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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Indentifikasi Variabel Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif, yaitu metode yang bekerja dengan angka, yang data nya berwujud 

bilangan skor, atau nilai yang dianalisis dengan mengunakan statistik (Alsa, 2003, hal. 

13). Menurut Creswell (2014) penelitian kuantitatif bertujuan untuk membuktikan 

hubungan antara variabel atau hipotesis. Data angka yang diperoleh berasal dari 

pengukuran dengan menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang ada pada 

penelitian. 

1. Variabel tergantung : Perilaku konsumsi Minuman Alkohol 

2. Variabel bebas  : Stres Akademik 

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel merupakan batasan dari kontak atau variabel yang 

digunakan dengan cara tertentu untuk mengukurnya, sehingga dapat menghindari 

salah pengertian dan penafsiran yang berbeda (Marczyk,  2005). Definisi operasional 

variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut:  

3.2.1. Perilaku Konsumsi minuman Beralkohol  

Perilaku konsumsi minuman beralkohol adalah sebuah tidakan perilaku yang 

berupa pemikiran, perasaan dan tindakan seseorang yang dapat diamati baik secara 

langsung maupun tidak langsung meliputi pemakaian minum-minuman yang 

mengandung alkohol pada mahasiswa. Perilaku Konsumsi minuman beralkol 

diungkap melalui skala perilaku yang disusun berdasarkan aspek- aspek
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perilaku konsumsi Minuman beralkohol meliputi: frekuensi, lamanya berlangsung, dan 

intensitas. Semakin tinggi skor yang didapat menunjukan berarti subjek samakin tinggi 

perilaku konsumsi minuman beralkohol, demikian juga sebaliknya. 

3.2.1.  Stres Akademik 

Stres akademik adalah tekanan atau tuntutan yang bermula dari beban 

akademik yang dialami oleh individu yang sedang menjalani proses pembelajaran di 

perguruan tinggi. Stres akademik diungkap melalui skala, yang terdiri dari gejala stres 

akademik yang meliputi: gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala interpersonal. 

Semakin tinggi skor menunjukan bahwa individu memiliki stres akademik yang 

semakin tinggi, demikian sebaliknya juga. 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1.  Populasi 

Populasi adalah kumpulan individu yang menjadi subjek penelitian yang menarik 

bagi peneliti (Marczyk, Dematteo dan Festinger, 2005) . Pada penelitian ini 

populasinya adalah mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di 

Semarang dan terdaftar sebagai anggota HIPMAPAS. 

3.3.2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Marczyk dkk (2005) mengatakan sampel adalah bagian dari populasi yang 

menjadi sumber data untuk mewakili populasi dalam suatu penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel dengan mengunakan teknik 

Purposive incidental. Purposive incidental adalah teknik pengambilan sampel dengan 

ditentukan oleh peneliti dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan 
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tujuan penelitian dan dapat menjadi sampel secara kebetulan dengan ditentukan 

kriterianya oleh peneliti.  

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini, dalam penelitian ini peneliti memperoleh data 

menggunakan metode skala. Menurut Arikunto (2003, hal. 140-141) skala 

menunjukan pada sebuah instrumen pengumpulan data yang bentuknya seperti daftar 

cocok tetapi alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala 

banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku, dan aktivitas-aktivitas kejiwaan serta 

kepribadian. Pada penelitian ini menggunakan teknik skala Likert.  

Skala dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu favourable dan 

unfavourable. Favourable adalah yang isinya mendukung atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur. Sedangkan unfavourable adalah yang isinya tidak 

mendukung atau tidak mengambarkan atribut yang diukur (Azwar, 2004). 

Dalam penelitian ini skala pertama yang dibuat adalah skala untuk mengungkap 

perilaku konsumsi minuman beralkohol dan skala kedua adalah yang digunakan untuk 

mengungkap stres akademik. 

3.4.1.  Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol 

Skala perilaku konsumsi minuman beralkohol terdiri dari tiga aspek meliputi 

frekuensi, lamanya berlangsung, dan intensitas. Skala ini terdiri dari dua jenis 

pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan pernyataan yang bersifat 

unfavourable. 
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 Pelaksanaan sistem penilaian skala menggunakan aturan skala dengan 

empat kriteria respon yang akan diberikan pada subjek untuk memilih salah satu di 

antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia. Pada pernyataan yang bersifat 

favorable  pilihan  jawaban mendapat nilai sebagai berikut: Nilai 4 Sangat Sesuai (SS), 

nilai 3 Sesuai (S), nilai 2 Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Untuk pernyataan yang bersifat unfavorable pilih jawaban mendapat nilai sebagai 

berikut:   jawaban Sangat Sesuai (SS) mendapat nilai 1, nilai 2 Sesuai (S), nilai 3 Tidak 

Sesuai (TS), dan nilai 4 Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Tabel 3. 1. Blue Print Skala Perilaku Mengkonsumsi Minuman Beralkohol 

Aspek Jumlah item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Frekuensi 4 4 8 

Lamanya berlangsung 4 4 8 

Intensuitas 4 4 8 

Jumlah   24 

 

3.4.2.  Stres Akademik 

Skala stres akademik terdiri dari gejala-gejala stres akademik yang meliputi 

gejala fisik, emosional, intelektual, dan gejala interpersonal. Skala ini terdiri dari dua 

jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan pernyataan yang 

bersifat unfavourable. 

 Pelaksanaan sistem penilaian skala menggunakan aturan skala dengan 

empat kriteria respon, yang akan diberikan pada subjek untuk memilih salah satu di 

antara empat kemungkinan jawaban yang tersedia yaitu, Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Pada pernyataan yang 
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bersifat favorable  pilihan  jawaban mendapat nila sebagai berikut: Nilai 4 Sangat 

Sesuai (SS), nilai 3 Sesuai (S), nilai 2 Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Untuk  pernyataan yang bersifat unfavorable pilih jawaban mendapat 

nilai sebagai berikut: jawaban Sangat Sesuai (SS) mendapat nilai 1, nilai 2 Sesuai (S), 

nilai 3 Tidak Sesuai (TS), dan nilai 4 Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Tabel 3. 2. Blue Print Skala Stres Akademik 

Gejala Jumlah item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Fisik 4 4 8 

Emosional 4 4 8 

Intelektual 4 4 8 

Interpersonal 4 4 8 

Jumlah   32 

 

3.5. Validitasi dan Reliabilitasi 

3.5.1.  Validitasi Alat Ukur 

Validitas berawal dari kata validity yang menjelaskan ketetapan dan kecermatan 

suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu alat tes atau instrumen 

pengukur dapat dikatan mempunyai validitas yang baik apabila alat tes tersebut 

menjalankan fungsinya ukurnya, atau memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan 

pengukuran, maka alat ukur tersebut memiliki validitas yang baik.  Sebaliknya apabila 

alat ukur tersebut menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran 

maka dapat dikatakan alat ukur tersebut memiliki validitas yang kurang baik maka 

diperlukan suatu alat ukur yang baik (Azwar, 1997, hal. 5-6). 
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Pada penelitian ini validitasi yang digunakan dalam pengukuran skala adalah 

validitas teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Upaya untuk menghindari 

over estimate atau angka korelasi yang kelebihan bobot, maka rumus korelasi 

tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan  teknik  Korelasi  Part  Whole (Azwar, 

2004). Perhitungan dilakukan dengan alat bantu berupa komputer.   

3.5.2.  Relibilitas Alat Ukur 

Reliabilitas merupakan penerjemaahan dari kata realibility yang mempunyai 

asal kata rely dan ability (Azwar, 1997, hal. 4). Menurut Azwar (2004, hal. 83) 

menjelaskan bahawa reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau 

kepercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan. Pengujian realibilitas 

pada penelitian ini digunakan untuk menguji skala perilaku konsumsi minuman 

beralkohol, dan skala stres akademik digunakan teknik Koefisien Alpha Cronbach. 

Penghitungan dilakukan dengan alat bantu komputer (SPSS) 

3.6. Metode Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam subjek penelitian selanjutnya 

adalah melakukan analisis data tersebut. Untuk menghitung korelasi hipotesis minor  

menggunakan metode analisa statistik Korelasi Product Moment dari Karl Pearson, 

alasan menggunakan teknik korelasi ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara stres akademik dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol. 

 

 

 

 


