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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Survei Aspek 

Kehidupan Rumah Tangga Indonesia atau Indonesia Family Life Survey (IFLS) 

yang dilakukan di 24 provinsi di Indonesia berupa data longitudinal mencakup 

provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka 

Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, seluruh provinsi di Jawa, Bali, NTB, 

seluruh provinsi di Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Subjek 

penelitian ini difokuskan pada individu dalam rumah tangga yang berusia 15 

tahun atau lebih yang merupakan individu dalam penelitian Indonesia Family Life 

Survey (IFLS). Data IFLS yang digunakan pada penelitian ini adalah IFLS-5 yang 

dirilis pada Mei 2016.  

B. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari lembaga survei yaitu Indonesia Family Life Survey. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan data IFLS-5 tahun 2014. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data longitudinal yang meliputi area seluas 

24 provinsi di Indonesia, mencakup Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, seluruh provinsi 

di Jawa, Bali, NTB, seluruh provinsi Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat. 
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Subjek dalam penelitian ini adalah individu dalam rumah tangga yang 

berusia 15 tahun atau lebih yang merupakan individu dalam dalam penelitian 

Indonesia Family Life Survey (IFLS) dalam 24 provinsi di Indonesia. Dalam 

penelitian ini menggunakan data IFLS-5 tahun 2014 di mana jumlah rumah 

tangga sampel yang telah disurvei oleh IFLS berjumlah 15.900 dengan jumlah 

individu sebesar 50.000. Survei IFLS dimulai pada tahun 1993 sebagai baseline, 

dilanjutkan tahun 1997, 2000, 2007 dan terkahir tahun 2014 yang mencakup 24 

provinsi di Indonesia kecuali bagian timur wilayah Indonesia. Pada tahun 2012 

diluncurkan IFLS East untuk melakukan survei rumah tangga di bagian Indonesia 

Timur. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

yaitu penelitian menggunakan bahan yang didapat dari Indonesia Family Life 

Survey (IFLS) yang terkait dengan topik penelitian dengan melakukan pencatatan 

langsung berupa data longitudinal  pada data IFLS-5 tahun 2014. 

 

 

 

Sumber: Irianti, 2013 

Gambar 3.1. 

Langkah Pengumpulan Data IFLS 

D. Langkah Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Variabel yang Dibutuhkan 

Pengumpulan variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdapat 

dalam IFLS-5 pada buku HH (household) tahun 2014. Pemilihan buku 

Data IFLS-5 

(Tahun 2014) 

Pengumpulan 

Variabel yang 

dibutuhkan 

Pembentukan 

dan seleksi 

variabel  

Data  Set 
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HH didasarkan karena komponen variabel yang sesuai topik-topik terkait 

penelitian terdapat dalam buku ini yang selajutnya digunakan untuk 

membentuk variabel dependen maupun variabel independen. Topik 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Topik Kuesioner IFLS dalam Penelitian 

Topik Kuesioner Buku IFLS 

Kebiasaan Merokok Buku 3B 

Pengukuran Kesehatan (usia, 

jenis kelamin, tinggi badan, 

berat badan) 

Buku US  

Pendidikan Buku 3A Final 

Riwayat Perkawinan Buku K Final 

Hubungan dengan KRT Buku K Final 

Daftar Anggota RT Buku K Final 

Pendapatan Anggota RT Buku K Final 

Suku Buku K Final 

  Sumber: Kuesioner IFLS-5 

Berdasarkan Tabel 3.1 tentang topik kuesioner IFLS, variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu usia, jenis kelamin, 

tinggi badan, berat badan yang merupakan penilaian objektif dari status 

kesehatan berasal dari topik kuesioner pengukuran kesehatan dari buku    

US 1. Lama pendidikan merupakan topik kuesioner pendidikan dalam buku 

3A final. Sementara status perkawinan dari topik kuesioner riwayat 

perkawinan dari buku K final. Status kepala rumah tangga berasal dari topik 

kuesioner IFLS hubungan dengan keluarga rumah tangga (KRT) juga dari 

buku K final. Selanjutnya jenis suku dari topik kuesioner daftar anggota 

rumah tangga (RT) dari buku K final. Pendapatan anggota rumah tangga 

juga terdapat pada buku K final. Variabel dependen dalam penelitian ini 

berasal dari topik kuesioner kebiasaan merokok yang berasal dari buku 3B 

dalam kuesioner IFLS-5 tahun 2014.   
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2. Pembentukan dan Seleksi Variabel 

Langkah pembentukan dan seleksi variabel dilakukan setelah menemukan 

variabel terkait penelitian dari topik-topik kuesioner dalam buku IFLS.  

Setelah buku IFLS ditentukan, selanjutnya dilakukan seleksi variabel dari 

seksi-seksi dalam pertanyaan kuesioner untuk membentuk variabel 

independen maupun variabel dependen. Adapun seksi kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Seksi Kuesioner dalam Penelitian 

Variabel Seksi 
Kolom 

Pertanyaan 

Kebiasaan Merokok 

(SMOKING) 

Seksi KM 
KM01a 

Usia (AGE) Seksi US US03 

Jenis Kelamin (GENDER) Seksi US AR07 

Berat Badan (WEIGHT) Seksi US US06 

Tinggi Badan (HEIGHT) Seksi US US04 

Lama Pendidikan (EDUC) Seksi DL DL06 

Status Perkawinan 

(MARITAL) 

Seksi AR 
AR13 

Status Kepala RT 

(HH_HEAD) 

Seksi AR 
AR02 

Pendapatan (INCOME) Seksi AR AR15b 

Suku (ETHNICITY) Seksi AR AR15d 

   Sumber: Kuesioner IFLS-5 

Tabel 3.2 menunjukkan seksi kuesioner IFLS-5 yang terkait 

dengan variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini 

dibentuk dari seksi-seksi dalam kuesioner yang meliputi usia (AGE), berat 

badan (WEIGHT) dan tinggi badan (HEIGHT) berasal dari kuesioner seksi 

US. Sementara lama pendidikan (EDUC) berasal dari kuesioner seksi DL. 

Status perkawinan (MARITAL), jenis kelamin (GENDER), dan 

pendapatan (INCOME) berasal dari kuesioner seksi AR. Status kepala 
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rumah tangga (HH_HEAD) dan jenis suku (ETHNICITY) keduanya juga 

berasal dari seksi AR.  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status merokok 

individu dalam rumah tangga yang berasal dari topik kuesioner kebiasaan 

merokok yang termasuk dalam seksi KM dari buku IFLS-5 tahun 2014. 

Dummy variabel yang digunakan dalam penelitian adalah status individu 

dalam rumah tangga sebagai “perokok” atau “bukan perokok”. Data 

tersebut didapatkan dari pertanyaan kuesioner seksi KM kolom KM01a 

dalam IFLS-5. Seleksi variabel akan dibedakan menjadi dua wilayah 

penelitian yaitu desa (rural) dan kota (urban). Pembedaan wilayah 

penelitian ini untuk melihat perbedaan hubungan dan pengaruh antara 

status merokok individu dengan lokasi wilayah kota (urban) dan desa 

(rural). 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan 

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 1998).  Penelitian ini menggunakan status 

merokok individu dalam rumah tangga sebagai variabel dependen pada model. 

Sementara terdapat enam variabel independen meliputi usia, jenis kelamin, berat 

badan, tinggi badan, lama pendidikan, status perkawinan, status kepala rumah 

tangga, pendapatan dan suku. Definisi operasional dari masing-masing variabel 

menjelaskan sebagai berikut:  
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1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status merokok individu 

dalam rumah tangga dari Indonesia Family Life Survey tahun 2014. Subjek 

penelitian adalah individu dalam rumah tangga yang berusia 15 tahun atau lebih. 

Status merokok didapat dari pertanyaan dalam kuesioner IFLS-5 tentang individu 

dalam rumah tangga yang memiliki kebiasaan menghisap rokok atau menghisap 

tembakau pakai pipa atau mengunyah tembakau, berdasarkan data saat dilakukan 

wawancara. Adapun dummy variabel ditentukan dengan 1= jika perokok; 0= jika 

bukan perokok. 

2. Variabel Independen 

a. Usia (age) adalah usia individu dalam rumah tangga IFLS-5 tahun 2014 

yang berusia 15 tahun atau lebih. 

b. Jenis Kelamin (gender) adalah jenis kelamin individu dalam rumah 

tangga IFLS-5 tahun 2014. Adapun dummy variabel ditentukan dengan 

1= jika laki-laki; 0 = jika perempuan. 

c. Lama pendidikan (educ) menunjukkan jumlah tahun lama pendidikan 

yang ditempuh oleh individu dalam rumah tangga IFLS-5 tahun 2014. 

d. Berat badan (weight) adalah jumlah berat badan individu dalam rumah 

tangga IFLS-5 tahun 2014 dalam satuan kilogram. 

e. Tinggi badan (height) menunjukkan tinggi badan individu dalam rumah 

tangga IFLS-5 tahun 2014 dalam satuan sentimeter. 

f. Status Perkawinan (marital) adalah status perkawinan individu dalam 

rumah tangga IFLS-5 tahun 2014 saat berlangsungnya survei. Adapun 



51 
 

dummy variabel ditentukan dengan 1= jika menikah; 0 = jika belum/tidak 

menikah. 

g. Status Kepala Rumah Tangga (hh_head) menunjukkan status individu di 

dalam rumah tangga IFLS-5 tahun 2014. Adapun dummy variabel 

ditentukan dengan 1= jika kepala rumah tangga; 0 = jika bukan kepala 

rumah tangga. 

h. Pendapatan (income) merupakan pendapatan kepala rumah tangga selama 

satu bulan dalam rumah tangga IFLS-5 tahun 2014. 

i. Suku (ethnicity) adalah jenis suku individu dalam rumah tangga IFLS-5 

tahun 2014. Jenis suku didasarkan pada daerah asal suku tersebut berasal. 

Adapun dummy variabel ditentukan dengan 1= jika pulau Jawa, 0 = jika 

lainnya; 1= jika pulau Sumatera, 0= jika lainnya; 1= jika pulau 

Kalimantan, 0= jika lainnya; 1= jika pulau Bali dan Nusa Tenggara, 0= 

jika lainnya; 1= jika pulau Sulawesi dan Maluku, dan 0= jika lainnya. 

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Model Penelitian 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan regresi probit. Regresi probit merupakan analisis yang 

digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen yang 

bersifat kategori (kualitatif) dan variabel-variabel independen yang 

bersifat kualitatif maupan kuantitatif. Model probit menganalisis 

hubungan antara satu variabel dependen berupa data kualitatif dikotomi 

yang bernilai 1 apabila terdapat karakteristik dan bernilai 0 yang 

menyatakan ketiadaan karakteristik. Variabel dependen memiliki 
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kemungkinan tanggapan “ya” atau “tidak” dimana dalam penelitian ini 

individu dalam rumah tangga IFLS memiliki dua kemungkinan  1= jika 

perokok dan 0= jika bukan perokok. 

Regresi probit dalam penelitian ini digunakan untuk menilai faktor-

faktor penentu perilaku merokok individu. Regresi probit dianalisis 

menggunakan software STATA 13 SE. Model yang akan diestimasi 

ditunjukkan oleh fungsi berikut ini: 

SMOKING = f (vektor sosial demografi, vektor status kesehatan) 

dimana vektor sosial demografi meliputi variabel  usia, jenis kelamin, 

lama pendidikan, status perkawinan, status kepala rumah tangga, 

pendapatan dan suku. Vektor status kesehatan mencakup variabel berat 

badan dan tinggi badan.  

Adapun model  dalam penelitian ini adalah : 

Smoking = β0+ β1 age+ β2 gender+ β3 educ+ β4 height+ β5 weight 

                 + β6 marital+ β7 hh_head+ β8  income+ β9 ethnicity+  
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Berikut deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

Variabel Deskripsi Variabel Nilai 

smoking Status merokok individu 1 jika perokok; 0 jika 

bukan perokok 

age Usia Tahun 

gender Jenis Kelamin 1 jika laki-laki; 0 jika 

perempuan 

educ Lama Pendidikan Tahun 

weight Berat Badan Kilogram 

height Tinggi Badan sentimeter 

marital Status Perkawinan 1 jika menikah; 0 jika 

belum/tidak menikah 

hh_head Status Kepala Rumah 

Tangga 

1 jika kepala rumah 

tangga; 0 jika bukan 

kepala rumah tangga 

income Pendapatan Kepala/ 

Anggota Rumah Tangga 

Rupiah 

ethnicity Suku 1= jika pulau Jawa, 0 = 

jika lainnya; 1= jika 

pulau Sumatera, 0= jika 

lainnya; 1= jika pulau 

Kalimantan, 0= jika 

lainnya; 1= jika pulau 

Bali dan Nusa 

Tenggara, 0= jika 

lainnya; 1= jika pulau 

Sulawesi dan Maluku, 

dan 0= jika lainnya. 
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2. Pengujian Statistik 

Pengujian statistik dilakukan untuk menentukan apakah variabel-

variabel independen yang terdapat dalam model tersebut memiliki hubungan 

yang nyata (signifikan) dengan variabel dependennya. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H0 = Variabel independen (x) tidak mempengaruhi perilaku merokok 

individu dalam rumah tangga. 

H1 = Variabel independen (x) mempengaruhi perilaku merokok 

individu dalam rumah tangga. 

 keputusan adalah H0 ditolak jika G
2
> (   )dimana p adalah jumlah 

peubah prediktor dalam model atau p-value kurang dari α. Hal ini berarti 

peubah prediktor di dalam model secara serentak berpengaruh terhadap 

peubah respon. 

Goodness of fit adalah suatu alat statistik yang digunakan untuk 

memeriksa pengepasan dari model yang dipostulatkan dibandingkan dengan 

data yang diamati. Pengepasan dikatakan baik jika ada kesesuaian antara data 

yang dipaskan dengan data yang diamati. Metode ini sering digunakan untuk 

goodness of fit adalah uji Pearson. Keputusan menerim H0 atau berarti model 

yang digunakan telah sesuai, jika nilai statistik uji kurang dari dan sama 

dengan nilai kritis khi-kuadrat. 

Metode maximum likelihood (MLE) merupakan salah satu metode 

penaksiran parameter yang dapat digunakan untuk manaksir parameter suatu 

model yang diketahui distribusinya. Metode maximum likelihood merupakan 

metode yang memaksimumkan fungsi likelihood.  
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Kriteria keputusan yang diambil yaitu menolak H0 jika Ghitung > (   )
  

atau dapat dilihat dari nilai-p, jika nilai-p<α maka tolak H0 dengan α adalah 

tingkat signifikansi yang dipilih. 

 


