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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

      Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis yang 

digunakan yaitu Quasy Perlakuantal pretest-posttest with control group 

design. Terdapat  dua kelompok, dimana kelompok perlakuan diberikan 

intervensi sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok 

perlakuan pretest, dan setelah diberikan intervensi diadakan pengukuran 

kembali (post-test)  

      Berikut merupakan rancangan desain penelitian esperimental kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol. 

O1       XI             O2 

O3     O4 

Keterangan: 

O1 : Pretest dilakukan pada kelompok perlakuan untuk mengetahui perilaku 

merokok pada remaja dusun tlogo sebelum dilakukan pemasangan 

poster PHW di kamar responden. 

O3 : Pretest dilakukan pada kelompok kontrol untuk mengetahui perilaku  

merokok pada kelompok kontrol. 

X1 : Intervensi dengan melakukan pemasangan poster berbasis PHW di 

kamar responden kelompok perlakuan selama 1 bulan untuk 

mengetahui perilaku merokok pada remaja dusun tlogo. 
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O2 : Posttest dilakukan pada kelompok perlakuan untuk mengetahui perubahan 

perilaku merokok pada remaja dusun tlogo setelah dilakukan pemasangan poster 

PHW didalam kamar selama 1 bulan. 

O4 : Posttest dilakukan pada kelompok kontrol untuk mengetahui perubahan perilaku 

merokok pada remaja dusun tlogo. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

       Populasi terjangkau pada penelitian yaitu remaja perokok Dusun Tlogo, 

Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY. Jumlah remaja Dusun Tlogo sebagai 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 32 orang yang telah ditentukan sesuai 

dengan kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. 

2. Sampel Penelitian 

      Teknik sampling yang digunakan untuk mendapatkan sampel adalah Total 

Sampling. Total Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara 

mengambil semua anggota populasi menjadi sampel (Hidayat, 2010). Total 

sampel yang digunakan dalam penlelitian ini adalah remaja Dusun Tlogo 

sebanyak 32 orang yang kemudian dibagi menjadi 16 orang kelompok 

perlakuan dan 16 orang kelompok kontrol dengan menggunakan teknik simple 

random sampling yang memenuhi kriteria inklusi sebagai berikut: 

 

 

a. Kriteria Inklusi 

1) Terdaftar sebagai masyarakat tetap atau sementara Dusun Tlogo yang 

dibuktikan dengan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan data di 

kepala dusun Tlogo. 
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2) Remaja berusia 10-19 tahun. 

3) Perokok aktif. 

4) Memiliki kamar tidur sendiri. 

5) Memiliki dinding kamar yang dapat ditempeli poster. 

6) Tidak mengalami gangguan penglihatan seperti kebutaan, 

astigmatisme, buta warna, rabun jauh, rabun dekat, dan katarak. 

7) Memiliki media sosial Line atau Whatsapp atau BBM. 

8) Tidak memiliki televisi di dalam kamar atau bersedia memindahkan 

televisi keluar kamar. 

9) Bersedia menjadi responden. 

b. Kriteria Eksklusi 

1) Responden yang mengundurkan diri di tengah waktu penelitian. 

2) Responden yang tidak tidur di kamar selama proses penelitian. 

3) Responden yang melepas poster PHW di tengah waktu penelitian. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Lokasi penelitian telah dilaksanakan di Dusun Tlogo, Tamantirto, Kasihan, 

Bantul, DIY. Waktu yang digunakan berlangsung dari Januari 2016 hingga Maret 

2016.  

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (independent) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah poster berbasis PHW. 

2. Variabel Terikat (dependent) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku merokok. 
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E. Definisi Operasional 

Tabel 3.1. Definisi Operasional 

Variabel  Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Poster 

berbasis 

Pictorial 

Health 

Warning di 

dalam kamar 

Poster berbasis Pictorial 

Health Warning adalah 

sebuah gambar peringatan 

yang telah diterbitkan dan 

dilegalkan penggunaanya 

di Indonesia berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Kesehatan Republik 

Indonesia  Nomor 28 

Tahun 2013 Tentang 

Pencantuman Peringatan 

Kesehatan Dan Informasi 

Kesehatan Pada Kemasan 

Produk Tembakau. 

PHW akan dicetak dalam 

ukuran yang 

diperhitungkan sesuai 

dengan 20% luas dingding 

kamar dengan rasio 7:5 dan 

diletakan dan diletakkan di 

dinding kamar responden 

selama 1 bulan. 

Lembar 

observasi 

pemasanga

n Poster 

berbasis 

pictorial 

health 

warning 

Terpasang dan tidak 

terpasang 

 

Perilaku  

merokok  

 

Suatu motif untuk merubah 

perilaku merokok remaja 

kepada perubahan perilaku 

merokok dari hasil dengan 

modifikasi lingkungan 

yang terwujud dalam 

perubahan bentuk sikap, 

tindakan dan  perilaku. 

Perilaku merokok diukur 2 

kali yaitu sebelum 

dipasang poster (pretest) 

dan setelah 30 hari 

penelitian (posttest). 

Kuesioner 

Glover-

Nillson 

1) Total Skor 

<12 Ringan. 

2) Total skor   

12-22 Sedang. 

3) Total skor   

22-33 Kuat. 

4) Total skor >33 

Sangat Kuat 

Skla 

Likert 

data hasil 

Ordinal 

 

F. Instrumen Penelitian 

1. Kuesioner Data Demografi 

       Kuesioner data demografi responden terdiri dari pernyataan mengenai usia, 

agama, suku, jenis kelamin, usia pertama merokok, alasan merokok, frekuensi 

merokok, jumlah batang rokok yang di konsumsi dalam sehari, jumlah usaha 
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dalam berhenti merokok. Kuesioner ini diadaptasi dari kuesioner data demografi 

Pratiwi (2015). 

2. Kuesioner Glover – Nillson Smoking Behavior 

        Intrumen yang digunakan adalah kuesioner yaitu untuk mengetahui perilaku 

merokok pada remaja dusun tlogo. Kuesioner ini diambil dari ristirdhana dan 

dewi (2013) yitu kuesioner perilaku merokok yang merupakan hasil 

penerjemahan dari Glover – Nillson Smoking Behavior Questionnare (GN – 

SBQ) oleh Glover dan Nillson (2005). Kuesioner perilaku diukur dengan 

menggunakan skla Likert yang berisi 5 alternatif jawaban untuk pertanyaan 1 dan 

2 yaitu Tidak sama sekalai “0”, Agak “1”, Sedang “2”, Sangat “3” dan Sangat 

sekali “4”. Alternatif jawaban untuk pertanyaan no 3 – 11 yaitu Tidak pernah 

“0”, Jarang “1”, Kadang-kadang “2”, Sering “3” dan Selalu “4”. Kuesioner 

perilaku merokok terdapat 11 item pertanyaan perilaku merokok. Skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan data Ordinal (Nursalam, 

2013). 

Tabel 3.2. Penilaian kuesioner Glover – Nillson (GN – SBQ) 

Pertanyaan Jawaban Penilaian 

1 a. Tidak sama sekali 

b. Agak  

c. Sedang  

d. Sangat 

e. Sangat sekali 

0 

1 

2 

3 

4 

2 a. Tidak sama sekali 

b. Agak  

c. Sedang  

d. Sangat 

a. Sangat sekali 

0 

1 

2 

3 

4 

3 

 

a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu   

0 

1 

2 

3 

4 

4 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

0 

1 

2 

3 
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Pertanyaan Jawaban Penilaian 

e. Selalu 4 

5 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

6 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

7 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

8 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

9 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

10 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

11 a. Tidak pernah 

b. Jarang  

c. Kadang –kadang  

d. Sering  

e. Selalu 

0 

1 

2 

3 

4 

 

G. Poster berbasis Pictorial Health Warning (PHW) 

      Poster berbasis pictorial health warning yang digunakan adalah PHW nomor 

5 yaitu gambar paru-paru yang rusak akibat rokok. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

hasil penelitian tentang efektivitas peringatan kesehatan bergambar pada bungkus 

rokok di Tanah Air yang telah dilakukan oleh Tobacco Control Support Center 

(2015), Indonesia mengenai 94,9% repspnden merasa gambar kanker paru-paru 

paling menyeramkan dibandingkan dengan 4 gambar lainnya. Ukuran gambar 
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PHW disesuaikan dengan luas dinding kamar responden yaitu 20% dari luas 

dinding kamar dengan rasio 7:5. Penentuan luas gambar dan rasio sesuai dengan 

penentuan besar PHW di bungkus rokok yang telah diatur pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 2013 Tentang 

Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan 

Produk Tembakau pasal 4 ayat 1. 

H. Jalanya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a) Mengurus surat perizinan untuk melakukan penelitian dari Dekan FKIK 

UMY. 

b) Mengurus pengajuan dan penilaian kelayakan etik penelitian dengan objek 

manusia FKIK UMY. 

c) Mengurus surat izin penelitian di BAPPEDA Kabupatan Bantul. 

d) Menentukan enumerator yang  terlibat dalam penelitian. 

e) Melakukan pelatihan dan persamaan persepsi kepada enumerator 

penelitian. 

f) Peneliti menetapkan sampel kelompok penelitian yang diteliti oleh peneliti 

sesuai kriteria inklusi penelitian dengan menggunakan teknik total 

sampling. Kemudian peneliti membagi kelompok penelitian dalam 16 

responden pada kelompok perlakuan dan 16 responden pada kelompok 

kontrol menggunakan teknik simple random sampling cara kocokan. 

g) Melakukan pendekatan atau orientasi pada para remaja di Dusun Tlogo 

untuk menjelaskan tujuan, tindakan, dan kontrak waktu. 

h) Melakukan penentuan pengawas penelitian yang mengawasi responden 

kelompok perlakuan melalui logbook. 
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i) Memberikan informed consent pada responden kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol sebagai bukti bahwa responden telah bersedia mengikuti 

prosedur penelitian dari awal hingga akhir. 

j) Peneliti melakukan pengukuran luas satu sisi permukaan dinding kamar 

kelompok perlakuan yang paling dominan dipandang oleh responden 

untuk ukuran poster berbasis PHW yang telah dipasang di kamar. 

k) Peneliti mencetak Logbook pengawasan dan kuesioner perilaku Glover – 

Nillson Smoking Behavior Questionnare (GN – SBQ). 

l) Peneliti mencetak poster berbasis PHW berukuran panjang dan lebar 

sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti di 

kamar responden kelompok perlakuan. 

2. Tahap pelaksanaan 

a) Peneliti melakukan pretest pada kelompok perlakuan dan kontrol sebelum 

diberikan poster berbasis PHW dengan mengkaji perilaku merokok. 

b) Peneliti melakukan pemasangan poster berbasis pictorial health warning di 

dinding kamar kelompok perlakuan. 

c) Memberikan Logbook pengawasan jalanya penelitian kepada pengawas 

kelompok perlakuan. 

d) Setelah melakukan pemasangan Poster berbasis PHW peneliti selanjutnya 

memantau terpasangnya poster melalui jejaring sosial BBM atau Line untuk 

menghubungi responden 

e) Peneliti melakukan post-test pada kelompok perlakuan dan kontrol dengan 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan perilaku yang dimiliki oleh 

remaja tersebut. 
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f) Peneliti mengumpulkan kuesioner dan melakukan analisa dari hasil yang 

sudah didapatkan dari pretest dan posttest. 

g) Peneliti menyusun pembahasan terhadap hasil analisa data yang telah 

didapatkan 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

      Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006). Alat uji yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan sebelumnya kuesioner 

tersebut dilakukan uji validitas dan uji realibilitas. Uji validitas yang digunakan 

adalah “Pearson Product Moment Corelation” (Riyanto, 2011). Keputusan uji 

dinyatakan valid apabila r hitung (r person) > r tabel dan apabila r hitung (r 

person) < r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid. Uji validitas dilakukan 

kembali oleh peneliti pada bulan Februari 2016 di dusun Sidorejo, Kecamatan 

Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang bukan merupakan bagian dari populasi 

penelitian. Validitas isi ini dilakukan dengan menggunakan rumus Pearson 

Product Moment Correlation yang kemudian diolah dengan program komputer. 

Responden dalam uji validitas ini sebanyak 20 orang atau sebesar 10-20% dari 

total sampel (Sugiono, 2007).  

     Hasil uji valid menunjukkan bahwa 11 pertanyaan dinyatakan valid dengan 

hasil rXy>0,444. 

2. Uji Reliabilitas 

      Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha karena 

penilaian kuesioner yang digunakan adalah skala Likert. Pertanyaan dikatakan 

realibel apabila didapat nilai Cronbach’s lebih dari konstanta atau >0,6.  
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J. Analisa Data 

      Analisa data suatu penelitian melalui prosedur prosedur bertahap antara lain: 

a. Analisa Univariat 

      Analisa univariat diguanakan untuk menganalisis data karakteristik demografi 

responden yang akan ditampilkan dengan presentase dan frekuensi 

(Notoadmodjo, 2010).  

 

 

 

b. Analisa Bivariat 

      Analisa bivariat digunakan untuk menganalisa perbandingan antara variabel 

bebas dan variabel terikat (Notoatmodjo, 2010). Analisa bivariat digunakan 

peneliti untuk mencari adanya pengaruh pemasangan Poster berbasis Pictorial 

Health Warning di dalam kamar terhadap perilaku merokok remaja dusun tlogo. 

Peneliti akan melakukan uji nonparametrik yaitu dengan syarat skala pengukuran 

variabel adalah kategorik atau ordinal (Dahlan, 2013).  

      Peneliti melakukan perbandingan kelompok berpasangan yaitu kelompok 

pretest dan post test intervensi dengan kelompok pretest dan post test kelompok 

kontrol dengan menggunakan uji hipotesis berpasangan yaitu uji Wilcoxon yang 

pada uji hipotesis komparatif perhitungan diterima jika  nilai p < 0,05 atau 

terdapat perbedaan rerata yang bermakna antara dua kelompok data (Dahlan, 

2013).  

      Untuk mengetahui perbandingan antara kelompok tidak berpasangan yaitu 

kelompok pretest intervensi dengan pretes kontrol dan post test intervensi dengan 

post test kontrol menggunakan uji hipotesis tidak berpasangan yaitu Mann-
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Whitney yang pada uji hipotesis komparatif perhitungan diterima jika  nilai p < 

0,05 atau terdapat perbedaan rerata yang bermakna antara dua kelompok data 

(Dahlan, 2013). 

K. Etik Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan dengan mengutamakan dasar etik melalui berbagai 

pertimbangan namun tetap menjunjung tinggi hak-hak otonomi manusia sebagai 

responden.  Adapun prinsip yang harus diperhatikan dalam penelitian : 

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (respect for human dignity) 

      Peneliti menghormati hak-hak responden untuk mengetahui tujuan dari 

penelitian yang dilaksanakan serta hak-hak untuk berpartisipasi dengan cara 

menyediakan lembar persetujuan (informed consent) yang berisi penjelasan 

mengani manfaat penelitian, resiko dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, 

manfaat yang didapat, kesediaan peneliti untuk menjawab pertanyaan responden 

mengenai responden, persetujuan untuk mengundurkan diri, dan jaminan 

anonimitas dan kerahasiaan informasi responden. Lembar persetujuan  

ditandatangani oleh responden yang bersedia. 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (respect for privacy and 

confidentiality). 

      Peneliti menjaga kerahasiaan informasi dan identitas responden dalam 

lembar pengumpulan data penelitian. Responden tidak menuliskan untuk 

menuliskan nama, namun apabila responden menuliskan nama maka nama akan 

dirubah dengan kode pada input data. Informasi yang dapat dicantumkan hanya 

informasi yang sesuai dengan perintah yang terdapat pada lembar kuesioner. 

3. Keadilan dan inklusivitas/keterbukaan (respect for justice and inclusiveness). 
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      Peneliti menjaga prinsip keterbukaan dan keadilan dengan kejujuran, 

keterbukaan, dan kehati-hatian. keterbukaan disini dijaga dengan menjelaskan 

prosedur penelitian. Peneliti juga tidak membeda-bedakan latar belakang jender, 

agama, dan etnis responden dalam melakukan intervensi.   

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (balancing harms 

and benefits). 

      Peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak yang 

merugikan responden dan memaksimalkan manfaat yang akan didapat selama 

proses penelitian. Hasil penelitian ini juga tidak digunakan untuk kepentingan 

yang bersifat merugikan responden. 

 


