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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

kuantitatif, yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010, h.5). 

Data berupa angka tersebut berasal dari pengukuran dengan menggunakan 

skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sebelum memulai penelitian terlebih dahulu akan dilakukan 

identifikasi variabel-variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini. 

Variabel-variabel tersebut antara lain: 

1. Variabel tergantung : Gaya Hidup Hedonis 

2. Variabel bebas : a. Sikap terhadap Clubbing 

  b. Konformitas Teman Sebaya 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penelitian untuk 

menghindari salah pengertian mengenai data yang akan dikumpulkan 

serta menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpulan data, 

maka batasan operasional variabel penelitian perlu dikemukakan. 

Penelitian ini menggunakan batasan operasional sebagai berikut: 
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1. Gaya Hidup Hedonis 

Gaya hidup hedonis merupakan suatu pola hidup yang 

aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak 

menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang 

pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang 

disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian. 

Gaya Hidup Hedonis ini dapat diketahui melalui skala gaya 

hidup hedonis yang disusun berdasarkan aspek-aspek meliputi : 

aktivitas, minat, dan pendapat. Semakin tinggi skor skala gaya hidup 

hedonis maka tingkat gaya hidup hedonis akan semakin tinggi. 

 

2. Sikap terhadap Clubbing 

Sikap terhadap clubbing merupakan kesediaan untuk bereaksi 

secara positif atau negatif untuk mengurangi ketegangan yang 

dihasilkan oleh motif terhadap clubbing yang clubbing itu sendiri 

merupakan kegiatan yang dilakukan di klub malam, yang 

menyajikan hiburan berupa musik yang dimainkan oleh para “disc 

jockey” (Dj). 

Sikap terhadap clubbing ini dapat diketahui melalui skala 

sikap terhadap clubbing yang disusun berdasarkan aspek-aspek sikap 

yang meliputi: kognitif, afektif dan perilaku, sedangkan elemen 

clubbing meliputi: music, dancing, performance, crowds. Semakin 

tinggi skor skala sikap terhadap clubbing maka tingkat sikap 

terhadap clubbing akan semakin tinggi. 
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3. Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya adalah kecenderungan berperilaku 

sama dengan orang lain akibat adanya tekanan individu atau 

kelompok (Wiggins, 1994, h.227). Konformitas pada teman sebaya 

ini biasanya memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan 

munculnya perilaku-perilaku tertentu pada remaja anggota kelompok 

tersebut. Penyesuaian diri yang dilakukan tersebut dikarenakan 

adanya perasaan takut terisolir dari pergaulan 

Konformitas ini dapat diketahui melalui skala konformitas 

yang disusun berdasarkan aspek-aspek meliputi : kekompakan, 

kesepakatan dan ketaatan. Semakin tinggi skor skala konformitas 

maka tingkat konformitas akan semakin tinggi. 

 

C. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Hadi (2001, h.70) berpendapat bahwa sebagian individu yang 

diselidiki itu disebut sampel, sedangkan semua individu untuk siapa 

kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak 

digeneralisasikan disebut populasi. Sumarsono (2004, h.49) 

mendefinisikan sampel adalah sejumlah tertentu dari keseluruhan 

populasi, dengan menyelidiki sampel kemudian diambil kesimpulan 

berupa generalisasi yang dianggap berlaku juga bagi keseluruhan 

populasi. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah remaja yang berusia 15-

24 tahun, dan tergolong sebagai pengunjung mall, kafe atau diskotik 

atau tempat karaoke minimal satu kali dalam satu minggu. Batasan 

usia 15-24 tahun mengacu pada pendapat Sarwono (2011, h.13) yang 

mengatakan bahwa di Indonesia, batasan remaja yang mendekati 

batasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pemuda adalah 

kurun usia 15-24 tahun. 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Supranto (2003, h.70) berpendapat tentang sampling ialah 

suatu cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh tetapi 

hanya sebagian dari populasi saja. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah incidental sampling, yaitu 

penelitian sekelompok subjek dengan secara kebetulan, dimana 

subjek yang sesuai dengan ciri-ciri populasi baru dapat mengisi skala 

yang telah dibagikan (Hadi, 2001, h.75). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai 

tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk 

mengetahui haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-

cara yang efisien dan akurat (Azwar, 2010, h.91). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Suryabrata (2005, h.15) mengatakan bahwa skala 

merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan daftar 
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pertanyaan yang harus dijawab dan dikerjakan atau daftar isian yang 

harus diisi oleh sejumlah subjek, dan berdasarkan atas jawaban atau 

isian tersebut peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek yang 

diteliti. 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok item (pernyataan), yaitu item favourable dan item 

unfavourable. Azwar (2002, h.26) mengatakan bahwa item favourable 

adalah item yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur, sedangkan item yang unfavourable adalah 

item yang isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri 

atribut yang diukur. 

Adapun skala pertama yang dibuat dalam penelitian ini adalah 

skala untuk mengungkap gaya hidup hedonis, skala kedua adalah skala 

yang digunakan untuk mengungkap sikap terhadap clubbing, dan skala 

yang ketiga adalah skala konformitas teman sebaya. 

1. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Skala gaya hidup hedonis disusun berdasarkan pada aspek 

aktivitas, minat, dan aspek pendapat. 

Setiap item disediakan empat jawaban. Sistem penilaian mulai 

dari 1, 2, 3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban adalah sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

Sistem penilaian skala dalam penelitian ini bergerak dari satu 

sampai empat. Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sesuai (SS), nilai 3 jika 

menjawab sesuai (S), nilai 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), dan 
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nilai 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang 

tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab sangat tidak sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab tidak 

sesuai (TS), nilai 2 jika menjawab sesuai (S), dan nilai 1 jika 

menjawab sangat sesuai (SS). 

Blueprint atau rancangan jumlah item skala gaya hidup 

hedonis dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 
Rancangan Jumlah Item 

Skala Gaya Hidup Hedonis 

No Aspek 
Arah Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Aktivitas 1,7 2,8 4 

2 Minat 3,9 4,10 4 

3 Pendapat 5,11 6,12 4 

Total 6 6 12 

 

2. Skala Sikap terhadap Clubbing 

Skala ini disusun berdasarkan pada tiga komponen sikap 

terhadap empat elemen clubbing, yaitu komponen kognitif, afektif, 

dan komponen konatif terhadap elemen clubbing (music, dancing, 

performance, crowds). 

Setiap item disediakan empat jawaban. Sistem penilaian mulai 

dari 1, 2, 3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban adalah sangat setuju, 

setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. 

Sistem penilaian skala dalam penelitian ini bergerak dari satu 

sampai empat. Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat setuju (SS), nilai 3 jika 
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menjawab setuju (S), nilai 2 jika menjawab tidak setuju (TS), dan 

nilai 1 jika menjawab sangat tidak setuju (STS). Pernyataan yang 

tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab sangat tidak setuju (STS), nilai 3 jika menjawab tidak 

setuju (TS), nilai 2 jika menjawab setuju (S), dan nilai 1 jika 

menjawab sangat setuju (SS). 

Blueprint sebaran item sikap terhadap clubbing dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 2 
Rancangan Jumlah Item 

Skala Sikap terhadap Clubbing 

Komponen 
Sikap 

Elemen Clubbing 

Total Music Dancing Performance Crowds 

F UF F UF F UF F UF 

Kognitif 1 2 3 4 5 6 7 8 8 

Afektif 9 10 11 12 13 14 15 16 8 

Konatif 17 18 19 20 21 22 23 24 8 

Total 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

 

3. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Skala konformitas teman sebaya disusun berdasarkan aspek 

kekompakan, kesepakatan dan aspek ketaatan. 

Setiap item disediakan empat jawaban. Sistem penilaian mulai 

dari 1, 2, 3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban adalah sangat sesuai, 

sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 
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Sistem penilaian skala dalam penelitian ini bergerak dari satu 

sampai empat. Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sesuai (SS), nilai 3 jika 

menjawab sesuai (S), nilai 2 jika menjawab tidak sesuai (TS), dan 

nilai 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang 

tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab sangat tidak sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab tidak 

sesuai (TS), nilai 2 jika menjawab sesuai (S), dan nilai 1 jika 

menjawab sangat sesuai (SS). 

Blueprint atau rancangan jumlah item skala konformitas 

teman sebaya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 
Rancangan Jumlah Item 

Skala Konformitas Teman Sebaya 

No Aspek 
Arah Item

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Kekompakan 1,7 2,8 4 

2 Kesepakatan 3,9 4,10 4 

3 Ketaatan 5,11 6,12 4 

Total 6 6 12 

 

E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur  

Validitas berasal dari kata validity yang mempuanyai arti 

sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang 
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sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut (Azwar, 

2010, h.5). 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas 

item. Suryabrata (2005, h.41) mengartikan validitas item adalah 

derajat kesesuaian antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal 

lain, ukuran validitas item adalah korelasi antara skor pada soal itu 

dengan skor pada perangkat soal (item total correlation). 

Cara yang digunakan untuk menghitung korelasi antara skor 

masing-masing item dengan skor total adalah menggunakan teknik 

korelasi product moment dari Pearson. 

Upaya untuk menghindari over estimate (angka korelasi yang 

kelebihan bobot), rumus korelasi tersebut perlu di koreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi part whole. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2002, h.83) menyatakan bahwa reliabilitas sebenarnya 

mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan. Pada penelitian ini jenis 

reliabilitasnya menggunakan pendekatan konsistensi internal atau 

single trial administration. Azwar (2010, h.63) mengatakan bahwa 

dalam pendekatan konsistensi internal prosedurnya hanya 

memerlukan satu kali pengenaan sebuah tes kepada sekelompok 

individu sebagai subjek (single trial administration). Oleh karena itu 

pendekatan ini mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang tinggi. 
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Pengujian reliabilitas skala gaya hidup hedonis, skala sikap 

terhadap clubbing, dan skala konformitas teman sebaya digunakan 

teknik Koefisien Alpha dari Cronbach. 

 

F. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul, tahapan selanjutnya adalah melakukan 

analisis terhadap data tersebut, yang tentunya disesuaikan dengan tujuan 

dari riset yang dilakukan. Pada tahap inilah data diolah sedemikian rupa 

sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai 

untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian 

(Santoso dan Tjiptono, 2001, h.95). 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hubungan antara 

ketiga variabel adalah teknik analisis regresi dua prediktor. Analisis data 

yang digunakan untuk menguji hubungan antara sikap terhadap clubbing 

dengan gaya hidup hedonis, dan untuk menguji hubungan antara 

konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis adalah teknik 

analisis korelasi Product Moment dari Pearson. 
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