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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat deskriptif

yang dimaksudkan untuk mengetahui gambaran gaya hidup remaja pengguna

gadget di Pekanbaru. Penelitian deskriptif bertujuan untuk  menggambarkan

secara sistematik dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi atau

mengenai bidang tertentu (Azwar, 2010).

B. Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah Gaya Hidup Remaja

PenggunaGadget.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel gaya hidup yang diteliti adalah sebagai

berikut :

Gaya hidup remaja pengguna gadget adalah suatu pola hidup remaja

tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka dengan gadget,

apa yang mereka anggap paling penting bagi diri mereka dalam kehidupan

sehari-hari dan bagaimana pandangan mereka tentang diri mereka dalam

menggunakan gadget.
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D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti dan

mempunyai minimal satu sifat yang sama atau ciri-ciri (Hadi, 2000). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh SMA N Pekanbaru yang berjumlah 3936

siswa.

Adapun karakteristik populasi dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Berusia 16 – 17tahun.

b. Mempunyai gadget (smartphone).

c. Berdomisili di Pekanbaru

2. Teknik Sampling dan Sampel Penelitian

Berdasarkan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti,

makateknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

nonprobability sampling jenis purposive sampling.Puporsive

samplingadalahteknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu

(Sugiyono,

2011).Adapunpertimbanganpengambilansampelberdasarkankebijakandaripiha

ksekolahyang manapadasaatpenelitiandilakukanbertepatandenganujiantengah

semester.

Sampelpenelitianadalahsebagianatauwakilpopulasi yang diteliti

(Arikunto, 2010).Untukmenetukanbesarnyasampelapabilasubjekkurangdari

100,

lebihbaikdiambilsemuasehinggadisebutpenelitianpopulasi.Jikasubjeknyalebihb
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esardapatdiambilantara 20-25 % (Arikunto,

2002).Jadijumlahsampeldalampenelitianiniadalah 810 siswa.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

skala psikologi.Karakteristik skala sebagai alat ukur  psikologi yaitu stimulusnya

berupa pertanyaan atau pernyataan yangjawabannya tergantung pada interpretasi

subjek dan lebih bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari perasaan atau

kepribadiannya. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar

atau salah”.Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara jujur dan

sungguh-sungguh (Azwar, 2010).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

skala gaya hidup berdasarkan pendekatan AIO.Sedangkan untuk respon dari

jawaban skala ini menggunakan rating scale dengan ketentuan sebagai berikut:

1 2 3 4 5
SangatTidak Setuju Netral Sangat Setuju

Tabel3.1
Blue Print Skala Gaya HidupSebelumTry Out

Variabel Nomor Item Total
Activity 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9
Interest 10, 11, 12, 13, 14 5
Opinion 15, 16, 17, 18, 19, 20 6

Total 20

F. Validitas dan Reliabilitas

1. UjiCobaAlatUkur

Ujicoba (try out)untuk instrument

padapenelitianinidilakukanpadasiswa – siswikelas XI SMA As-
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ShofaPekanbarupadatanggal 12 – 16 Februari 2015 dengansiswaberjumlah

120

orang.Tujuanujicobainiadalahuntukmengetahuitingkatdayabedaaitemalatukur

yang digunakandalampenelitianini.

Pengujiandayabedaaitemdilakukandenganbantuankomputerisasidenganbantua

naplikasiSPSS 22 for Windows.

a. Validitas

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi.

Validitas isi menunjukkan sejauh mana aitem-aitem dalam skala telah

komprehensif mencakup semua aspek dalam penelitian dan tingkat

relevansinya. Untuk menjaga validitas isi dari aitem-aitem di dalam alat

ukur, peneliti akan menguji relevansi isi tes dengan analisis rasional

(kesesuaian dengan blueprint yang telah disusun oleh peneliti) dan

meminta professional judgement(Azwar, 2009).Professional

Judgementdilakukanolehpembimbingdannarasumber seminar.

Hasil analisis skalagayahidup dari 20 aitem, 17 aitem yang

diterimadengankoefisienkorelasiaitem total berkisarantara 0,391 – 0,641.

Sebanyak 3 aitemlainnyadinyatakangugur, dengankoefisienkorelasiaitem

total 0,176 – 0,210.Berikutrincianaitem yang

diterimadangugurdariskalagayahidup

Tabel 3.2
Blue Print Skala Gaya Hidup (SetelahTry Out)

Dimensi
Jumlah Item

Total
Valid Gugur

Activity 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 4, 8 7
Interest 10, 11, 12, 13, 14 - 5

5Opinion 15, 16, 17, 18, 20 19
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Jumlah17

b. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil penelitian dapat

dipercaya.Reliabilitasmengacupadakepercayaan, konsisten,

dankestabilan.Koefisienreliabilitasberadadalamrentangdari 0

sampaidengan 1.Semakintinggikoefisienreliabilitasmendekatiangka 1

berartisemakintinggireliabilitas.Sebaliknyakoefisien yang

semakinrendahmendekatiangka 0

berartisemakinrendahnyareliabilitas(Azwar,

2010).UjireliabilitasdalampenelitianinidilakukanmenggunakanSPSS 22 for

Windows.Adapunberdasarkanujireliabilitasterhadapaitempadaskalagayahid

upkoefisienreliabilitas yang dilihatdariCronbach’s Alphasebesar0,874.

G. Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik

analisis descriptive statisticdanindependent sample t-tesdengan bantuan program

SPSS ver22.0 for windows.


