionalnya oleh para dosen ahli, 

4. Merevisi instrument sesuai dengan hasil pertimbangan beberapa dosen 

ahli, 

5. Mengajukan surat permohonan izin kepada pihak jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, untuk melakukan penelitian , 

6. Mengurus surat permohonan izin penelitian kepada pihak sekolah SMP 

Negeri 1 Anyer-Banten, 

7. Melakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan angket pada 

siswa kelas IX, 

8. Mengolah data hasil penelitian di kelas IX, 

9. Mendeskripsikan hasil data melalui narasi kalimat, 

10. Menyusun program bimbingan pribadi sosial sebagai upaya pencegahan 

dan penanggulangan kecenderungan perilaku merokok siswa kelas IX 

SMP Negeri 1 Anyer-Banten. Yang dilanjutkan dengan ditimbang oleh 

dosen ahli, dan 

11. Merevisi program sesuai dengan hasil pertimbangan beberapa dosen ahli. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian program bimbingan pribadi sosial berdasarkan kecenderungan 

perilaku merokok siswa ini, terdiri dari dua variabel yaitu : variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah program bimbingan 

pribadi sosial, sedangkan perilaku merokok siswa merupakan variabel terikatnya. 
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1. Program Bimbingan Pribadi Sosial 

Program bimbingan pribadi sosial dalam penelitian ini bermaksud untuk 

merancang dan menyusun suatu rangkaian kegiatan layanan bimbingan yang 

dibuat secara sistematik dan terkoordinasi sebagai upaya mencegah dan 

mereduksi atas kecenderungan perilaku merokok siswa kelas IX SMP Negeri 1 

Anyer-Banten. 

Adapun struktur dari dibuatnya program bimbingan pribadi sosial untuk 

mencegah dan mereduksi atas kecenderungan perilaku merokok siswa sendiri 

terdiri dari : a) Rasional, b) Deskripsi kebutuhan, c) Kompetensi yang 

dikembangkan, d) Tujuan, e) Sasaran, f) Komponen, g) Rencana operasional, h) 

Pengembangan tema/topic, i) Pengembangan satuan layanan, dan j) Evaluasi 

dalam upaya mencegah dan mereduksi kecenderungan perilaku merokok siswa. 

2. Perilaku Merokok 

Merokok dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa kelas IX SMP Negeri 

1 Anyer tahun ajara 2015/2016 yang berada dalam rentang usia 13-15 tahun, 

dengan melakukan suatu kegiatan yang nampak yaitu membakar rokok pada salah 

satu ujungnya dan dibiarkan membara, kemudian ujung lainnya dihisap asap 

tembakaunya yang dibakar kedalam tubuh dan menghembuskannya kembali 

keluar yang menimbulkan asap tersebut dapat terhisap oleh orang yang ada 

disekitarnya yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Dalam penelitian ini, yang ingin diungkap oleh peneliti mengenai perilaku 

merokok mencangkup beberapa aspek yaitu : a) keadaan demografis siswa (usia 

dan jenis kelamin), b) tahapan menjadi perokok (tahap preparatory, initiation 

becoming a smoker, dan maintenance of smoking), c) faktor yang mempengaruhi 

untuk merokok (pengaruh orangtua, teman, faktor kepribadian dan iklan), d) motif 

merokok (faktor psikologis, faktor biologis), e) Tipe perokok (keadaan perokok), 

f) pola perilaku merokok (tempat untuk merokok), g) dampak negatif merokok 

(pengetahuan dan kepercayaan), h) jenis rokok (berdasarkan rasa rokok, bahan 

baku rokok, penggunaan filter), i) waktu merokok (aktifitas dan waktu merokok). 
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D. Pengembangan Instrumen dan Pengumpulan Data 

Instrumen yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk mengungkap data 

mengenai perilaku merokok siswa kelas IX SMP Negeri 1 Anyer-Banten. 

Instrumen ini dibuat dengan cara mengengbangkan dari instrument yang ada milik 

Sinti Dewi, yang berjudul “profil merokok pada siswa SMA 8 Pasundan 

Bandung. 

Instrument yang digunakan berupa angket (questionnaire). Angket sendiri 

merupakan kumpulan daftar pertanyaan yang diberikan kepada seseorang yang 

bersedia merespon (responden) sesuai dengan permintaan dari pengguna. Menurut 

Ridwan (2011, hlm. 24) penyebaran angket ini bertujuan sebagai wadah pencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, tanpa harus khawatir lagi bila 

responden memberikan jawaban yang tidak benar. Karena pertanyaan yang 

diajukan dalam angket berhubungan dengan responden, sehingga responden 

mengetahui tentang informasi yang terkait didalamnya. 

Sebelum instrument dapat disebar kepada responden, instrumen ini 

terbentuk melalui beberapa tahapan diantaranya adalah :  

1. Penyusunan kisi-kisi 

Berawal dari devinisi operasional variabel penelitian, yang dikembangkan 

dan dirumuskan oleh peneliti kedalam beberapa aspek dalam bentuk kisi-kisi 

instrument dengan tujuan untuk dapat mengungkap perilaku merokok siswa kelas 

IX SMP Negeri 1 Anyer-Banten. Kisi-kisi instrument tersebut dipaparkan lebih 

lanjut pada table 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Kecenderungan Perilaku Merokok Siswa 

Variabel Aspek Indikator-indikator Nomor Item 

Perilaku 

Merokok 

Keadaan 

demografis 

a. Usia 1, 3, 4 

b. Jenis kelamin 2 

Tahapan menjadi 

perokok 

a. Tahap 

preparatory 

5 
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b. Tahap Initiation 

c. Tahap becoming 

a smoker 

d. Tahap 

maintenance of 

smoking 

Faktor yang 

mempengaruhi 

untuk merokok 

a. Pengaruh 

orangtua 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 

b. Pengaruh teman 12, 13, 14, 15, 

16 

c. Faktor 

kepribadian 
17 

d. Pengaruh iklan 18, 19, 20 

Motif perokok 

a. Factor 

psikologis 

21, 22, 23, 24, 

25 

b. Faktor biologis 26, 27 

Tipe perokok 
a. Keadaan 

perokok 
28, 29 

Pola perilaku 

merokok 

a. Merokok di 

tempat-tempat 

umum atau 

tempat-tempat 

yang bersifat 

pribadi 

30 

Dampak negatif 

dari merokok 

a. Pengetahuan 31, 35, 36 

b. Kepercayaan 32, 33, 34, 37, 

38, 39, 40, 41, 

42, 43 
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Jenis rokok 

a. Berdasarkan 

rasa rokok 
44 

b. Berdasarkan 

bahan baku 
45 

c. Berdasarkan 

penggunaan 

filter 

46 

Waktu rokok 
a. Aktifitas 47 

b. waktu 48 

 

2. Penyusunan butir-butir pertanyaan 

Setelah kisi-kisi intrumen terbentuk, peneliti menjabarkannya lebih jelas 

dengan menuangkannya kedalam bentuk butir-butir pertanyaan. Sehingga 

nantinya memudahkan responden dan peneliti dalam mengartikan informasi yang 

diterimanya. Instrument sendiri terbentuk dari kombinasi angket tertutup (angket 

berstruktur) dan angket terbuka (angket tidak berstruktur). Menurut Nasution 

(2003, hlm. 130-131) angket tertutup adalah angket yang berisikan sejumlah 

jawaban, dimana jawaban yang tersedia sudah dapat diantisipasi atau diramalkan 

terlebih dahulu oleh peneliti bahwa jawaban itu yang akan dipilih dan keluar 

nantinya. Sedangkan angket terbuka adalah angket yang memberikan jawaban 

disamping atau diluar jawaban yang tersedia. Dimana jawaban tidak dapat 

diantisipasi atau diramalkan karena sulit dimasukkan kedalam sejumlah kategori, 

atau dapat juga lantaran peneliti belum sepenuhnya mengenal populasi yang 

sedang ditelitinya.  

 

E. Uji Coba Alat Ukur 

Angket sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini telah melalui 

beberapa tahapan pengujian, diantaranya adalah : 
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1. Uji Kelayakan Instrumen 

Uji kelayan instrument dilakukan dengan maksud untuk mengukur sejauh 

mana instrument ini layak untuk dijadikan alat pengumpul data. Instrument yang 

ada diujikan berdasarkan dari aspek kesesuaian dengan landasan teoritis, 

kesesuaian dengan format yang dapat dilihat dari sudut ilmu pengetahuan serta 

ketetapan bahasa yang digunakan, dan dilihat dari sudut bahasa baku dan subjek 

yang memberikan respon. Pengujian sendiri dilakukan pada 3 dosen penguji yang 

memang ahli dalam bidangnya, yaitu Bapak Dr. Nandang Budiman, M.Si, Bapak 

Dr. Mubiar Agustin, M.Pd, dan Ibu Dr. Ipah Saripah, M.Pd. 

2. Uji Keterbacaan 

Langkah selanjutnya adalah dilakukannya uji keterbacaan oleh siswa kelas 

IX SMP Negeri 1 Anyer-Banten. Uji keterbacaan dilakukan karena untuk 

mengetahui sejauh mana item soal tersebut dapat dimengerti oleh pembaca 

(siswa). Dari hasil yang ada beberapa penggunaan kata dirasa terlalu baku dan 

kaku, seperti penggunaan kata Anda yang kemudian dirubah menjadi kamu, 

mengkonsumsi rokok menjadi merokok.  

3. Uji Validitas dan Reabilitas 

Dilakukannya uji validitas dan reabilitas dimaksudkan karena untuk 

mengetahui ketepatan (validitas) dan keterandalan (reabilitas) alat ukur yang telah 

disusun dan yang akan disebar atau diberikan kepada responden untuk 

mengumpulkan data penelitian. 

Dengan angket dalam bentuk pernyataan yang dibuat oleh peneliti, 

menurut beberapa pakar/dosen tidak perlu dilakukannya sebuah uji validitas dan 

reabilitas. Karena angket tersebut tidak menggambarkan sebuah nilai yang dapat 

di ukur dan di ujikan ke dalam skala besar, sedang atau kecil. Sehingga 

instrument berupa angket tersebut sudah cukup dengan di uji kelayakan 

instrument dan keterbacaan instrument dengan beberapa pakar/dosen ahli dalam 

bidangnya. 
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F. Pengolahan Data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul adalah mengolah data hasil 

penelitian tersebut dan menganalisisnya sebagai bahan acuan untuk menyusun 

suatu program pencegahan dan penanganan terhadap kecenderungan perilaku 

merokok. Data yang terkumpul dari penyebaran angket tersebut sebelumnya 

ditetapkan terlebih dahulu skor atau kodenya, karena agar mempermudah peneliti 

dalam mengolahnya. Dalam instrument penelitian ini, angket dibuat secara 

campuran, oleh karena itu peneliti harus menetapkan kodenya sendiri. Berikut ini 

adalah langkah-langkah peneliti dalam mengolah data angket : 

1. Menentukan kode dari setiap pilihan jawaban, 

2. Membuat tabulasi data atau memproses data dengan cara memasukkan 

data ke dalam tabel, disini peneliti melakukan tabulasi data dengan cara 

lembaran kode, 

3. Menjumlahkan dari setiap jawaban angket, 

4. Menyusun frekuensi jawabannya, 

5. Membuat tabel frekuensi, 

6. Menghitung persentase dari setiap jawaban angket dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

P = Persentase frekuensi dari setiap jawaban responden 

f = Frekuensi dari setiap jawaban responden 

n = Jumlah responden 

 

 

 

 

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100 
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G. Penyusunan Program Bimbingan Pribadi Sosial Tentang Upaya 

Preventif Perilaku Merokok Siswa 

Setelah dilakukan pengolahan data dan analisis data dari lapangan, maka 

berdasarkan hasil data yang ada tersebut dikembangkan kedalam sebuah program 

bimbingan pribadi dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran 

kecenderungan perilaku merokok siswa kelas IX SMP Negeri 1 Anyer-Banten 

secara umum berada pada katagori rendah. Setelah tersusun program tersebut 

kemudian divalidasi oleh tiga pakar bimbingan dan konseling, yaitu Ibu Dr. Lily, 

M.Pd, Bapak Dr. Mubiar Agustin, M.Pd, dan Ibu Dr. Ipah Saripah, M.Pd. 


