BAB IV
PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian
Sebelum mengadakan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu
menentukan tempat atau kancah pelaksanaan penelitian, yaitu pada
mahasiswa Universitas Katolik, Soegijapranata,Semarang.
Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa Universitas Katolik, Soegijapranata,Semarangyang masih aktif
dan kehidupan sehari-harinya masih di topang oleh orang tua. Berdasarkan
pada hasil pembagian skala secara incidental diperoleh hasil yang kembali
lengkap sebanyak 41 kuesioner yang layak untuk diolah, dengan perincian
sebagai berikut:

Fakultas

Tabel 2.
Komposisi Subjek Penelitian
Jumlah Subyek

Hukumdan komunikasi
Ekonomi dan bisnis
Bahasa dan Seni
Psikologi
Teknik (sipil)
FAD (arsitek)
Total:

7
4
6
14
4
6
41

B. Persiapan Penelitian
Untuk menghindari terjadinya kesalahan maupun kesulitan dalam
pelaksanaan penelitian, maka suatu penelitian hendaknya dipersiapkan
secara baik dan matang. Berhubungan dengan hal ini, maka peneliti telah
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mempersiapkan beberapa hal sebelum melakukan penelitian, yang meliputi
persiapan di bidang penyusunan alat ukur, dan persiapan dalam
permohonan perijinan.

1. Penyusunan Alat Ukur
Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua
macam skala, yaitu: skala gaya hidup hedonis dan angket kelas sosial
ekonomi.
a. Skala Gaya Hidup Hedonis
Skala ini bertujuan untuk mengetahui gaya hidup hedonis dengan
memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan skala. Skala ini
disusun berdasarkan aspek gaya hidup hedonis. Skala ini terdiri dari 18
item (9 item favourable dan 9 item unfavourable). Dengan empat
kemungkinan jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak
Sesuai), dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Skor untuk tiap jawaban berkisar
antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang disesuaikan dengan keadaan
item tersebut (favourable atau unfavourable). Variasi sebaran item dari
skala gaya hidup hedonis dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.
Variasi Sebaran Item Skala Gaya Hidup Hedonis
No

Aspek Gaya Hidup
Favourable
Hedonis
1
Activities
1,7,13
2
Interest
2,8,14
3
Opinion
3,9,15
Total:
9
Keterangan:
F = Pernyataan Favourable

Unfavourable

Jumlah

4,10,16
5,11,17
6,12,18
9

6
6
6
18
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UF = Pernyataan Unfavourable
b. Angket Kelas sosial ekonomi
Angket ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui kelas sosial
ekonomi dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan
skala. Angketkelas sosial ekonomi disusun berdasarkan aspek kelas sosial
ekonomi yang terdiri dari aspek pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan.
Angket berisi sepuluh pertanyaan yang harus dijawab oleh responden.
Setiap pertanyaan diberikan tiga jawaban a, b, dan c. Sistem penilaian mulai
dari 1, 2, dan 3.Skor 3 jika Subjek menjawab pilihan “A”, yang
berartimemiliki kelas sosial tinggi; skor 2 jika Subjek menjawab pilihan
“B”, yang berartimemiliki kelas sosial menengah; dan skor 1 bila Subjek
menjawab pilihan “C”, yang berarti memiliki kelas sosial rendah.
Tabel 4.
Variasi Sebaran Item Skala Kelas sosial ekonomi
No
Aspek
Jumlah
1
Pekerjaan
3
2
Pendidikan
4
3
Pendapatan
4
Jumlah
10
Keterangan:
F = Pernyataan Favourable
UF = Pernyataan Unfavourable
2. Perijinan Penelitian
Penelitian ini tidak akan berlangsung tanpa adanya ijin dari berbagai
pihak terkait. Untuk melakukan penelitian di Semarang, peneliti telah
melakukan beberapa prosedur perijinan. Perijinan dimulai dengan
mengajukan surat ijin penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
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Berdasarkan surat penelitian dari Dekan Fakultas Psikologi
Universitas

Katolik

Soegijapranata,

Semarang

Nomer

3867/B.7.3/F.P/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016, maka langkah berikutnya
peneliti menggunakan surat ijin tersebut kepada responden dan segera
melakukan

penelitian.

Selain

itu

juga

ada

surat

WR

I:

1768/B.7.3./Rek/VIII/2016. Surat ijin penelitian dari pihak fakultas
terlampir pada Lampiran.

C. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur
Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas kedua

alat ukur

dilakukan melalui bantuan program komputer Statistical Packages for
Sosial Sciences (SPSS).
1. Skala Gaya Hidup Hedonis
Pengujian pertama kali validitas alat ukur menggunakan validitas isi.
Pengujian validitas isi dilakukan oleh professional judger yaitu pembimbing
skripsi untuk menguji daya dukung setiap item terhadap konsep alat ukur
secara penuh maka dilakukanlah uji korelasi item dengan total skor.
Berdasarkan hasil uji validitas terhadap skala gaya hidup hedonis, diperoleh
hasil bahwa dari 18 item yang diujicobakan, ternyata terdapat 6 item yang
gugur atau tidak valid, sehingga total item yang valid adalah 12 item
dengan rentang koefisien 0,316 sampai dengan 0,737. Perincian mengenai
item yang valid dan gugur dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 5.
Sebaran ItemValid dan Gugur Skala Gaya Hidup Hedonis
No

Aspek Gaya Hidup
Hedonis
1
Activities
2
Interest
3
Opinion
Total:
Keterangan:
( ): Item yang gugur

Favourable

Unfavourable

(1),(7),(13)
2,(8),(14)
3,9,(15)
3

4,10,16
5,11,17
6,12,18
9

JumlahItem
Valid
3
4
5
12

Hasil uji reliabilitas terhadap skalagaya hidup hedonismemperoleh
hasil koefisien reliabilitas sebesar 0,843 yang berarti skala tersebut dapat
diandalkan untuk mengungkap gaya hidup hedonis. Hasil perhitungan
selengkapnya pada Lampiran.

2. Skala Kelas sosial ekonomi
Untuk skala kelas sosial ekonomi tidak dilakukan pengujian validitas
dan reliabilitas karena pilihan jawaban A, B, C hanya menunjukkan status
sosial bawah, menengah dan atas.

D. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian
Pelaksanaan pengambilan data penelitian menggunakan sistem try
out terpakai karena keterbatasan waktu penelitian dan kesibukan subjek
penelitian. Peneliti mengadakan penelitian pada tanggap 26 Juli 2016
hingga 12 Agustus 2016.

Jumlah keseluruhan skala penelitian yang

kembali ada 41 eksemplar dan terisi secara lengkap.
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Skala yang sudah terisi selanjutnya diskor dan ditabulasi serta
selanjutnya dipergunakan untuk uji validitas dan reliabilitas alat ukur, serta
uji hipotesis. Data penelitian menggunakan data try out yang sudah
dibersihkan dari item gugur. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan
try out terpakai. Analisis data menggunakan komputer program Statistical
Package for Sosial Science (SPSS) for Windows.

