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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Peneletian 

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian yang saya 

buat yaitu metode penelitian kuantitatif. Karena pendekatan 

kuantitatif mengutamakan analisis berupa bentuk data-data angka 

yang nantinya diolah dengan metode statistika. Skor atau nilai, 

peringkat, atau frekuensi yang nantinya dianalisis dengan melakukan 

perhitungan statistik nantinya berguna untuk menjawab pertanyaan 

atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan 

prediksi bahwa suatu variabel tertentu mempengaruhi variabel yang 

lain. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian 

inferensial dalam rangka pengujian hipotesis nihil (Azwar, 2013. 

h,5). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel saat melakukan penelitian sangatlah perlu 

untuk dilakukan sebelum pengumpulan beberapa data. Dengan 

dilakukanya identifikasi variabel yang terdapat didalamnya yang 

nantinya akan dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel Tergantung : Perilaku konsumtif pembelian smartphone 

2. Variabel Bebas : Gaya Hidup Achiever 
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C. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai 

sebuah variabel yang sudah dirumuskan berdasarkan dari 

karakteristik-karakteristik dari variabel yang dapat diamati. Proses 

pengubahan definisi konseptual yang lebih menekankan kriteria 

hipotetik menjadi definisi operasional disebut dengan 

operasionalisasi variabel penelitian. (Azwar, 2012, h. 72). 

1. Perilaku Konsumtif  Terhadap Pembelian Smartphone 

Perilaku konsumtif terhadap pembelian smartphone 

merupakan sebuah perilaku dalam hal membeli dan 

menggunakan barang yang tidak didasarkan dengan pemikiran 

yang rasional dan lebih cenderung untuk melakukan sesuatu 

mengkonsumsi tanpa batas bagaimana individu tersebut lebih 

mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan. Tiga aspek  

pemborosan, pembelian impulsive, dan mencari kesenangan. 

semakin tingginya skor yang nantinya diperoleh oleh subjek 

maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtifnya. 

2. Gaya Hidup Achievers 

Gaya hidup Achievers merupakan cara dari beberapa 

orang pada saat menjalani sebuah kehidupan mereka, 

memanfaatkan uang, dan mengatur waktu dalam kehidupan 

sehari-hari, serta memiliki karakter mereka sendiri. Beranggapan 

bahwa citra diri sangatlah penting,  menyukai  produk-produk  
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yang menurutnya bagus  dan memiliki nilai bergengsi yang 

tinggi. Mengukur skala gaya hidup achievers meliputi aktivitas, 

minat, pendapat. Tinggi rendahnya gaya hidup achievers akan 

tampak pada skor yang diperoleh subjek dalam skala tersebut.  

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dapat didefinisikan sebagai sejumlah kasus yang 

memenuhi seperangkat kriteria tertentu, yang ditentukan peneliti. 

Kasus-kasus bisa berbentuk peristiwa-peristiwa, manusia, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. (Nasution, 2003, h.37). 

Azwar (2012, h. 77) populasi didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai 

sesuatu dari populasi, kelompok dari subjek ini harus memiliki 

karakteristik maupun ciri-ciri bersama yang dapat dibedakan dari 

kelompok subjek yang lain. Ciri tersebut yang dimaksud tidak 

hanya terbatas sebagai ciri dari sebuah lokasi akan tetapi dapat 

terdiri dari karakteristik-karakteristik setiap individu.  

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa Universitas 

Soegijapranata Semarang yang menyukai atau sering bergonta-

ganti smartphone. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam teknik pengambilan beberapa sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel aksidental. Menurut Nasution 

(2003, h.99) sampel aksidental adalah sampel yang diambil dari 
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siapa saja yang kebetulan ada, misalnya menanyakan siapa saja 

yang dijumpainya di tengah jalan untuk meminta pendapat 

mereka tentang sesuatu hal. Karena sampel ini sama sekali tidak 

representatif tentu saja tidak mungkin diambil kesimpulan yang 

bersifat generalisasi, metode ini sangat mudah, murah dan cepat 

dilakukan. Peneliti memilih mahasiswa secara random dalam 

kelompok yang cenderung berperilaku konsumtif memiliki 

smartphone. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan beberapa data dalam kegiatan penelitian 

ini bertujuan untuk mengungkap fakta berupa variabel yang diteliti. 

Tujuan untuk mengetahui (goal of knowing) haruslah dicapai dengan 

menggunakan metode atau cara-cara yang lebih efisien dan akurat 

(Azwar, 2012, h. 91). 

Metode dari pengambilan sesuatu data yang digunakan agar 

nantinya dapat memperoleh data dalam penelitian tersebut adalah 

memanfaatkan metode skala. Metode skala merupakan sebuah 

metode penelitian yang memanfaatkan daftar pernyataan yang berisi 

beberapa aspek yang nantinya akan diukur. Skala yang disajikan 

dibedakan menjadi dua buah kelompok item (pertanyaan), yaitu item 

berupa favourable dan unfavourable. Azwar (2000, hal: 3) skala 

psikologi, sebagai alat ukur memiliki karakteristik khusus yang 

membedakan dari bentuk pengumpulan data yang lain.Skala yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup, Setiap skala yang 
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nantinya akan disusun dari beberapa item yang terdiri dari 

pernyataan-pernyataan yang bersifat favourable (mendukung) dan 

unfavourable (tidak mendukung) dengan  menyediakan 4 buah 

alternatif  jawaban yaitu Sangat Tidak Sering (STS), Sangat Sering 

(SS),Tidak Sering (TS) dan Sering (S). Nilai untuk setiap jawaban 

berjenjang 1 sampai 4. Pernyataan yang bersifat favourable, subjek 

akan mendapatkan skor 1 jika menjawab Sangat Tidak Sering (STS), 

skor 2 jika menjawab Tidak Sering (TS), skor 3 jika menjawab 

Sering (S),  skor 4 jika menjawab Sangat Sering (SS). Sebaliknya 

untuk pertanyaan unfavourable, subjek akan memperoleh skor 

1untuk para subjek yang menjawaban Sangat Sering (SS), skor 2 

Sering (S), skor 3 untuk jawaban Tidak Sering (TS), skor 4 untuk 

jawaban Sangat tidak sering(STS). 

Skala yang nantinya akan digunakan agar dapat mengukur variabel-

variabel penelitian, yaitu : 

1. Skala Gaya Hidup achievers 

Penyusunan skala gaya hidup achievers didasarkan pada tiga aspek 

gaya hidup yaitu : aktivitas, minat, pendapat. 

Adapun rancangan skala gaya hidup dilihat pada tabel 1: 
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Tabel 1 

Skala Gaya Hidup Achievers 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Minat  3 3 6 

2 Aktivitas  3 3 6 

3 Pendapat  3 3 6 

 Jumlah 9 9 18 

 

2. Skala Perilaku Konsumtif 

Penyusunan skala perilaku konsumtif didasarkan pada tiga aspek 

perilaku konsumtif yaitu : pemborosan, pembelian impulsive, dan 

mencari kesenangan. 

Adapun rancangan skala perilaku konsumtif dilihat pada tabel 

2: 

Tabel 2 

Skala Perilaku Konsumtif 

No Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

1 Pemborosan 3 3 6 

2 Pembelian 

Impulsive 

3 3 6 

3 Mencari 

Kesenangan 

3 3 6 

 Jumlah 9 9 18 
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F. Validitas dan Realibilias 

1. Validitas Alat Ukur 

 Validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

dalam penelitian ini menggunakan vaiditas item. Suryabrata 

(2000, h.41) mengatakan validitas item adalah derajat kesesuaian 

antara sesuatu soal dengan perangkat soal-soal lain, ukuran 

validitas soal adalah korelasi antara skor pada soal itu dengan 

skor pada perangkat soal (item total correlation). Rumus yang 

digunakan menggunakan korelasi product moment. Kemudian, 

koefisien korelasi dikoreksi dengan menggunakan part whole. 

2. Realiabilitas Alat Ukur 

Azwar (2000, h.83) menyatakan bahwa reliabilitas 

sebenarnya mengacu kepada konsistensi atau kepercayaan hasil 

ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Suryabrata (2000, h. 29) Reliabilitas alat ukur menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat 

dipercaya. Hal ini nantinya akan ditunjukkan oleh taraf  keajegan 

(konsisten) skor yang akan diperoleh oleh para subjek yang 

nantinya akan diukur dengan alat yang setara pada kondisi yang 

berbeda. 

Adapun untuk mengetahui reliabilitas skala perilaku 

konsumtif terhadap pembelian smartphone dan skala gaya hidup 

achievers digunakan teknik koefisien Alpha dari Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik yang disebut dengan korelasi product Moment  

karena untuk mencari hubungan gaya hidup dengan perilaku 

konsumtif terhadap pembelian smartphone. Pengujian dan 

perhitungan analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

komputer seri SPSS. 


