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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu 

penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka yang 

diolah dengan metode statistika tertentu. Penelitian juga termasuk jenis 

penelitian inferensial, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. 

Pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasional yaitu suatu 

penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki sejauhmana variasi pada 

satu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, 

yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasi (Azwar, 1998, h.5-9).  

Berdasarkan penjabaran di atas, maka jenis penelitian yang akan 

dilakukan ingin memperoleh informasi tentang taraf hubungan yang 

terjadi, dan bukan mengenai ada tidaknya efek variabel satu terhadap 

variabel yang lain.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung:  Perilaku penyalahgunaan alkohol pada 

mahasiswa 

2. Variabel bebas : Konformitas teman sebaya 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Penyalahgunaan Alkohol pada Mahasiswa 

Perilaku penyalahgunaan alkohol pada mahasiswa adalah 

penggunaan minuman beralkohol secara berulang dan berlebihan 

yang mengakibatkan masalah fisik, psikologis, dan sosial yang 

dilakukan oleh individu yang sedang belajar di perguruan tinggi. 

Variabel ini diukur menggunakan Skala Perilaku Penyalahgunaan 

Alkohol pada Mahasiswa yang disusun berdasarkan penggunaan 

alkohol yang berulang dan berlebihan serta memberikan dampak 

negatif yang diindikasikan beberapa simtom seperti kegagalan 

memenuhi tanggung jawab, mengkonsumsi alkohol dalam situasi 

dimana secara fisik berbahaya, mengalami banyak masalah hukum, 

mengalami masalah sosial atau interpersonal, menurunnya kondisi 

psikologi, kurang memperhatikan penampilan fisik dan perawatan 

diri, serta menimbulkan kekhawatiran orang lain. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh subjek berarti semakin tinggi perilaku 

penyalahgunaan alkohol pada mahasiswa, dan sebaliknya. 

 

2. Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya adalah sikap, perilaku atau 

tindakan individu yang sesuai dengan norma teman-teman 

sebayanya, sehingga menjadi harmonis dan sepakat dengan teman-

teman sebayanya. Variabel ini diukur menggunakan Skala 

Konformitas yang disusun berdasarkan aspek kekompakan, 
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kesepakatan, dan ketaatan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka 

semakin tinggi konformitas, dan sebaliknya. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai unit dimana suatu hasil 

penelitian akan diterapkan (digeneralisasi) (Dharma, 2011, h.104) 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Wishbone Bar 

Semarang yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 

a. Berusia minimal 18 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa aktif 

b. Minimal ke bar seminggu sekali dan atau mengkonsumsi alkohol 

300 ml dalam seminggu. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bagian dari 

populasi. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi. Sampel 

pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik sampling  

atau purposive sampling, menurut (Sugiyono, 2010, h.67) teknik 

untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

representative. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan skala. Skala merupakan 

suatu instrumen untuk mengukur aktivitas yang merupakan perwujudan 
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dari tingkah laku tersebut digambarkan sebagai himpunan lambang atau 

simbol atau angka (Azwar, 1998, h.105).  

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu Skala Perilaku 

Penyalahgunaan Alkohol pada Mahasiswa dan Skala Konformitas 

Teman Sebaya.  

1. Skala Perilaku Penyalahgunaan Alkohol pada Mahasiswa 

Skala ini digunakan untuk mengukur perilaku 

penyalahgunaan alkohol pada mahasiswa yang disusun berdasarkan 

penggunaan alkohol yang berulang dan berlebihan serta memberikan 

dampak negatif yang diindikasikan beberapa simtom seperti 

kegagalan memenuhi tanggung jawab, mengkonsumsi alkohol dalam 

situasi dimana secara fisik berbahaya, mengalami banyak masalah 

hukum, mengalami masalah sosial atau interpersonal, menurunnya 

kondisi psikologi, kurang memperhatikan penampilan fisik dan 

perawatan diri, serta menimbulkan kekhawatiran orang lain.  

Skala penelitian menggunakan pernyataan yang bersifat 

favourable. Alternatif jawaban pilihan ada empat, yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Skor pada pernyataan adalah SS = 4, S = 3, TS = 2, dan STS 

= 1. 

 

Skala ini direncanakan terdiri dari 28 item dengan blue print 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Blue Print Skala Perilaku Penyalahgunaan Alkohol 

pada Mahasiswa 
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Simtom Perilaku Penyalahgunaan Alkohol Jumlah Item 

1. Penggunaan alkohol secara berulang dan 

berlebihan 

4 

2. Kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab 

utama 

4 

3. Mengkonsumsi alkohol dalam situasi di mana 

secara fisik berbahaya 

4 

4. Mengalami banyak masalah hukum 4 

5. Mengalami masalah sosial atau interpersonal 4 

6. menurunnya kondisi psikologi 4 

7. Kurang memperhatikan penampilan fisik dan 

perawatan diri 

4 

8. Menimbulkan kekhawatiran dari orang lain 4 

Jumlah Item 32 

 

2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Skala Konformitas Teman Sebaya digunakan untuk 

mengungkap konformitas teman sebaya pada mahasiswa. Skala ini 

yang disusun berdasarkan aspek kekompakan, kesepakatan, dan 

ketaatan.  

Skala penelitian menggunakan dua jenis pernyataan, yaitu 

pernyataan yang bersifat favourable dan pernyataan yang bersifat 

unfavourable. Alternatif jawaban pilihan ada empat, yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Skor pada pernyataan favourable adalah SS = 4, S = 3, TS = 

2, dan STS = 1; sedangkan skor pada pernyataan unfavourable 

adalah SS = 1, S = 2, TS = 3, dan STS = 4. 

Skala ini direncanakan terdiri dari 24 item dengan blue print 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek-aspek Jumlah Item Jumlah 
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Konformitas Teman 

Sebaya 

Favourable Unfovourable Item 

Kekompakan 4 4 8 

Kesepakatan 4 4 8 

Ketaatan 4 4 8 

Jumlah Item 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas  

1. Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah 

pertanyaan dalam alat ukur betul-betul dapat mengukur apa yang 

hendak diukur (Ghozali, 2006, h.52). Uji ini dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor item pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variabel. Komputasi koefisien korelasi antara item dengan skor 

total akan mengakibatkan over estimate terhadap korelasi yang 

sebenarnya, sehingga perlu dilakukan koreksi dengan menggunakan 

rumus Part-Whole.  

Berkaitan dengan uji korelasi yang dikoreksi dengan part-

whole, maka hasil uji validitas pada penelitian ini dilihat dari output 

correlated item-total correlation (Ghozali, 2006, h.52). Kriteria 

untuk menetapkan item valid atau item gugur adalah dengan 

membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung < r 

tabel maka item dinyatakan gugur, dan sebaliknya apabila r hitung > 

r tabel maka item dinyatakan valid (Ghozali, 2006, h.53). 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah suatu alat ukur merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk. Suatu alat ukur dinyatakan reliabel atau handal jika 
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jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006, h.47). Uji reliabilitas dilakukan 

dengan menggunakan Alpha Cronbach. Kriteria untuk menetapkan 

suatu alat ukur reliabel adalah nilai Alpha Cronbach> 0,700 

(Nunnally dalam Ghozali, 2006, h.48).  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan teknik analisis korelasi 

Product Moment dari Pearson (Dharma, 2011, h.197-203), karena: 

1. Bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel 

independen dengan satu variabel dependen. Hubungan yang diuji 

adalah hubungan dua arah dan bukan sebab akibat. Nilai r 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

2. Data bergejala interval. 

3. Data memenuhi asumsi normalitas dan linieritas. 

Selanjutnya, apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas 

dan/atau linieritas maka uji hipotesis dilakukan dengan analisis korelasi 

Rho Spearman. 

 


