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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Penelitian kuantitatif dengan desain korelasional Menurut Kasiram (2008) 

metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka – angka 

sebagai alat untuk menganalisa dan melakukan kajian penelitian.  Penelitian 

dengan desain korelasi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara 

variabel yang ada. Penelitian ini menghubungkan antara kebermaknaan hidup 

dengan kecenderungan perilaku mengonsumsi alkohol.  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian : Kebermaknaan Hidup 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifatsifat 

hal yang didefinisikan yang dapat diamati (diobservasi) (Suryabrata, 2006: 29). 

Ketika seseorang memiliki kebermaknaan hidup, kita akan banyak melakukan hal 

– hal baik bagi diri kita dan juga kepada orang lain, hal tersebut yang membuat 

kita merasa siap ketika kematian datang menjemput. Ada juga aspek kepuasan 

hidup dimana seseorang puas dengan keadaan hidupnya dan juga kebebasan 

berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan aspek didalam kebermaknaan 

hidup yang dimana seseorang bebas berpendapat tetapi tetap sesuai dengan nilai – 

nilai norma yang ada dan bertanggungjawab atas pilihan yang telah dipilih. 

Kecenderungan sendiri adalah kesiapan seseorang menghadapi stimulus yang ada 

di depannya menurut Azwar (2000). Semakin tinggi skor pada variabel 

kebermaknaan hidup berarti semakin bermakna kehidupan seseorang. 
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3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah survei dan 

alat pengumpulan datanya dengan menggunakan kuesioner . Skala yang 

digunakan peneliti adalah skala kebermaknaan hidup dan kecenderungan perilaku 

mengonsumsi alkohol. 

Penelitian ini menggunakan skala kebermaknaan hidup dengan 

menggunakan alat ukur milik Craumbaugh dan Maholick (Koeswara, 1992), 

dimana alat ukur ini memiliki 6 aspek kebermaknaan hidup yaitu : memiliki 

perasaan yang bahagia, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki rasa tanggung 

jawab, mampu melihat alasan untuk eksis, memiliki kontrol dalam diri, dan tidak 

cemas akan kematian. 

Skala Kebermaknaan Hidup menurut Craumbaugh dan Maholick 

(Koeswara, 1992). Skala terdiri dari 10 aitem dari rentang 1 (Sangat Tidak Setuju) 

sampai 5 (Sangat Setuju). 
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Tabel 3.1 Blueprint skala kebermaknaan hidup 

Variabel Aspek F UF Jumlah 

Makna Hidup 1)Memiliki perasaan yang bahagia. 

2)Memiliki tujuan hidup. 

3)Memiliki rasa tanggung jawab. 

4)mampu melihat alasan untuk eksis. 

5)Memiliki kontrol dalam diri. 

6)Tidak cemas akan kematian. 

2 

1 

3 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

 Jumlah 6 4 10 

 

3.3.2 Validitas dan Realibilitas Alat Pengumpulan Data 

Menurut Steven (dalam Nur, 1987) pengukuran merupakan pemberian 

angka atas kejadian atau objek.Untuk menunjukkan suatu alat ukur akurat, stabil 

atau konsisten, maka dilakukan uji reliabilitas yang perhitungannya dilakukan 

dengan bantuan program SPSS 11,0 dengan menggunakan metode konsistensi 

internal melalui teknik analisis varian dari Alpha Cronbach (α > 60%).  

 

Uji validitas menggunakan Analisis Korelasi Pearson Product Moment ini 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total 

(penjumlahan seluruh skor item).  

Kriteria pengujian adalah jika skor CITC >0.3 maka item tersebut 

termasuk dalam item yang baik. 
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3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Kebermaknaan Hidup 

 Berdasarkan hasil uji validitas reliabilitas dari alat ukur skala 

Kebermaknaan Hidup, ditemukan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,719 dan nilai 

CITC sebesar 0,276 - 0,483, dengan demikian dapat dikatakan bahwa skala 

Kebermaknaan Hidup valid dan reliabel. Telah dilakukan uji bahasan sebelum 

kuesioner disebarkan dan dari hasil kuesioner terdapat 1 item gugur dari 10 item 

yang disebar. Item yang gugur tersebut sengaja tidak dihapuskan oleh peneliti 

karena nilai Cronbach’s Alpha menjadi turun bukan malah naik. 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

● Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan dari penelitian yang menjadi pusat 

perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Populasi penelitian ini adalah 

mahasiswa universitas X sejumlah 3.775 mahasiswa. 

● Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa. Peneliti 

menggunakan pendapat Arikunto (2002) yang mengatakan bahwa jika jumlah 

subjek kurang dari 100 maka sebaiknya diambil semuanya dan jika jumlah 

subjeknya lebih dari 100, maka sampelnya di ambil 10% dari jumlah populasi. 

Target jumlah sampel penelitian adalah sebesar 377 responden. Sampel yang 

dituju oleh peneliti adalah mahasiswa universitas X di Surabaya. 
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Snowball sampling adalah teknik penentuan jumlah sampel 

yang semula kecil kemudian terus membesar ibarat bola salju.  Misalnya akan 

dilakukan penelitian tentang perilaku minum – minuman keras di wilayah A. 

Sampel awal adalah 5 orang mahasiswa yang dekat dengan peneliti, kemudian 

terus berkembang  sehingga sampel atau responden terus berkembang sampai 

ditemukannya informasi yang menyeluruh atas permasalahan yang diteliti.  

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji normal atau tidaknya distribusi 

data dalam suatu penelitian. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS (Riduwan, 2012). Data 

dapat dikatakan normal distribusinya apabila nilai signifikansinya di atas 0,05.


