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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif, dimana dalam 

metode ini meneliti seputar status kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem atau kelas peristiwa dalam masa sekarang (Nazir, 

2003, hal 54). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematik dan akurat fakta serta karakteristik mengenai populasi atau 

mengenai bidang tertentu (Azwar, 1998, hal 7).  

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf 

deskripsi yaitu analisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 

dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan serta kesimpulan 

yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu 

dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh (Azwar, 2015, 

hal 6). Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. 

Metode deskriptif dapat mencakup studi kasus, studi observasi, dan tes 

psikologi.  

B. Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan bagian yang melekat erat pada suatu penelitian. 

Menurut Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2013, hal 58) variabel 

dapat didefinisikan sebagai atribut atau objek, yang mempunyai variasi 

anatara satu dengan yang lain. Sementara menurut Sugiyono sendiri 

variabel  merupakan atribut dari bidang keilmuwan atau kegiatan 

tertentu.  

Kesimpulannya variabel dalam suatu penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil 
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kesimpulannya. Penelitian ini menggunakan variabel tergantung dan 

variabel bebas.  

1. Variabel Tergantung 

Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Di dalam penelitian ini 

yang merupakan variabel tergantung adalah gaya hidup remaja. 

2. Variabel Bebas  

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi dan yang 

menjadi sebab perubahan atau adanya variabel tergantung. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah faktor demografis 

yaitu : 

a. Usia  

b. Jenis Kelamin  

c. Kelas Sosial  (pekerjaan orang tua dan pendidikan) 

C. Definisi Operasional Variabel  

1. Gaya Hidup Remaja  

Gaya hidup remaja adalah keseluruhan pola perilaku diri remaja 

dalam menggunakan seluruh uang dan waktunya untuk berinteraksi 

dengan lingkungan di sekitarnya. Di dalam penelitian ini, gaya hidup 

remaja diukur menggunakan skala segmentasi gaya hidup VALS 2 

dimana nanti nilai tertinggi pada salah satu segmen gaya hidup 

menunjukkan bahwa remaja cenderung pada segmen dengan nilai 

tinggi tersebut. 

Pengukuran gaya hidup dengan skala segmentasi gaya hidup 

VALS 2 tersebut berdasarkan 4 dimensi gaya hidup dari SRI 

International yaitu dimensi orientasi diri, orientasi status, orientasi 

tindakan dan sumber daya atau berdasarkan 4 segmen gaya hidup 

VALS 2 yaitu thinker, achievers, experiencers dan survivor.Skor 
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tertinggi pada salah satu dimensi gaya hidup berarti gaya hidup remaja 

tersebut cenderung pada dimensi yang memiliki skor tinggi. 

2. Faktor Demografi 

a. Usia  

Usia adalah seseorang yang masih dikatakan dalam kategori remaja. 

Dalam penelitian ini usia yang dimaksud dalam kategori remaja 

yaitu remaja akhir (17-19). 

b. Jenis Kelamin  

Jenis kelamin merupakan perbedaan yang mendasar pada seorang 

remaja. Penelitian ini melibatkan subjek remaja pria dan subjek 

remaja wanita. 

c. Pendidikan  

Pendidikan merupakan tingkat pendidikan terakhir yang telah 

ditempuh oleh subjek tersebut. Di dalam penelitian ini pendidikan 

terakhir yang masuk klasifikasi yaitu SMA dan SMK. 

d. Pekerjaan  

Pekerjaan adalah pekerjaan orang tua dari subjek karena usia remaja 

masih bergantung pada orang tua. Pekerjaan orang tua subjek dibagi 

ke dalam tiga kategori yaitu negeri, swasta dan wirausaha. 

 Data faktor demografi dapat diperoleh melalui skala identitas yang 

akan diisi oleh subjek penelitian. 

D. Subyek Penelitian  

1. Populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013, hal 115). Populasi bukan hanya 
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sekedar jumlah yang ada pada subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. 

Di dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah remaja 

Semarang yang berusia 17 – 19 tahun (remaja akhir) sehingga untuk 

memudahkan, penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa semester 

3 di beberapa Universitas yang ada di Kota Semarang yang  berjenis 

kelamin pria ataupun wanita yang memiliki dan menggunakan 

smartphone untuk keperluan sehari-hari.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013, 

hal 116).  

Penelitian ini menggunakan teknik sampling Insidental dimana 

teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang 

secara kebetlaln bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok  dan 

bersedia sebagai sumber data (Sugiyono, 2009, hal 85). 

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber, 

setting dan cara. Bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data 

dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder sedangkan 

dari caranya dapat dilakukan dengan dengan skala. Kegiatan 

pengumpulan data harus dilakukan sebaik-baiknya agar diperoleh hasil 

yang sesuai dengan kegunaannya (Arikunto, 2002, hal 197).  Dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan angket identitas 

diri dan skala segmentasi gaya hidup VALS 2. 
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1. Angket Identitas  

Angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013, hal 

199). Angket cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar 

dan tersebar di wilayah yang luas. Penelitian ini angket berisi tentang 

data pribadi tentang identitas diri (usia, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir, dan pekerjaan orang tua) dan angket yang menginginkan 

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Angket identitas diisi terpisah 

dari skala gaya hidup. 

2. Skala Segmentasi Gaya Hidup VALS (Value and Life Style) 

Penelitian sangat erat kaitannya dengan sebuah skala untuk 

mendapat data yang tepat. Skala merupakan kesepakatan yang 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila 

digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuntitatif 

(Sugiyono, 2013, hal 132).  

Dalam  penelitian ini, peneliti menggunakan skala segmentasi 

gaya hidup VALS 2. Segmentasi gaya hidup VALS 2 dalam pneltian 

ini terdiri dari 4 segmen gaya hidup menurut Kothler  yaitu 

thinkers,achievers, experiencers, dan survivor. Skala ini terdiri dari  

item pernyataan. Dalam setiap item pernyataan terdiri dari 5 pilihan 

jawaban adalah sebagai berikut : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (JS) Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Berikut adalah tabel rangkuman skala segmentasi gaya hidup VALS 2  

 

 

 

 



27 
 

Tabel 1 

Blue Print Skala Segmentasi Gaya Hidup VALS 

Pada Remaja Pengguna Smartphone 

 

 

 

 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Sebuah penelitian agar diperoleh data yang akurat maka 

diperlukan alat ukur yang valid dan reliabel. Menggunakan uji 

validitas dan uji reliabilitas maka akan diperoleh alat ukur yang valid 

dan reliabel. Menurut pendapat Azwar (1999) sebuah instrumen 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila validitas 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.  

Pengujian validitas pada skala segmentasi gaya hidup remaja ini 

menggunakan korelasi product moment dari Karl Pearson yaitu 

dengan mengkorelasikan skor yang diperoleh masing-masing butir 

dengan skor total akan mengakibatkan over estimate terhadap 

korelasi yang sebenarnya, maka diperlukan koreksi dengan 

menggunakan rumus part whole. 

 

 

 

Segmen Gaya 

Hidup 

Item Pernyataan 

Segmentasi Gaya 

Hidup 

Jumlah 

Item 

Orientasi Diri Thinkers 15 

Orientasi 

Status 

Achievers 

 

15 

 

Orientasi 

Tindakan 

Experiencers 15 

Sumber Daya Survivor 

 

15 

 

Jumlah 60 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan kepercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi dan sebagainya (Azwar, 1999, hal 4). 

Sementara menurut Suryabrata (2000) bahwa reliabilitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut 

dapat dipercaya.  

Item yang dianalisis dalam reliabilitas adalah item yang valid. 

Penelitian ini menggunakan alpha Cronbach untuk memperoleh 

reliabilitas pada skala Segmentasi Gaya Hidup Remaja. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian deskriptif bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari 

variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti dan tidak menguji 

hipotesis, penyajian hasilnya berupa frekuensi dan prosentase, tabulasi 

silang, tabel dan sebagainya. Analisis yang digunakan adalah penyajian 

data dalam bentuk tabel-tabel kemudian dirumuskan dalam bentuk 

tekstural sebagai intepretasinya. Peneliti juga menggunakan bantuan 

program computer SPSS untuk menentukan perbandingan rata-rata dari 

masing-masing kelompok. 




