
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Jenis Penelitian 
 

Syahrum dan Salim (2012) mendefinisikan metode sebagai suatu 

prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, sedangkan metodologi adalah 

suatu kajian dan pembelajaran mendalam terhadap sebuah metode tertentu. 

Sugiyono (2014) mendefinisikan penelitian sebagai suatu penyelidikan yang 

sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan dan usaha yang 

terorganisasi untuk menyelesaikan masalah tertentu yang memerlukan jawaban. 

Semiawan (dalam Argasiam, 2019) menjelaskan metode penelitian sebagai  

suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan 

topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga akan diperoleh suatu 

pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, dan isu tertentu. Ada dua tipe 

metode penelitian, yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian 

kualitatif. 

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Azwar (2011) mendefinisikan metode kuantitatif sebagai metode 

penelitian, yang analisanya ditekankan pada data-data numerikal (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gender 

dan jenjang pendidikan terhadap schadenfreude, penelitian kali ini menggunakan 

metode kausal komparatif atau sering juga disebut sebagai ex post facto. 
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Sukmadinata (2010) mendefinisikan penelitian kausal komparatif (ex post 

facto research) sebagai suatu penelitian yang meneliti hubungan sebab akibat, 

yang pada proses pengambilan data tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan 

(dirancang dan dilaksanakan) oleh peneliti. Gay (dalam Emzir, 2008) memiliki 

argumentasi yang berbeda, yang mendefinisikan penelitian kausal komparatif 

atau ex-post facto sebagai penelitian dimana peneliti berusaha menentukan dan 

mencari penyebab atau alasan keberadaan perbedaan dalam perilaku atau 

status dalam kelompok individu. 

 
 

3.2. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 
 

3.2.1. Identifikasi variabel 
 

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel juga dapat 

diartikan sebagai pengelompokkan yang logis dari dua atribut atau lebih 

(Syahrum dan Salim, 2012). Pada penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Schadenfreude 

 
2. Variabel bebas : Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan 

Azwar (2011) mendefinisikan variabel bebas sebagai suatu variabel yang 

variasinya memengaruhi variabel lain, sedangkan variabel tergantung adalah 

variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh 

terhadap variabel lain. Pada penelitian ini jenis kelamin dan jenjang pendidikan 

merupakan variabel yang akan memengaruhi variabel schadenfreude, yang 

kemudian schadenfreude tersebut diukur untuk mengetahui efek atau 

pengaruhnya terhadap kelompok jenis kelamin dan jenjang pendidikan yang 

sudah diklasifikasikan. 
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3.2.2. Definisi operasional 
 

Azwar (2011) mendefinisikan definisi operasional sebagai suatu definisi 

mengenai variabel pada penelitian yang dirumuskan berdasarkan karakteristik- 

karakteristik pada variabel penelitian yang dapat diamati. Berikut ini adalah 

definisi operasional variabel dalam penelitian: 

1. Schadenfreude 

 
Schadenfreude adalah suatu emosi negatif, yang tidak 

menunjukan adanya rasa empati sebagai manusia, yang kemudian akan 

memunculkan perasaan senang ketika melihat penderitaan orang lain. 

Untuk mengukur schadenfreude dalam diri seseorang, akan digunakan 

skala schadenfreude yang disusun dan dibuat berdasarkan aspek 

schadenfreude yang dikemukakan oleh Van Dijk dan Ouwerkerk (2014) 

yang terdiri dari tiga aspek seperti, perasaan pasif, berharap dan 

mengantisipasi penderitaan, dan mengambil tindakan untuk membawa 

penderitaan. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi 

dan intens pula schadenfreude dalam diri seseorang. 

2. Jenis Kelamin 

 
jenis kelamin adalah perbedaan secara fisiologis yang terdapat 

pada manusia, yang akan membedakan seseorang menjadi perempuan 

dan menjadi laki-laki. Dalam konstruksi sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat, jenis kelamin dapat dibedakan menjadi dua yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengklasifikasikan antara 

laki-laki dan perempuan, kode “satu” (1) akan merepresentatifkan laki-laki 

dan kode “dua” (2) akan merepresentatifkan perempuan. Subjek akan 

mengisi 
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klasifikasi skor tersebut sesuai dengan jenis kelamin yang mereka miliki. 
 

3. Jenjang Pendidikan 
 

Jenjang pendidikan merupakan suatu sarana dan usaha yang 

dapat menunjang dan mencapai tujuan hidup seseorang, yang memiliki 

pengelolaan dan penyelenggaraan yang berstruktur dan berjenjang. 

Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri dari tiga tingkatan, yaitu 

pendidikan dasar (SMP) atau (MTs), pendidikan menengah (SMA dan 

SMK) atau (MA dan MAK), dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, 

magister, dan doktor). Untuk mengukur tingkat pendidikan, peneliti akan 

mengklasifikasikan ketiga jenjang tersebut menjadi tiga kelompok, 

pendidikan dasar dilambangkan dengan angka satu, pendidikan 

menengah dilambangkan dengan angka dua, dan pendidikan tinggi 

dilambangkan dengan huruf tiga. Subjek akan mengisi klasifikasi skor 

tersebut sesuai dengan pendidikan terakhir yang mereka dapatkan. 

 
 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 
 

3.3.1. Populasi 
 

Menurut Sarwono (2006) populasi adalah seperangkat unit analisis yang 

lengkap yang sedang diteliti. Berbeda dengan Sarwono (2006), menurut Syahrul 

dan Salim (2012) populasi merupakan keseluruhan objek yang akan atau ingin 

diteliti. 

Karakteristik dari subjek penelitian ini antara lain laki-laki dan perempuan, 

berusia 16 hingga 25 tahun (generasi Z), memiliki dan aktif bermain sosial media 

Instagram, Whatsapp, dan Twitter. 
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3.3.2. Teknik sampling 

 
Sampel didefinisikan oleh Sarwono (2006) sebagai sub dari perangkat 

elemen yang dipilih untuk dipelajari. Berbeda dengan pendapat Sarwono, 

Syahrum dan Salim (2012) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari populasi 

yang menjadi objek penelitian dengan kata lain secara harfiah sampel berarti 

contoh. 

Teknik sampling sendiri dibagi menjadi dua, yaitu teknik random sampling 

(probability sampling) dan teknik non random sampling (non probability 

sampling). Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik non random 

sampling (non probability sampling) dengan jenis purposive sampling, dimana 

teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus 

berdasarkan tujuan penelitian. Menurut Arikunto (2002) purposive sampling 

adalah penelitian dengan cara mengambil sampel secara sengaja sesuai dengan 

persyaratan atau kriteria sampel yang diperlukan. Alasan peneliti memilih 

purposive sampling, agar kriteria sampel yang diperoleh sesuai  dengan 

penelitian yang akan digunakan dan tepat sasaran. Adapun kriteria sampel pada 

penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan, berusia enam belas hingga 25 

tahun, berdomisili di Kota Semarang, memiliki dan aktif menggunakan sosial 

media instagram, Whatsapp, dan Twitter. 

 
 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 

3.4.1. Alat Pengumpulan Data 
 

Azwar (2012) berpendapat bahwa pengumpulan data dalam sebuah 

penelitian bertujuan untuk mengungkapkan fakta mengenai variabel-variabel 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan instrumen dengan model 

skala Likert. Skala likert terdiri dari pernyataan sikap yang terdiri atas dua item 

yaitu, item favorable dan item unfavorable (Azwar, 2012). 
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Menurut Azwar (2012) item favorable adalah sebuah pernyataan sikap 

yang sesuai atau mendukung atribut yang diukur pada sebuah perilaku, 

sedangkan item unfavorable merupakan kebalikan dari item favorable yang isi 

dari pernyataan sikap bertentangan atau tidak mendukung sebuah perilaku yang 

merupakan indikator pengukur dari perilaku yang berkaitan. Pada penelitian ini 

menggunakan skala schadenfreude yang kemudian akan diklasifikasikan sesuai 

dengan gender dan jenjang pendidikan masing-masing.Pada setiap item baik 

yang bersifat favorable maupun yang bersifat unfavorable akan disediakan empat 

alternatif pilihan jawaban, yaitu: 

 

SS : Alternatif jawaban yang akan dipilih, apabila pernyataan sangat 

sesuai dengan kondisi subjek. 

S : Alternatif jawaban yang akan dipilih, apabila pernyataan sesuai 
 

dengan kondisi subjek. 
 

TS : Alternatif jawaban yang akan dipilih, apabila pernyataan tidak 

sesuai dengan kondisi subjek. 

STS : Alternatif jawaban yang akan dipilih, apabila pernyataan 
 

sangat tidak sesuai dengan kondisi subjek. 
 

Pemberian skor yang dilakukan pada item favorable dan unfavorable 

memiliki perlakuan yang berbeda, dengan ketentuan sebagai berikut: untuk 

pernyataan favorable jawaban SS (sangat sesuai) akan diberikan skor 4, 

jawaban S (sesuai) akan diberikan skor 3, jawaban TS (tidak sesuai) akan 

diberikan skor 2, sedangkan jawaban STS (sangat tidak sesuai) akan diberikan 

skor 1. Untuk sistem penilaian unfavorable akan diberikan skor 4 pada jawaban 

STS (sangat tidak sesuai), skor 3 akan diberikan pada jawaban TS (tidak sesuai), 

skor 2 akan diberikan pada jawaban S (sesuai) dan skor 1 akan diberikan pada 

jawaban SS (sangat sesuai). 



41 
 

 
 

 

3.4.2. Persebaran Blueprint 
 

a. Skala schadenfreude 
 

Skala schadenfreude pada penelitian ini memiliki total 24  pernyataan 

yang disusun berdasarkan aspek yang telah dikemukakan oleh Van Dijk dan 

Ouwerkerk (2014) yaitu perasaan pasif, harapan dan antisipasi terhadap 

kemalangan, dan mengambil tindakan untuk membuat penderitaan. 

Tabel 4 1 Persebaran Blueprint skala schadenfreude 
 

Aspek 
  Item Schadenfreude  

Total 
Favorable Unfavorable 

Perasaan pasif 6 6 12 

Berharap dan mengantisipasi 
penderitaan 

5 5 10 

Mengambil tindakan untuk 
membawa penderitaan 

5 5 10 

Total 16 16 32 

 
3.4.3. Validitas dan reliabilitas alat ukur 

 
Menurut Syahrum dan Salim (2012) validitas adalah istilah yang menggambarkan 

kemampuan sebuah instrumen alat ukur untuk mengukur apa yang ingin diukur, 

sedangkan menurut Arikunto (2010) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen, “suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi.  Sebaliknya 

instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah”. Maka validitas berarti 

membicarakan kesahihan sebuah alat ukur untuk mendapatkan sebuah data 

yang diinginkan. 
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Suatu item dianggap valid apabila hasil hitung P item tersebut lebih kecil 

dari atau sama dengan 0,05 (p ≤0,05). Sebaliknya, item yang dianggap gugur 

atau tidak valid adalah item yang hasil hitung P lebih kecil dari 0,05 yang telah 

dihitung secara part-whole. 

Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk tetap konsisten meskipun 

ada perubahan waktu dan subjek pada penelitian (Syahrum & Salim, 2012). 

Kekonsistenan pada instrumen alat ukur pada penelitian amat diperlukan, untuk 

mengukurnya digunakan Alpha Cronbach pada program SPSS. Menurut Azwar 

(2012), koefisien reliabilitas yang memuaskan dan menghasilkan skor murni 

mencapai 0,9, koefisien 0,8 reliabilitasnya baik, 0,6 reliabilitasnya hanya 

memenuhi dan bukan merupakan skor murni melainkan akibat dari variasi eror. 

 
 

3.5. Teknik Analisis Data 
 

Pada penelitian kuantitatif data diolah dan dianalisis menggunakan 

statistik. Azwar (2012) mendefinisikan analisis data sebagai cara yang dilakukan 

untuk mengolah data yang telah diperoleh dengan mengorganisasikannya 

sehingga dapat dibaca dan dapat ditafsirkan. Analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis ada pengaruh gender dan jenjang pendidikan terhadap 

schadenfreude di sosial media, adalah dengan menggunakan uji analisis varians 

dua faktor (two way anova). 


