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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian tentang hubungan antara kontrol diri dengan gaya hidup 

hedonisme pada mahasiswa ini sebelumnya dimulai dengan salah satu tahap 

awal yaitu memahami tempat penelitian dan mewawancarai mahasiswa/I dan 

mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Peneliti menetapkan tempat untuk melakukan penelitian ini di Fakultas psikologi 

Unika Soegijaprata Semarang dan Jendela Café di Tembalang. 

Jumlah subjek penelitian yaitu 74 mahasiswa, namun hanya 50 mahasiswa 

yang memiliki minimal 1 dari 3 kriteria minimal 3 kali dalam satu minggu 

mengunjungi coffeeshop , minimal 2 kali membeli barang yang hanya menarik 

perhatian mata, dan suka menggunkan barang-barang branded. Alasan 

penelitian ini dilakukan di Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

dan Jendela Café  yaitu: 

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa pada fakultas psikologi 

tersebut, dikarenakan terdapat masalah terkait dengan kontrol diri dan 

gaya hidup hedonisme dan belum pernah ada penelitian tentang hal ini  di 

Unika Soegijaprata Semarang 

2. Kesediaan mahasiswa pada Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang dan mahasiswa yang berada di coffeeshop untuk menjadi 

subjek penelitian yang diajukan dengan mengisi lembar persetujuan yang 

ada. 

3. Efesiensi waktu, tenaga dan biaya karena lokasi mudah dijalani. 
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4.2. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan mulai dengan persiapan penyusunan alat 

ukur, perizinan penelitian pengujian validitas dan reliabilias alat ukur yang 

masing-masing dibahas sebagai berikut: 

4.2.1. Penyusunan Skala Penelitian. 

Peneliti menggunakan dua macam skala yaitu Skala Kontrol Diri dan Skala 

Gaya Hidup Hedonisme yang disusun berdasarkan aspek-aspek dari masing-

masing variable penelitian pada bab landasan teori.  

1. Skala Gaya Hidup Hedonisme 

Gaya Hidup Hedonisme diukur menggunakan skala gaya hidup 

hedonisme yang mencakup tiga aspek, yaitu minat, aktivitas, dan opini. 

Skala ini terdiri dari 30 item (15 item favorable dan 15 item unfavorable). 

Dalam skala kontrol diri terdapat empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak 

Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai (SS). Skala 

item kontrol diri dapat dilihat pada table berikut: 

Table 3. Sebaran Skala Gaya Hidup Hedonisme 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Aktivitas 1,7,13,19,25 2,8,14,19,26 10 
Minat 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10 
Opini 5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 10 

Jumlah   30 

 

2. Skala Kontrol Diri 

Kontrol diri diukur dengan menggunkan skala Kontrol Diri yang 

mencakup tiga aspek, yaitu kontrol perilaku, kontrol kognitif dan kontrol 

keputusan. Skala ini terdiri dari 30 item, (15 item favorable dan 15 item 

unfavorable). Dalam skala kontrol diri terdapat empat pilihan jawaban, yaitu 
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Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat Sesuai 

(SS). Skala item kontrol diri dapat dilihat pada table berikut: 

Table 4. Sebaran Skala Kontrol Diri  

Aspek Favorable Unfavourable Jumlah 

Kontrol Perilaku 1,7,13,19,25 2,8,14,20,26 10 
Kontrol Kognitif 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10 

Kontrol Keputusan 5,11,17,23,29 6,12,18,24,30 10 

Jumlah   30 

 

4.3. Perizinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin 

dengan mengurus surat pengantar dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan nomor 1681/B.7.3/FP/V/2019 ditujukan 

kepada  Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan 

pada coffeeshop  peneliti menggunakan Informed Consent. Pada tanggal 13 Mei 

2019 peneliti dapat melakukan pengambilan data pada tempat yang ditentukan, 

dan mendapatkan surat ijin penelitian dengan nomor 1919/B.7.6/FP/VII/2019 dan 

mendapatkan persetujuan dari subjek dengan mengisi lembar informed consent.  

4.4. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini menggunkan try out terpakai, yaitu pengambilan data 

dilakukan sekali dan digunakan untuk uji coba sekaligus sebagai data penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13-20 Mei 2019 di salah satu perguruan 

tinggi swasta di kota Semarang dan salah satu coffeshop di kota Semarang. 

Dengan total subjek yang mengisi skala ada 74 mahasiswa. Dan hanya 50 

mahasiswa yang masuk kedalam kriteria penelitian. Penelitian ini menggunakan 

teknik sampling insidental. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang pelaksanaan 

pengambilan data penelitian. 
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Peneliti memberikan skala secara langsung kepada subjek dengan cara 

mendatangi mahasiswa yang minimal memiliki satu ciri-ciri karakteristik 

mengunjungi coffeeshope minimal 3 kali dalam satu minggu, membeli barang 

yang menarik perhatian mata minimal 2 kali dalam satu minggu dan selalu 

menggunakan barang-barang branded. Skala ditarik kembali oleh peneliti pada 

hari yang sama setelah skala diberikan dan memastikan semua item dalam skala 

telah diisi secara lengkap oleh responden. 

Tabel 5. Tanggal dan Sebaran Responden 

Tanggal Semester Jumlah Responden 

13-20 April 2019 2 7 
 4 

6 
9 

51 
 8 3 
 10 4 

Jumlah  74 

 

4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1. Skala Gaya Hidup Hedonisme 

Berdasarkan uji validitas alat ukur yang diperoleh bahwa hasil Skala Gaya 

Hidup Hedonisme yang terdiri dari 30 item, terdapat 23 item valid dan 7 item 

gugur. Koefesien pada item pada item valid adalah 0,361-0,777. Hasil ini 

diperoleh dari 3 kali putaran perhitungan SPSS. Sebaran Item valid dan gugur 

pada skala gaya hidup hedonisme pada tabel 6. 

Tabel 6. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Gaya Hidup Hedonisme 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Aktivitas 1*,7,13*,19,25 2*,8,14*,19,26 6 
Minat 3,9,15,21,27 4,10,16,22,28 10 
Opini 5*,11*,17,23,29* 6,12,18,24,30 7 

Jumlah Item Valid   23 
Keterangan  : 
Gugur  : (*) 
Valid  : tidak ada tanda 
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4.5.2. Skala Kontrol Diri 

Berdasarkan uji validitas alat ukur diperoleh hasil bahwa Skala kontrol diri 

ter diri dari  30 item, terdapat 24 item valid dan 6 item gugur. Koefesien pada 

item valid adalah 0,312-0,766. Hasil ini diperoleh dari 4 kali putaran perhitungan 

SPSS. Sebaran item valid dan gugur pada skala kontrol diri dapat dilihat dari 

tabel 7. 

Tabel 7. Sebaran item Valid dan Gugur Kontrol Diri 

Keterangan : 
Gugur  : (*) 
Valid  : tidak ada tanda 

 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa koefesien Alpha 

skala Gaya Hidup Hedonisme adalah 0,918, Sedangkan Pada Kontrol Diri 0,924. 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Kontrol Perilaku 1*,7,13*,19,25* 2,8,14,20,26 7 
Kontrol Kognitif 3,9,15*,21,27 4,10,16,22,28 9 

Kontrol Keputusan 5,11*,17,23,29* 6,12,18,24,30 8 

Jumlah Item Valid   24 


