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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis penelitian  

Penelitian ini adalah penilaian deskriptif kuantitatif dengan 

pendekatan cross sectional “yaitu untuk melihat gambaran tingkat 

pengetahuan (Nursalam, 2013) . 

B. Populasi,sampel dan teknik pengambilan sampel  

1. Populasi Penelitian  

Populasi adalah subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan  (Nursalam, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa SMP 2 Sanden yang berjumlah 645orang sesuai dengan absensi 

tahun 2016. 

2. Sample penelitian   

Sampel merupakan bagian dari populasi terjangkau yang di 

gunakan sebagai subjek penelitian (Nursalam, 2013). Penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara random 

sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan mengacak 

sample yang akan dipakai (Nursalam, 2014). 

         jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 79 orang. peneliti 

menambahkan sampel sebanyak 10% dari jumlah yang sebenarnya 

untuk mmengatasi kesalahan saat pengambilan data shingga sampel 

menjadi 86 orang (Arikunto,2013) 
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          sampel diambil dari masing-masing kelas VII,VIII,IX setiap kelas 

memiliki 8 ruang kelas yaitu A-H kelas VII peneliti mengambil kelas A 

kelas VIII peneliti mengambil kelas G dan kelas IX peneliti mengambil 

klas H dengan sistem Random Sampling 

a. Kriteria inklusi  

1) Siswa yang bersedia menjadi responden. 

2) Siswa kelas VII-IX 

b. Kriteria eksklusi 

1) Responden menolak berparstisipasi. 

2) Responden tidak masuk sekolah. 

C. Lokasi dan waktu penelitian. 

1. Lokasi penelitian  

 Tempat penelitian di lakukan di SMP Negeri 2 Sanden kabupaten 

Bantul, Yogyakarta.karena di sekolah tersebut belum pernah ada yang 

melakukan penelitian tentang bahaya rokok. 

2. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan juli 2016. 

D. Variabel dan definisi operasioanal  

1. Variabel penelitian  

Dalam penelitian ini hanya menggunakan Variabel tunggalyaitu 

Gambaran tingkat Pengetahuan remaja tentang Bahaya rokok. 

2. Definisi operasional  

Pengetahuan siswa SMP  tentang bahaya rokok pengertiannya adalah 

kemampuan remaja dalam mengetahui tentang bahaya rokok meliputi 
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kandungan rokok, bahaya rokok bagi kesehatan, perokok dan pasif dan 

faktor yang mempengaruhi merokok 

          Pengukuran tingkat pengetahuan menggunakan kuesioner 

tertutup dengan skor 0 dan 1 skala skala yang digunakan adalah skala 

ordinal keterangannya adalah: 

a. kategori baik   : jika jawaban 76-100% 

b. Kategori cukup  : jika jawaban 56-76% 

c. Kategori kurang  : jika jawaban <56% 

E. Instrumen penelitian  

1. Kuesioner demografi  

Kuesioner demografi meliputi umur,kelas,jenis kelamin,riwayat 

mendpatkan informasi. 

2. Kuesioner tingkat pengetahuan tentang bahaya rokok. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tingkat 

pengetahuan tentang bahaya rokok, Kuesioner yang digunakan odalah 

kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang sudah di sediakan jawabannya 

dengan pilihan ganda kuesioner ini di buat sendiri oleh peneliti dengan 

mengacu pada referensi , untuk keperluan kuantitatif maka setiap 

jawaban di beri skor penilaian yaitu pensekoran dengan item yang 

benar bernilai 1 dan yang salah bernilai 0 (Nursalam, 2013). 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pengetahuan Tentang Bahaya Rokok 

Nomor item kuesioner pengetahuan siswa SMP tentang bahaya rokok  

Aspek yang dinilai 

pengetahuan siswa-siswi 

SMP tentang bahaya 

rokok 

Nomor item kuesinoer Total 

Perokok pasif 

Komponen rokok 

Bahaya rokok 

Faktor yang 

mepengaruhi 

1 

2,8,9 

3,4,5,7,10 

6 

1 

3 

5 

1 

 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid 

apabila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto. 2006). 

Uji validitas menggunakan rumus pearson product Moment 

  
          )   )

√[          )][         )]
 

 

Kuesioner tentang bahaya rokok sudah peneliti uji valid di SMPN 

1 Bambanglipuro, Bantul dengan sampel 30 Siswa kelas VII,VIII,IX 

dari jumlah 15 pertanyaan Valid 10 dan tidak Valid 5 dinyatakan valid 

karena nila R tabel 0.361. pertanyaan yang tidak vali karena nilaR tabel 

kurang dari 0.361 pernyataan yang gugur yang tidak valid tidak 
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digunakan dalam penelitian karena pertanyaan yang validsudah 

mewakili komponen pertanyaan dalam kuesioner yang akan dibagikan 

2. Uji releabilitas. 

Pengukuran releabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara one 

shot diukur sekali saja. Uji releabilitas menggukan rumus kR 20  

sebagai berikut: 

   (
 

   
)  

         

   
 

 

keterangan : 

ri=  koefisien releabilitas tes  

K = banyaknya butir pertanyaan  

piqi =varian skor total 

pi=skor jawaban benar 

qi=skor jawaban salah 

kuesioner ini sudah di uji reliabel dengan kr 20 dengan nilai 0.84 

G. Cara pengumpulan data 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  

1. Tahap persiapan. 

a. Peneliti menyiapkan proposal penelitian. 

b. Peneliti mengurus izin penelitian dari fakultas Kedokteran dan ilmu 

Kesehatan Universitas muhammadiyah Yogyakarta, kepala sekolah 

SMP 2 Sanden, Bantul,Yogyakarta. 
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c. Peneliti mengurus etik penelitian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

kesehatan, Universutas muhammadiyah yogyakarta. 

d. Peneliti menentukan asisten, asisten yang peneliti pilih adalah satu 

jurusan, untuk memudahkan penyamaan persepsi dan memilih 

tingkat pengetahuan sama sehingga peneliti mudah dalam 

melakukan penelitian 

e. Pengambilan sampel peneliti menggunakan simple random 

samplingPeneliti mengundi kelas yang di akan dibagikan kuesioner 

2. Tahap pelaksana. 

a. Membagikan informed consent 

b. Membagikan kuesioner kepada sampel 

c. Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi sampel 

3. Tahap akhir  

Melakukan analisa data 

H. Pengolahan dan Metode Analisis data  

1. Pengolahan data  

Dalam pengolahan data terdapat proses sebagai berikut 

(Notoatmodjo,2007) 

a. Editing  

Adalah kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan formulir atau 

kuesioner. 
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b. Coding  

Mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka 

atau bilangan.perempuan =P laki-laki : L 

pengetahuan Baik diberi kode 1 pengetahuan cukup di beri kode 

2dan pengetahuan kurang diberi kode . 

riwayat pernah mendapat informasi tentang bahaya rokok iya 1 

tidak 2 

c. Data Entry 

Jawaban-jawaban dari masing-masing responden yang dalam 

bentuk kode dimasukkan ke dalam program atau software 

komputer. 

d. Cleaning  

Apabila semua data dari setiap  sumber data atau responden selesai 

di masukkan,perlu di cek kembali untuk melihat kemungkinan-

kemungkinan adanya kesalahan kode,ketidaklengkapan,dan 

sebagainya,kemudian di lakukan pembetulan atau koreksi. 

I. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisa univariat untuk data numerik yang 

akan di deskripsikan dengan memaparkan data terendah,tertinggi,rata-rata 

dan standar deviasi. Menggunakan perhitungan rumus penentuan besarnya 

persentase sebagai berikut (Arikunto , 2006) 

P=
 

 
x100% 

P =persentase 
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a= jumlah pertanyaan yang di jawab benar. 

b= jumlah pertanyaan. 

100%= konstanta 

Analisa data kuesioner hasil penelitian menggunakan skala rasio 

sedangkan penyajiannya menggunakan skala ordinal. Hasil penelitian akan 

dikelompokkan menjadi tiga kategoriyitu baik,cukup, dan kurang. 

Pembagian tingkat pengetahuan menggunakan rumus dari nursalam (2013) 

yaitu : 

1. kategori baik   : jika jawaban 76-100% 

2. Kategori cukup  : jika jawaban 56-76% 

3. Kategori kurang  : jika jawaban <56% 

J. Etik penelitian 

Prinsip etika sangat penting dalam penelitian yang berhubungan 

dengan klien yang memiliki hak-hak (otonomi) manusia. Secara umum 

prinsip etika menurut nursalam (2013) dibedakan menjadi tiga, yaitu prinsip 

manfaat, prinsip menghargai,hak-hak subyek dan prinsip keadilan. 

1. Prinsip manfaat  

Prinsip ini yang perlu diperhatikan yaitu responden harus bebas dari 

penderitaan, bebas dari eksploitasi, dan mempertimbangkan risiko 

(benefitratio). Dalam penelitian ini tidak dilakukan tindakan khusus 

kepada responden. Responden di untungkan dengan adanya penelitian 

ini karena responden mengetahui tingkat pengetahuanya dan 

wawasannya dari penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki risiko yang 
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sangat minimal karena pasien hanya diminta mengisi kuesioner tingkat 

pengetahuan dan data demografi. 

2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (respect human dignity) 

Dalam prinsip ini yang perlu di perhatikan yaitu hak untuk ikut atau 

tidak menjadi responden dan jaminan dalam perlakuan yang diberikan  

(right to fulldisclosure), informed consent. Penelitian ini memberikan 

hak-hak sebagai respinden dan jaminan dalam perlakuan serta sebelum 

dilakukan peneliian ini diberiinformed consent agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan terbina hubungan saling percaya. 

3. Prinsip keadilan (right to justice ). 

Prinsip ini memperhatikan hak perlakuan yang adil pada responden 

(right infair treatment) bentuk keadilannya dengan memperlakukan 

respondem sama tidak di beda-bedakan dan hak di jaga kerahasiaanya 

tidak dicantumkan namanya. 

 


