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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Menurut Widoyoko (2015) penelitian 

kuantitatif merupakan data yang berwujud angka-angka sebagai hasil observasi 

atau pengukuran. Data kuantitatif bersifat objektif dan bisa ditafsirkan sama oleh 

semua orang.  

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat satu variabel bebas (independent variable) 

dan satu variabel tergantung (dependent variable). Dalam pengujian hipotesis, 

terlebih dahulu dilakukan identifikasi variabel-variabel yang digunakan, yaitu: 

Variabel Tergantung : Gaya Hidup Hedonis pada Mahasiswa 

Variabel Bebas : Pola Asuh Permisif Orangtua 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur 

atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional adalah memberikan 

batasan atau arti pada suatu variabel dengan lebih rinci hal yang harus dikerjakan 

oleh peneliti untuk mengukur variabel tersebut (Hikmawati, 2018). Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini yaitu: 

1. Gaya Hidup Hedonis pada Mahasiswa 

Gaya hidup hedonis pada mahasiswa adalah cara hidup seseorang yang 

sedang belajar di perguruan tinggi yang mengutamakan kesenangan dan 

kemewahan duniawi sebagai tujuan hidup.  
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Gaya hidup hedonis dapat diketahui melalui skala gaya hidup yang disusun 

berdasarkan aspek-aspek meliputi yaitu aktivitas, minat, dan pendapat. 

Semakin tinggi skor skala gaya hidup hedonis maka semakin tinggi tingkat 

gaya hidup hedonis menurut subjek dan demikian juga sebaliknya. 

2. Pola Asuh Permisif Orangtua 

Pola asuh permisif orangtua adalah gaya pengasuhan yang diterapkan 

orangtua terhadap anaknya, di mana anak diberi kebebasan penuh untuk 

melakukan hal sesuai keinginannya tanpa adanya pengawasan dan peraturan 

yang ketat. Pola asuh permisif orangtua diukur dengan menggunakan skala 

pola asuh permisif yang disusun berdasarkan ciri-ciri pola asuh permisif yaitu 

tidak adanya bimbingan dari orangtua, menyetujui segala tingkah laku anak, 

tidak adanya hukuman orangtua, anak diberi kebebasan tanpa batas, tidak 

adanya aturan dan kepercayaan dari orangtua. Semakin tinggi skor skala pola 

asuh permisif, maka semakin permisif pola asuh orangtua menurut subjek dan 

demikian juga sebaliknya. 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah seluruh subjek yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2013). 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah mahasiswa di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berusia 

18-22 tahun. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata karena berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh 

peneliti terdapat fenomena gaya hidup hedonis pada mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata.  

3.3.2. Teknik Sampling  
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Teknik sampling merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

mengambil sampel penelitian yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian subjek 

dari seluruh subjek yang diselidiki (Narbuko & Achmadi, 2013). 

Dalam menentukan jenis sampel pada penelitian ini digunakan incidental 

sampling. Incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu orang yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 

cocok sebagai sumber data. 

3.4. Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan skala. Skala yang digunakan adalah skala Likert yang menurut 

Widoyoko (2015) adalah skala yang digunakan untuk menentukan lokasi 

kedudukan seseorang dalam suatu kontinum sikap terhadap objek sikap, mulai 

dari sangat negatif sampai dengan sangat positif. 

Didalam skala akan dibedakan menjadi dua kelompok item pernyataan 

yaitu item favourable dan item unfavourable. Item favourable merupakan item yang 

mendukung aspek penelitian yang akan diukur, sedangkan item unfavourable 

merupakan item yang tidak mendukung aspek penelitian yang akan diukur. Bentuk 

penilaian skala dalam penelitian ini menggunakan empat alternatif jawaban yaitu 

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

sehingga nilai untuk setiap jawaban berjenjang nilai 1 sampai 4. Ada dua skala 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala gaya hidup hedonis pada 

mahasiswa dan skala pola asuh permisif orangtua. 

 

3.4.1. Blueprint dan Cara Penilaian 
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Dalam penelitian ini ada dua skala yang digunakan, yaitu skala untuk 

mengukur gaya hidup hedonis mahasiswa dan skala untuk mengukur pola asuh 

permisif orangtua. 

1. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Skala gaya hidup hedonis disusun berdasarkan aspek-aspek gaya hidup 

hedonis yaitu aktivitas, minat, dan pendapat. Setiap skala disusun dari 

beberapa item yang terdiri dari beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat 

favourable (mendukung) dan unfavourable (tidak mendukung). 

Berikut adalah rancangan butir pada skala gaya hidup hedonis yang dapat 

dilihat pada tabel 3.01. 

Tabel 3.01 Blueprint Skala Gaya Hidup Hedonis 

Aspek Gaya Hidup 
Hedonis 

Jumlah Pernyataan 
Total 

Favourable Unfavourable 

Aktivitas 4 4 8 
Minat 4 4 8 
Pendapat 4 4 8 

Total 12 12 24 

 

2. Skala Pola Asuh Permisif Orangtua 

Skala pola asuh permisif orangtua disusun berdasarkan ciri-ciri pola asuh 

permisif yaitu tidak adanya bimbingan orangtua terhadap anak, menyetujui 

segala tingkah laku anak, tidak adanya hukuman dari orangtua, anak diberi 

kebebasan tanpa batas, tidak adanya aturan dan kepercayaan dari orangtua. 

Skala pola asuh permisif orangtua terdiri dari masing-masing dua kelompok 

item bagi tiap gejala. Setiap skala disusun dari beberapa item yang terdiri dari 

beberapa pernyataan-pernyataan yang bersifat favourable (mendukung) dan 

unfavourable (tidak mendukung).  

Berikut adalah rancangan butir pada skala pola asuh permisif orangtua 

yang dapat dilihat pada tabel 3.02. 
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Tabel 3.02 Blueprint Skala Pola Asuh Orangtua Permisif (Hurlock, 1992) 

Ciri-ciri Pola Asuh Permisif 
Jumlah item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Tidak adanya bimbingan dari 
orangtua 

2 2 4 

Menyetujui segala tingkah laku 
anak 

2 2 4 

Tidak adanya hukuman dari 
orangtua 

2 2 4 

Anak diberi kebebasan tanpa 
batas 

2 2 4 

Tidak adanya aturan dan 
kepercayaan dari orangtua 

2 2 4 

Jumlah 10 10 20 

 

3.4.2. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana alat ukur mampu mengungkap apa yang 

hendak ia ungkap. Apakah item-item di dalam alat ukur mencerminkan hal yang 

semestinya diungkap, tidak mengungkap hal di luar tujuan ukurnya (Periantalo, 

2016).                

Pengujian validitas dilakukan mengkorelasi skor setiap item dengan skor 

total item. Untuk menguji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

product moment, dikoreksi dengan menggunakan teknik korelasi part whole untuk 

menghindari adanya kelebihan bobot atau over estimate. 

3.4.3. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah konsistensi atau keakuratan hasil ukur. Seberapa 

konsistensi skor yang dihasilkan tersebut sama apabila diukur pada kurun waktu 

yang berbeda (Periantalo, 2016). Untuk mengetahui reliabilitas pada penelitian ini 

menggunakan teknik koefisien dari Cronbach yaitu Koefisien Alpha.  

 

 

3.5. Teknik Analisis Data 
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Menurut Hadi (2000) analisis data adalah cara yang digunakan untuk 

mengolah data yang diperoleh sehingga didapatkan suatu kesimpulan. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk 

melihat hubungan pola asuh permisif orangtua dengan gaya hidup hedonis pada 

mahasiswa. Cara yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


