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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

 Berdasarkan dari sifat masalah yang akan diteliti dan tujuan 

dari penelitian untuk mendapatkan data tentang adanya hubungan 

antara konformitas teman sebaya dengan perilaku pembelian impulsif 

pada remaja, maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 

yaitu metode yang menekankan analisis pada data-data numerikal 

(angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2013). Data yang 

berupa angka tersebut berasal dari hasil pengukuran dengan 

menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang ada dalam 

penelitian. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Perilaku Pembelian Impulsif  

2. Variabel Bebas   : Konformitas Kelompok Teman Sebaya 

C. Definisi Operasional 

1. Perilaku Pembelian Impulsif 

  Pembelian implusif merupakan sebuah perilaku pengambilan 

keputusan membeli yang dilakukan seseorang secara langsung dan 

tidak mempertimbangkan kegunaan, merek, dan harga dari barang 

tersebut. Perilaku pembelian impulsif diukur dengan skala pembelian

impulsif yang terdiri dari aspekspontanitas, aspek kekuatan impuls, 

aspek stimulasi dari lingkungan, aspek kurang peduli dengan 

konsekuensi. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek 
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makasemakin tinggi kecenderungan pembelian impulsif yang 

dimiliki oleh subjek, demikian juga sebaliknya semakin rendah skor 

yang diperoleh subjek maka semakin rendah kecenderungan 

pembelian impulsif yang dimiliki oleh subjek. 

2. Konformitas Teman Sebaya 

   Konformitas merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang 

individu dalam bersikap dan bertingkah laku yang sesuai dengan 

norma-norma yang sudah ditentukan oleh kelompok dengan tujuan 

agar dapat diterima sebagai anggota kelompok guna menghindari 

ketidaksamaan serta penolakan. Konformitas teman sebaya diukur 

dengan skala konformitas. 

   Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin 

tinggi pula konformitas yang dimiliki subjek, demikian juga 

sebaliknya semakin rendah skor yang diproleh subjek maka semakin 

rendah konformitas teman sebaya yang dimiliki subjek. 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

  Populasi yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa/i semester 2-4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

   Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah accidental sampling. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

  Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

penyebaran skala Perilaku Pembelian Impulsif dan Konformitas 

teman sebaya. 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

   Sistem penilaian skala perilaku pembelian impulsif dan 

konformitas teman sebaya bergerak dari nilai 1 sampai 4. Pada item 

favourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat tidak sesuai (STS), nilai 

2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3 untuk pernyataan 

sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS). Kemudian 

untuk item unfavourable, nilai 1 untuk pernyataan sangat sesuai 

(SS), nilai 2 untuk pernyataan sesuai (S), nilai 3 untuk pernyataan 

tidak sesuai (TS), dan nilai 4 untuk pernyataan sangat tidak sesuai 

(STS). 

a. Skala Perilaku Pembelian Impulsif 

  Pengukuran Perilaku Pembelian Impulsif menggunakan skala 

Perilaku Pembelian Impulsif berdasarkan aspek-aspek 

Perilaku Pembelian Impulsif, yaitu : 

1. Spontanitas 

2. Kekuatan Impuls 

3. Stimulasi dari lingkungan sekitar 

4. Ketidak pedulian akan akibat 
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  Keempat aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala perilaku pembelian impulsif, seperti pada blue 

print yang disajikan di bawah ini: 

Tabel 1. 

Blue Print skala Perilaku Pembelian Impulsif 

  Dimensi Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Spontanitas 4 4 8 

Kekuatan 

Impuls 

4 4 8 

Stimulasi dari 

lingkungan 

sekitar 

4 4 8 

Ketidak 

pedulian akan 

akibat 

4 4 8 

Total 16 16 32 

 

 b. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Pengukuran konformitas teman sebaya menggunakan skala 

konformitas teman sebaya berdasarkan aspek-aspek 

konformitas teman sebaya menurut Baron dan Byrne, yaitu : 

1. Aspek Normatif 

2. Aspek Informatif 

Kedua aspek-aspek tersebut akan menjadi dasar untuk 

pembuatan skala perilaku pembelian impulsif, seperti pada blue 

print yang disajikan di bawah ini: 
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Tabel 2. 

Blue print skala Konformitas Teman Sebaya 

Dimensi Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Aspek Normatif 5 5 10 

Aspek Informatif 5 5 10 

Jumlah 10 10 20 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

   Menurut Azwar (2013, h. 8) validitas adalah seberapa jauh 

ketepatan suatu skala atau tes dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya.Untuk mendapatkan koefisien korelasi skor item 

dengan skor total pada skala perilaku pembelian impulsif dengan 

konformitas teman sebaya menggunakan teknik korelasi product 

momentdari Carl Pearson. Hasil korelasi ini mengalami kelebihan 

bobot dan masih perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole. Uji validitas konstrak ini dipergunakan untuk 

skala perilaku pembelian impulsif dan konformitas teman sebaya 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

   Azwar (2013, h. 7) mengartikan reliabilitas ialah seberapa 

jauh hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya apabila terdapat hasil yang relatif sama 

kepada kelompok subyek yang sama dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran selama aspek yang diukur dalam diri 

subyek belum berubah. Dalam penelitian ini, reliabilitas alat ukur 

diuji dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Dengan teknik 

ini, perhitungannya dapat memberikan skor yang kecil atau sama 
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besar dengan reliabilitas yang sebenarnya. Perhitungan ini 

menggunakan bantuan dari program komputer. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product moment, metode 

analisis data berguna untuk mengolah variabel tergantung dan variabel 

bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah perilaku 

pembelian impulsif dan variabel bebas adalah konformitas teman 

sebaya. Metode ini dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari 

hipotesis penelitian, yaitu hubungan antara konformitas kelompok 

teman sebaya dengan perilaku pembelian impulsif pada remaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




