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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

ini menekankan pengolahan data yang bersifat numerical atau angka 

yang nantinya akan diolah dengan metode statistika. Menguji 

hipotesis adalah cara yang dilakukan dalam pendekatan kuantitatif ini. 

Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar 

variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

sampel besar (Azwar, 2016). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Konsep mengenai aribut atau sifat yang terdapat pada subjek 

penelitian yang dapat memiliki variasi baik secara kuantitatif dan 

kualitatif disebut juga dengan variabel. Apabila sesuatu tidak 

bervariasi, maka tidak dapat dikatakan variabel melainkan konstanta 

(Azwar, 2016). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

1. Variabel Tergantung : Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis 

2. Variabel Bebas : Harga Diri 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kecenderungan Gaya Hidup Hedonis 

Kecenderungan gaya hidup hedonis merupakan pola hidup 

yang berorientasi pada kesenangan dan kenikmatan duniawi untuk 
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memuaskan keinginan pribadi yang dilakukan secara berlebihan. 

Kecenderungan gaya hidup hedonis dapat diungkapkan dengan 

menggunakan skala yang dirancang dari aspek-aspek gaya hidup 

hedonis yaitu minat yang merupakan ketertarikan pada objek atau 

peristiwa yang menimbulkan kesenangan pribadi dan dilakukan 

secara berlebihan, aktivitas yang berupa upaya atau usaha untuk 

mendapatkan kesenangan dengan konsekuensi biaya yang besar, 

dan yang terakhir adalah opini atau argumen terhadap produk yang 

dapat memberi kesenangan pribadi. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh pada skala kecenderungan gaya hidup hedonis, maka 

semakin tinggi pula kecenderungan gaya hidup hedonis. 

2. Harga Diri 

Harga diri merupakan penilaian atau penghargaan secara 

global mengenai diri individu berdasarkan pengalaman pribadi 

yang didominasi perlakuan dari orang sekitarnya yang akan 

menentukan apakah individu tersebut dapat dihormati, diterima, 

dan dihargai atas apa yang ada pada diri individu tersebut. Dapat 

diungkap menggunakan skala harga diri yang dirancang 

menggunakan aspek harga diri yaitu rasa diterima, rasa dibutuhkan 

dan rasa mampu. Semakin tinggi skor yang diperoleh dari skala 

harga diri, maka semakin tinggi harga diri. Semakin rendah skor 

pada skala harga diri, maka semakin rendah harga diri. 

 

D. Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu yang diinginkan 

dalam penelitian, yang nantinya akan digeneralisasikan. 

Generalisasi yaitu suatu cara dalam pengambilan kesimpulan 

terhadap kelompok subjek yang lebih luas jumlahnya berdasarkan 
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data yang diperoleh dari kelompok subjek yang sedikit jumlahnya 

(Winarsunu, 2002). 

Populasi yang diambil peneliti dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif S1 angkatan 2013-2017 di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Mahasiswa yang termasuk dalam 

populasi penelitian ini adalah mahasiswa yang berstatus 

mahasiswa aktif. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode proportional sampling. Arti dari proportional sampling 

adalah pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan 

unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian (Sugiyono, 

2013). Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara membagi 

populasi ke dalam jurusan akademik dan mengambil masing-

masing 0,5% dari total populasi yang ada di setiap jurusan.Dengan 

demikian akan memudahkan peneliti untuk mencari dan memilih 

subjek dalam penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Azwar (2016) mengungkap fakta mengenai variabel 

yang diteliti merupakan tujuan dari metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang akan digunakan 

dalam instrumen adalah skala model Likert. Skala Likert terdiri dari 

dua macam pernyataan sikap, yaitu favorable, dan unfavorable. Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

mengungkap gaya hidup hedonis dan mengungkap harga diri. 

Alternatif pilihan jawaban yang digunakan pada skala dibedakan 

menjadi empat bagian yaitu :  

SS : Apabila pernyataan sangat sesuai dengan kondisi subjek  
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S : Apabila pernyataan sesuai dengan kondisi subjek  

TS : Apabila pernyataan tidak sesuai dengan kondisi subjek     

STS : Apabila pernyataan sangat tidak sesuai dengan kondisi 

subjek.  

Pernyataan pada skala ada dua macam, yaitu pernyataan 

mendukung (favourable) dan pernyataan tidak mendukung 

(unfavourable). Setiap item memiliki empat jawaban alternatif,  

yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 

tidak sesuai (STS). Pemberian skor pada item favourable yaitu 4 

untuk jawaban sangat sesuai (SS), skor 3 untuk sesuai (S), skor 2 

untuk tidak sesuai (TS), dan skor 1 untuk sangat tidak sesuai 

(STS). Sebaliknya, untuk item unfavourable yaitu, skor 4 untuk 

sangat tidak sesuai (STS), skor 3 untuk tidak sesuai (TS), skor 2 

untuk sesuai (S), dan skor 1 untuk sangat sesuai (SS). 

 

1. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Skala ini akan mengungkap tingkat gaya hidup hedonis 

dengan aspek, yaitu minat, aktivitas dan opini. 

Rancangan skala gaya hidup hedonis terlihat pada tabel 1 : 

 

Tabel 1 

Blueprint Skala Gaya Hidup Hedonis 

 

Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Minat 5 5 10 
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Aktivitas 5 5 10 

Opini 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 

 

2. Skala Harga Diri 

Skala ini akan mengungkap harga diri berdasarkan aspek-

aspek yaitu rasa diterima, rasa dibutuhkan, rasa mampu. 

Rancangan skala harga diri terlihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2 

Blueprint Skala Harga Diri 

 

Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Rasa diterima 5 5 10 

Rasa dibutuhkan 5 5 10 

Rasa mampu 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 

F. Uji Coba Skala Penelitian 

1. Uji Validitas 

Azwar (dalam Rahmaningtyas, 2016) mendefinisikan 

validitas sebagai aspek kecermatan pengukuran, yaitu kemampuan 

untuk mengungkap data dengan tepat dan juga memberikan sebuah 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Dengan demikian 

barulah sutau alat ukur dapat dikatakan valid. Valid dan tidaknya 

suatu alat ukur tergantung dari mampu atau tidaknya alat ukur 

tersebut untuk mencapai tujuan pengukuran yang telah dihendaki. 
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Pada penelitian ini, alat ukur yang berupa skala akan diuji 

validitasnya menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson yaitu mengorelasikan skor item dengan skor total (Azwar 

dalam Rahmaningtyas, 2016). 

Hasil koefisien yang didapatkan dari teknik korelasi 

Product Moment perlu dikoreksi untuk menghindari adanya 

kelebihan bobot (over estimate) dengan menggunakan teknik 

korelasi Part Whole. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Azwar (dalam Rahmaningtyas, 2016) melanjutkan bahwa 

reliabilitas adalah suatu pengukuran atau penilaian yang dapat 

dipercaya. Jika hasil pengukuran terhadap subjek yang sama 

dengan hasil relatif yang sama dan telah melalui beberapa kali 

proses pengukuran maka hasil penilitian ini dapat dipercaya, 

dengan catatan selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum 

berubah. 

Pada penelitian ini, alat ukur akan diuji reliabilitasnya 

dengan menggunakan teknik perhitungan koefisien Alpha 

Cronbach karena teknik ini akan memberikan harga yang lebih 

kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya. 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

harga diri dengan gaya hidup hedonis. Penelitian ini akan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment (Winarsunu, 2002). 

Untuk perhitungan uji hipotesis peneliti menggunakan bantuan 

program komputer SPSS (Statistical Package for Social Science) for 

Windows 8 Version 16.0. 


