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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang penting pada 

suatu penelitian ilmiah, yang mana ditentukan pada ketepatan metode 

yang digunakan dalam suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kuantitatif, Creswell (dalam Alsa, 2010, h.13) 

menjelaskan metode penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian 

yang bekerja dengan angka, data berbentuk bilangan (skor atau nilai, 

peringkat atau frekuensi), dan dianalisis menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, 

serta untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu 

mempengaruhi yang lain. Data berupa angka yang dimaksudkan berasal 

dari pengukuran dengan menggunakan skala terhadap veriabel-variabel 

yang ada dalam penelitian. 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan impulse buying melalui media online pada wanita karir 

ditinjau dari locus of control internal, powerful others dan chance. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif komparatif karena 

bertujuan untuk menemukan perbedaan diantara kelompok data. Hasan 

(2002, h.126-127) analisis komparasi atau perbandingan adalah prosedur 

statistik guna menguji perbedaan diantara dua kelompok data (variabel) 

atau lebih. Uji ini bergantung pada jenis data (ordinal, nominal, 

interval/rasio) dan kelompok sampel yang diuji. Komparasi antara dua 
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sampel yang saling lepas (independen) yaitu sampel-sampel tersebut 

terpisah secara tegas satu sama lain dimana anggota sampel yang satu 

tidak menjadi anggota sampel lainnya. Arikunto (2002, h.236) 

mengatakan bahwa dalam penelitian komparasi dapat menemukan 

beberapa persamaan dan perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, 

ide-ide, prosedur kerja, kritik terhadap orang maupun kelompok, 

terhadap suatu ide atau prosedur kerja. Selain itu dapat juga 

membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan 

pandangan orang, kelompok atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, 

peristiwa atau terhadap ide-ide. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel ini digunakan untuk membantu dalam 

menentukan alat pengumpulan data dan teknis analisis data yang 

digunakan. Penelitian ini melibatkan dua variabel penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Impulse buying melalui media online 

2. Variabel bebas : Locus of control  

a. Internal 

b. Powerful others 

c. Chance 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional ditentukan terlebih dahulu untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam mengenali data yang akan dikumpulkan, serta 

menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpulan data. 

Adapun definisi operasional variabel-variabel penelitian ini adalah: 
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1. Impulse Buying melalui Media online pada Wanita Karir  

Dalam penelitian ini variabel tergantung adalah Impulse 

buying melalui media online pada wanita karir, yang didefinisikan 

sebagai perilaku membeli wanita karir melalui media online yaitu 

sebuah teknologi berbasis internet yang bekarakter fleksibel 

sehingga memungkinkan terjadi pembelian tanpa perencanaan 

sebelumnya, atau pembelian secara tiba-tiba dengan disertai 

keinginan yang kuat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang 

terjadi. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin 

tinggi pula impulse buying melalui media online pada diri subjek. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh subjek maka 

semakin rendah pula Impulse buying melalui media online yang 

dimiliki subjek. 

 

2. Locus of Control (Internal, Powerful Others, dan Chance) 

Locus of control merupakan keyakinan individu terhadap 

penyebab kejadian-kejadian yang dialaminya, yaitu tergantung dari 

tingkah laku individu atau diluar dari kendali dalam dirinya. 

Variabel ini akan diungkap melalui skala yang terdiri dari tiga aspek 

locus of control yaitu internal, powerful others, dan chance. Dalam 

analisis nantinya akan mengungkap locus of control berdasarkan 

aspek tersebut. 

b. Internal (I) 
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Sesuai pendapat Levenson (dalam Friedman dan 

Schustack, 2008, h.275) individu dengan orientasi locus of 

control internal memiliki keyakinan lebih bahwa yang 

menentukan peristiwa atau kejadian apapun dalam hidup adalah 

diri sendiri. 

c. Powerful Others (P) 

Individu dengan orientasi powerful others memiliki 

keyakinan bahwa orang-orang yang lebih berkuasa yang 

menentukan peristiwa dalam kehidupannya. 

d. Chance (C) 

Individu dengan orientasi chance percaya bahwa takdir, 

nasib, keberuntungan dan kesempatan yang menentukan 

peristiwa kehidupannya. 

Penelitian ini akan menggunakan skala IPC Levenson  1972 

dalam penelitian yang dilakukan Liestiorini pada tahun  1991. Skala 

IPC dari Levenson tersebut telah dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas pada beberapa penelitian di Indonesia. Beberapa uji 

validitas mendapatkan hasil yang mengindikasikan validitas  

diskriminan, selain itu ditemukan terdapat korelasi positif yang 

mengindikasikan validitas konvergen.  

 Pada penelitian ini, subjek akan dikelompokkan pada masing-

masing aspek locus of control (internal, powerful others, dan 

chance)sesuai dengan skor hasil pengujian skala. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Subjek penelitian merupakan sumber utama dari data 

penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang 

diteliti (Azwar, 2010, h.34-35). Populasi dalam penelitian ini adalah 

wanita karir di Kecamatan Semarang Selatan, kota Semarang. Subjek 

penelitian adalah wanita di kota Semarang dengan ciri-ciri : 

a. Bekerja pada sektor perkantoran 

b. Memiliki pengahasilan diatas 3 juta per bulan 

c. Memiliki gelar pendidikan minimal strata 1 
 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Supaya sampel yang diambil memenuhi karakter populasi, 

maka sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel Snowball sampling. Teknik penarikan Snawball sampling 

digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota 

populasi, peneliti hanya memiliki satu nama populasi. Dari nama ini 

peneliti akan memperoleh nama-nama lainnya.  salah satu metode 

dalam pengambilan sample dari suatu populasi (dalam Prasetyo dan 

Jannah, h.136, 2006) 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk memeroleh data 

dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala. Metode skala 

merupakan suatu metode pengumpulan data yang berbentuk self-report 

yang berisi daftar atau pengumpulan pertanyaan-pertanyaan yang harus 
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dijawab oleh individu (Azwar, 2010, h. 58). Skala banyak digunakan 

untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiwaan yang 

lain. 

 Ada dua skala yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

skala impulse buying dan locus of control. Berikut penjelasan dari skala 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

1. Skala Impulse Buying  

Skala ini disusun berdasarkan karakteristik impulse buying 

yaitu spontanitas; kekuatan, kompulsi, dan intensitas; kegairahan dan 

stimulasi; ketidakpedulian akan akibat. Pada skala ini dimensi-

dimensi tersebut akan disusun menjadi 32 item. 

Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan antara lain 

kelompok item (pernyataan), terdapat item favorable dan item 

unfavorable. Setiap item pernyataan disediakan empat alternatif 

jawaban. Alternatif jawaban yang disediakan dari setiap item adalah 

sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

Penilaian dari setiap item yang diberikan untuk pernyataan 

yang  merupakan favorable adalah : 

Skor 4 = SS (Sangat Sesuai) 
Skor 3 = S (Sesuai) 
Skor 2 = TS (Tidak Sesuai) 
Skor 1 = STS (Sangat Tidak Sesuai) 

Begitu pula pada item untuk pernyataan unfavorable penilaian yang 

diberikan adalah : 

Skor 1 = SS (Sangat Setuju) 
Skor 2 = S (Setuju) 
Skor 3 = TS (Tidak Setuju) 
Skor 4 = STS (Sangat Tidak Setuju) 
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Dari keempat alternatif jawaban yang ada, subyek penelitian 

diminta memilih salah satu. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

subyek berarti impulse buying pada diri subyek semakin tinggi. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh oleh subyek maka 

impulse buying pada subyek juga semakin rendah. Tabel blue print 

sebaran item impulse buying dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 
Blue Print Skala Impulse Buying  

Karakteristik Jumlah Item Total Favorable Unfavorable 
Spontanitas 4 item 4 item 8item 
kekuatan, 
kompulsi dan 
intensitas 

4 item 4 item 8 item 

kegairahan dan 
stimulasi 4 item 4 item 8 item 

ketidakpedulian 
akan akibat 4 item 4 item 8 item 

Total 16 item 16 item 32 item 
   

2. Skala IPC Levenson 

Penelitian ini akan menggunakan skala IPC Levenson  1972 

dalam penelitian yang dilakukan Liestiorini tahun  1991 (dalam 

Azwar, 2010, h.139-142). Tabel blue print sebaran item skala IPC 

Levenson dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 
Blue Print Skala IPC Levenson 

Aspek Favourable Total 
Internality 1, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23 8 

Powerfull other 3, 8, 11,13, 15, 17, 20, 22 8 

Change 2, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 24 8 
Total 24 
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Skala IPC dari Levenson tersebut telah dilakukan uji validitas 

dan reliabilitas pada beberapa penelitian di Indonesia. Uji validitas 

dilakukan oleh Agustomo dan Djatmiko (dalam Azwar, 2010, h.137) 

menemukan korelasi yang tidak searah antara I dan P, serta I dan C. 

Sedangkan Hendi dan Haryanto (dalam Azwar, 2010, h.137) tidak 

menemukan korelasi antara I dan P, serta I dan C, maka temuan ini 

mengindikasikan validitas  diskriminan. Aspek C dan P (keduanya 

eksternal), ditemukan terdapat korelasi positif yang mengindikasikan 

validitas konvergen. Tabel berikut menunjukkan koefisien korelasi 

antar aspek skala IPC.  

Tabel 3 
Koefisien Korelasi Antar Aspek Skala IPC 

 Rip Ric rCP 
Agustomo, 1983 
n=50 -0,497 -0,779 0,576 

Hendi, 1985 
n= 60 0,149 0,167 0,596 

Djatmiko, 1985 
n= 72 -0,750 -0,502 0,281 

Haryanto, 1986 
n=55 0,059 -0,164 0,224 

 

Uji reliabilitas dalam instrumen ini menggunakan Anava Hoyt, 

Agustomo (dalam Azwar, 2010, h.137) memiliki koefisien reliabilitas 

rxx’= 0,75, Hendi (dalam Azwar, 2010, h.137) koefisien reliabilitas 

rxx’= 0,734, dan Haryanto (dalam Azwar, 2010, h.137) koefisien 

reliabilitas rxx’= 0,749, Sitaresmi (dalam Azwar, 2010, h.137) 

melaporkan koefisien reliabilitas rxx’=0,751, dan Persitarini (dalam 

Azwar, 2010, h.137) menemukan koefisien reliabilitas rxx’= 0,556 

untuk aspek Internal dan 0,766 untuk aspek eksternal. 
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Pada skala IPC dari Levenson ini dimensi-dimensi tersebut 

akan disusun menjadi 24 item dan disusun secara acak. Skala yang 

terdiri dari item favorable tersebut dibedakan antara lain kelompok 

item (pernyataan). Item-item yang mendukung aspek I terdiri dari item 

1, 4, 5, 9, 18, 19, 21, 23, yang mendukung aspek P adalah item 3, 8, 

11,13, 15, 17, 20, 22, dan aspek C terdiri dari item 2, 6, 7, 10, 12, 14, 

16, 24 (Azwar, 2012, h.137). 

Setiap item pernyataan disediakan empat alternatif jawaban. 

Alternatif jawaban yang disediakan dari setiap item adalah sangat 

setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju.Penilaian dari setiap 

item yang diberikan untuk pernyataan yang favorable adalah : 

Skor 4 = SS (Sangat Setuju) 
Skor 3 = S (Setuju) 
Skor 2 = TS (Tidak Setuju) 
Skor 1 = STS (Sangat Tidak Setuju) 

Begitu pula pada item untuk pernyataan unfavorable penilaian 

yang diberikan adalah : 

Skor 1 = SS (Sangat Setuju) 
Skor 2 = S (Setuju) 
Skor 3 = TS (Tidak Setuju) 
Skor 4 = STS (Sangat Tidak Setuju) 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Azwar (2010, h.106) menjelaskan bahwa validitas sebuah tes 

menyangkut sejauh mana isi skala tersebut mencangkup data yang 

komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. Validitas alat ukur 

pada penelitian ini menggunakan validitas item. Hal ini dimaksudkan 
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agar alat ukur tersebut bisa menjadi suatu alaat ukur yang relevan dengan 

keadaan sesungguhnya yang sedang diteliti. 

 

1. Validitas 

Validitas  berasal dari kata validity yang memunyai arti sejauh 

mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya. Azwar (2010, h.106) menyatakan bahwa validitas 

sebuah tes menyangkut sejauh mana isi skala tersebut mencangkup 

data yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas item. 

Validitas dilakukan dalam upaya menghindari overestimate 

(angka korelasi yang kelebihan bobot), rumus korelasi tersebut perlu 

dikoreksi menggunakan teknik korelasi part whole, kemudian 

nantinya akan digunakan alat bantu komputer dengan bantuan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 13.0. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau 

keterpercayaan hasil ukur, sejauh mana hasil penelitian dapat 

dipercaya, serta mengandung makna kecermatan pengukuran. Hasil 

dari reliabilitas akan banyak dipengaruhi oleh sikap, persepsi, dan 

motivasi responden dalam memberikan jawaban (Azwar, 2010, 

h.106). Pengukuran yang tidak reliable kemudian akan menghasilkan 

skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi 
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lebih ditentukan oleh faktor eror (kesalahan) di antara individu, 

daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya.  

Pada penelitian ini, nantinya reliabilitas pada alat tes akan diuji 

menggunakan koefisien Alpha Cronbach, dengan pertimbangan 

penghitungan menggunakan teknik ini dapat memberikan harga yang 

kecil atau sama besar dengan reliabilitas sebenarnya. Penghitungannya 

dilakukan menggunakan program komputer Statistical Packages for 

Social Science (SPSS) Release 13.0. 

 

G.  Metode Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan dilakukan 

analisis data yang terkumpul dengan menyesuaikan tujuan dari riset 

yang dilakukan. Tujuan dilakukan analisis data ini menurut Wasito dkk 

(1995, h.88) adalah menyederhanakan hasil data yang didapat sehingga 

memudahkan orang lain untuk mengerti hasil dari penelitian tersebut. 

Analisis data dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan 

metode one way ANOVA (Analysis of Variance) atau biasa disebut 

dengan istilah ANAVA satu jalur, yaitu analisis varian satu jalur 

terhadap variabel tergantung yang kuantitatif dari satu variabel bebas 

yang kategorik. Penghitungan ANOVA akan menggunakan alat bantu 

komputer menggunakan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS). 




