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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu 

metode penelitian pengolahan data-data angka (numeric) yang 

dianalisa dengan metode statistika dan hasil yang didapatkan berupa 

signifikansi hubungan antara variabel yang akan diteliti (Azwar, 

2016). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini maka peneliti 

melakukan penentuan variabel. Variabel yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Variabel tergantung  : Gaya Hidup Hedonis 

Variabel bebas  : Konformitas 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Gaya Hidup Hedonis 

Gaya hidup hedonis adalah suatu kebiasaan dan pandangan 

dimana individu dapat menghabiskan waktu dan uang yang 

dimilikinya secara cuma-cuma. Gaya hidup hedonis diungkap 

melalui skala gaya hidup yang terdiri dari aspek aktivitas, minat 

dan opini. Aspek-aspek tersebut akan diteliti dengan 

menggunakan skala. Semakin tinggi skor pada skala, maka 

semakin tinggi pula gaya hidup hedonisme pada subyek, begitu 

pula sebaliknya. 
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2. Konformitas  

Konformitas pada rekanita taruna akpol adalah perubahan 

pola perilaku, sikap dan pikiran yang ditunjukkan oleh individu 

guna menyesuaikan norma atau aturan dan pola pikir yang ada 

agar dapat diterima menjadi anggota didalam suatu kelompok 

rekanita. Konformitas diungkap melalui skala konformitas yang 

terdiri dari aspek kekompakan, kesepakatan dan ketaatan. Aspek 

tersebut akan diukur dengan menggunakan skala. Semakin tinggi 

skor pada skala maka semakin tinggi pula konformitas pada 

subyek, begitu pula sebaliknya.  

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Sekelompok subyek yang akan digunakan sebagai hasil 

penelitian yang akan memiliki karakteristik-karakteristik atau ciri-

ciri agar dapat dibedakan dari kelompok subyek yang lain (Azwar, 

2016). 

Karakteristik subyek dalam penelitian ini adalah rekanita 

taruna Akademi Kepolisian, yang telah menjalin hubungan 

dengan taruna Minimal 6 bulan dan memiliki teman rekanita 

minimal 3. Hal itu dikarenakan rekanita yang telah berpacaran 

dengan taruna lebih dari enam bulan akan memiliki pikiran untuk 

mempunyai teman rekanita lain guna menggali informasi yang 

ada dan memiliki tiga orang teman rekanita yang lain yaitu karena 
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jika rekanita memiliki teman kurang dari tiga orang, maka tidak 

terlalu berpengaruh terhadap kehidupannya. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi dan harus 

memiliki karakteristik atau ciri-ciri (Azwar, 2016). Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini teknik adalah dengan cara teknik 

penarikan incidental sampling, incidental sampling ialah teknik 

pengambilan sampel yang secara kebetulan terpilih dikarenakan 

bertemu dengan peneliti yang memiliki kriteria sama untuk 

dijadikan sumber data Sugiono (2016). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode skala. Metode 

skala adalah suatu metode penelitian dengan menggunakan daftar 

pernyataan-pernyataan yang berisi aspek-aspek yang hendak diukur, 

yang harus dijawab atau dikerjakan subyek, dan ditulis menurut 

suatu kaidah tertentu dan perlu diuji melalui analisis empiris 

sehingga dapat diperoleh suatu bentuk alat ukur yang reliable dan 

valid (Azwar, 2013). 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok item, yaitu item favourable dan item unfavourable. Item 

favourable adalah item yang isinya mendukung, memihak atau 

menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item 

unfavourable adalah item yang isinya tidak mendukung atau 

mendukung atau menggambarkan ciri atribut yang  diukur. 
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Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala Gaya 

Hidup Hedonis dan Konformitas. Penjelasan dari kedua skala ini 

sebagai berikut: 

1. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Skala ini digunakan untuk mengukur gaya hidup 

hedonisme, yang berdasarkan aspek aktivitas, minat dan opini. 

Skala disusun dari beberapa item yang terdiri dari pernyataan-

pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. Dalam 

skala ini terdapat empat kategori pilihan yaitu “Sangat Sesuai” 

(SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS), “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS). Skor yang digunakan untuk item favourable adalah SS 

(Sangat Sesuai) = 4, S (Sesuai) =3, TS (Tidak Sesuai) =2, STS 

(Sangat Tidak Sesuai) =1. Sedangkan untuk item unfavourable 

adalah STS (Sangat Tidak Sesuai) =4, TS (Tidak Sesuai) =3, S 

(Sesuai) =2, SS (Sangat Sesuai) =1. 

Tabel 1 Blueprint Skala Gaya Hidup Hedonis 

Aspek Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Aktivitas  4 4 8 

Minat  4 4 8 

Opini  4 4 8 

Jumlah 12 12 24 
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2. Skala Konformitas 

Skala ini digunakan untuk mengukur konformitas yang ada 

pada rekanita Taruna Akpol disusun berdasarkan aspek-aspek 

konformitas yaitu kekompakan, kesepakatan, dan ketaatan. Skala 

disusun dari beberapa item yang terdiri dari pernyataan-

pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. Dalam 

skala ini terdapat empat kategori pilihan yaitu “Sangat Sesuai” 

(SS), “Sesuai” (S), “Tidak Sesuai” (TS), “Sangat Tidak Sesuai” 

(STS). Skor yang digunakan untuk item favourable adalah SS 

(Sangat Sesuai) = 4, S (Sesuai) =3, TS (Tidak Sesuai) =2, STS 

(Sangat Tidak Sesuai) =1. Sedangkan untuk item unfavourable 

adalah STS (Sangat Tidak Sesuai) =4, TS (Tidak Sesuai) =3, S 

(Sesuai) =2, SS (Sangat Sesuai) =1. 

Tabel 2 Blueprint Skala Konformitas 

Aspek Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Kekompakan  4 4 8 

Kesepakatan 4 4 8 

Ketaatan  4 4 8 

Total 12 12 24 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah aspek ketepatan dan kecermatan 

pengukuran. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid atau tidak  jika 

dalam fungsinya mampu mencapai tujuan pengukuran yang 

dikehendaki dengan tepat. Tidak hanya mengungkap data yang 

tepat tapi bisa memberikan gambaran yang jelas (Azwar, 2000). 

Pada penelitian ini, tingkat validitas akan dilihat dengan 

menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson. 

Untuk menghindari kelebihan bobot akan digunakan teknik 

korelasi Part Whole. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan hasil 

pengukuran yang dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat 

dipercaya jika dalam beberapa kali melakukan pengukuran hasil 

yang didapatkan relatif  sama pada kelompok subyek (Azwar, 

2000). Cara untuk menghitung reliabilitas ini menggunakan teknik 

koefisien Alpha Cronbach. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

konformitas dengan gaya hidup hedonisme pada rekanita taruna 

Akpol digunakan teknik analisis korelasi Product Moment dari 

Pearson. Perhitungan analisis data pada penelitian ini diuji dengan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). 

 




