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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti menentukan wilayah 

yang akan di jadikan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Responden yang diambil sebanyak 

100 mahasiswa yang ada di 5 universitas di Kota Semarang. 

Mahasiswa yang sedang menempuh kuliah semester 3 (tiga) dan 

berumur kurang dari 21 tahun di 5 universitas di Kota Semarang. 

Remaja pada usia 17-20 merupakan usia remaja akhir dimana usia 

tersebut merupakan usia seseorang mencari jati diri serta 

memperlihatkan gaya hidup mereka.  

Sebagian besar remaja menggunakan smartphone untuk 

menunjang aktifitas sehari-hari mereka. Hal tersebut dapat sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan gaya hidup remaja 

pengguna smartphone di Kota Semarang. Kebanyakan subjek 

memiliki latar pendidikan terakhir tamatan SMA. Latar belakang 

pekerjaan orang tua mereka sebagian ada yang bekerja sebagai 

Pegawai Negeri, Pegawai Swasta dan Pengusaha.  

Peneliti memilih Kota Semarang sebagai wilayah penelitian 

karena Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Sebagai 

Ibukota Provinsi, Semarang menjadi salah satu pusat perekonomian 

Provinsi Jawa Tengah. Akhir-akhir ini pembangunan di Kota 

Semarang sangat maju dilihat dari beberapa sektor. Kota Semarang 

juga sudah menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. 

Kualitas pendidikan di Kota Semarang tergolong baik. Beberapa 
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universitas yang ada di Kota Semarang merupakan universitas yang 

memiki rangking cukup baik di seluruh Indonesia.  

Banyaknya remaja yang berada di Kota Semarang membuat 

ketertarikan peneliti untuk mendeskripsikan gaya hidup remaja yang 

ada di Kota Semarang. Menggunakan teori gaya hidup VALS 2, 

peneliti sebelumnya sudah melakukan survey terhadap beberapa 

remaja, dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputar 

ketertarikan, rutinitas sehari – hari dan gaya hidup mereka. Setelah 

wawancara dilakukan, peneliti menemukan kecocokan pada  

beberapa segmen yang ada dalam teori gaya hidup VALS 2. Peneliti 

mengambil 4 segmen gaya hidup yang ada pada teori VALS 2 dan 

kemudian dijadikan alat ukur oleh peneliti. Beberapa segmen 

tersebut yaitu yang pertama segmen gaya hidup thinkers yang berada 

pada dimensi orientasi diri,   berikutnya segmen achievers dalam 

dimensi orientasi status, serta segmen experiencers dalam orientasi 

tindakan dan segmen survivor dalam dimensi sumber daya. Remaja 

yang diambil untuk dijadikan subyek penelitian yaitu mereka yang 

tergolong dalam usia remaja akhir. 

B. Persiapan Penelitian  

Beberapa persiapan dilakukan dalam penelitian ini. Peneliti 

mempersiapkan susunan skala yang dibuat sendiri berdasarakan teori 

gaya hidup VALS 2 dan juga mengurus perijinan penelitian : 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Peneliti melakukan penyusunan alat ukur dengan berdasar 

pada teori gaya hidup VALS 2. Konsep VALS 2 adalah isntrumen 

untuk mengidentifikasi nilai dan gaya hidup konsumen Amerika 

berdasarkan kepada bagaimana konsumen menyetujui atau tidak 

setuju dengan berbagai isu sosial , teori tersebut berisi 8 segmen 

gaya hidup, tetapi dari hasil survey wawancara awal yang yang 
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dilakukan oleh peneliti, peniliti hanya menggunakan 4 segmen 

yang sesuai dengan hasil wawancara yang menggambarkan 

kondisi gaya hidup remaja di Indonesia khususnya di Kota 

Semarang.  

Kemudian peneliti membuat item berdasarkan gaya hidup 4 

segmen gaya hidup VALS 2 tersebut. Susunan  item gaya hidup 

VALS 2 dapat dilihat pada tabel berikut : 

             

Tabel 2 

Susunan Item Gaya Hidup VALS 2 

 

Segmen Nomor item Jumlah 

Thinkers 
Dimensi 1 : 

1 – 15 
15 

Achievers 
Dimensi 2 : 

1 – 15 
15 

Experiencers 
Dimensi 3 : 

1 – 15 
15 

Survivor 
Dimensi 4 : 

1 – 15 
15 

Total 
60 

 

2. Menyiapkan Perijinan dan Inform Concent  

Peneliti mengurus perijinan penelitian terlebih dahulu. Setelah 

surat perijinan jadi, penelitian membuat inform concent yang 

digabung di dalam lembaran kusesioner penelitian. Di dalam 

inform concent berisi kesanggupan subyek untuk mengisi 

kuesioner disertakan identitas dan  tanda tangan dari subyek. 
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Kemudian setelah semua disiapkan, peneliti memulai untuk 

menyebar skala. 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti memulai penelitian setelah perijinan dan susunan skala 

sudah jadi. Penelitian dilakukan dengan cara try out terpakai, yaitu 

pengambilan data tanapa ada uji coba terlebih dahulu karena 

memang waktu yang dimiliki oleh peneliti terbatas serta hanya 

sedikit pihak yang membantu dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan mulai awal bulan Oktober 2016 dan 

berakhir pada  awal bulan November. Sekitar satu bulan peneliti 

melakukan pengambilan data di beberapa Universitas yang ada di 

Semarang seperti di UNNES (Universitas Negeri Semarang), 

UNIKA (Universitas Katolik Soegijapranata), UNDIP (Universitas 

Diponegoro), USM (Universitas Semarang) dan STIE Dharmaputera 

Semarang.  Berikut adalah kesulitan yang dialami peneliti saat di 

lapangan : 

1. Peneliti melakukan pengambilan data di beberapa universitas di 

Kota Semarang yang begitu luas dan membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar. 

2. Peneliti hanya dibantu oleh beberapa teman saja dalam 

pengambilan data. 

3. Beberapa subyek meminta dijelaskan secara rinci cara pengisian 

kuesioner. 

4. Ada skala yang tidak kembali ke tangan peneliti karena hilang 

komunikasi dengan subyek. Peneliti harus mencetak skala lagi dan 

membagikan kepada subyek yang baru 

5. Subyek membawa pulang skala  sehingga memakan waktu cukup 

lama. 
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Skala yang disebar oleh peneliti kepada subyek semua dapat 

kembali ke tangan peneliti. Beberapa hal di atas sangat menghambat 

pengambilan data dalam penelitian ini. Terutama subyek yang sulit 

untuk dihubungi. Peneliti harus terus memantau agar skala kembali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




