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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Di dalam menentukan kancah penelitian, diawali dengan 

melakukan observasi terlebih dahulu. Berdasarkan dari hasil 

observasi tersebut, diketahui bahwa mahasiswa-mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan subjeknya  

mahasiswa berusia 18 sampai 23 tahun, memiliki smartphone dan 

memperhatikan penampilannya. Sebagian besar mahasiswa 

Universitas katolik Soegijapranata Semarang dapat dikatakan 

sebagai individu yang tergolong mampu secara ekonomi. Hal ini 

dapat terlihat dengan adanya mahasiswa yang menggunakan produk-

produk tergolong mahal harganya, seperti mengendarai mobil dan 

motor (tipe kendaraan tergolong mahal atau mewah), gaya fashion 

yang selalu up to date. Selain itu, mereka juga terlihat menggunakan 

smartphone yang memiliki fitur yang canggih dan terkesan mahal.  

Karena alasan tersebut, akhirnya ditentukan bahwa yang 

dijadikan obyek penelitian merupakan mahasiswa-mahasiswa dari 

Universitas Katolik Soegijapranata. Berlokasi di Jalan Pawiyatan 

Luhur IV/1 Bedan Duwur Semarang. Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang memiliki 8 Fakultas yang terdiri dari 

Fakultas Arsitek & Desain,Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan 
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 komunikasi,Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi & 

Bisnis,Fakultas Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Komputer,dan 

Fakultas Sastra. Dengan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan 

sebagai berikut : 

a. Lokasi penelitian yang mudah dijangkau dan peneliti telah 

mendapatkan ijin dari universitas Katolik soegijapranata 

Semarang untuk melakukan penelitian.  

b. Peneliti sudah mengenal dan mengetahui lokasi sehingga 

memudahkan dalam mengadakan penelitian. 

c. Jumlah subyek memenuhi karakteristik populasi, sehingga 

memenuhi syarat sebagai subyek dari penelitian. 

B. Persiapan penelitian 

Persiapan saat penelitian yang akan dilakukan peneliti di awali 

dengan melakukan penyusunan alat ukur atau skala, perijinan tempat 

peneltian.  

1. Penyusunan Skala Penelitian  

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan 

indikator yang telah disebutkan dalam teori. Di dalam penelitian 

yang saya tulis ini menggunakan dua skala, yaitu Skala Gaya 

Hidup Achievers dan Skala Perilaku Konsumtif Pembelian 

Smartphone. Penyajian beberapa skala yang berbentuk tertutup 

yaitu sebuah subjek dalam penelitian diharuskan memilih satu 

jawaban dari beberapa jenis pilihan jawaban yang sudah peneliti 
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disediakan. Penyusunan dari setiap alat ukur dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Skala Gaya Hidup achievers 

Skala gaya hidup achievers disusun berdasarkan 

dimensi gaya hidup achievers yang terdiri dari dimensi 

aktivitas, minat dan dimensi pendapat. Secara keseluruhan 

jumlah itemnya yaitu 18 item yang terdiri dari9 item 

unfavourable dan 9 item favourable. Sistem skoring skala ini 

bergerak dari 4 sampai 1 untuk pernyataan yang tergolong 

favourable, subjek akan mendapatkan skor 1 untuk subjek 

yang menjawab Sangat tidak sering (STS), skor 2 untuk 

subjek yang menjawab Tidak Sering (TS), skor 3 untuk 

subjek yang menjawab Sering (S),skor 4 untuk subjek yang 

menjawab Sangat Sering (SS). Sebaliknya untuk pertanyaan 

unfavourable,subjek akan mendapatkan skor 1untuk subjek 

yang menjawab Sangat Sering(SS), skor 2 Sering (S), skor 3 

untuk subjek yang menjawab Tidak Sering (TS), skor 4 

untuk subjek yang menjawab Sangat tidak sering (STS). 

Sebaran item skala gaya hidup achiever dapat kita lihat pada 

tabel 3. 
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Tabel 3 

sebaran nomor item skala gaya hidup achievers 

No Aspek Item Favorable Item Unfavorable 

1 Aktivitas 1,7,13 2,8,14 

2 Minat 3,9,15 4,10,16 

3 Pendapat  5,11,17 6,12,18 

 

b. Skala Perilaku Konsumtif Pembelian Smartphone 

Skala perilaku konsumtif pembelian smartphone 

disusun berdasarkan karakteristik perilaku konsumtif yaitu 

lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan, 

selalu merasa tidak puas, dan terdorong untuk mendapatkan 

sesuatu secara berlebihan yang terdiri dua pernyataaan, yaitu 

pernyataan bersifat favourable dan unfavourable. Jumlah 

item Secara keseluruhan jumlah itemnya yaitu 18 item yang 

terdiri dari9 item unfavourable dan 9 item favourable. 

Sistem skoring skala ini bergerak dari 4 sampai 1 untuk 

pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan 

mendapatkan skor 1 untuk jawaban Sangat tidak 

sering(STS), skor 2 untuk jawaban Tidak Sering (TS), skor 3 

untuk jawaban Sering (S), skor 4 untuk jawaban Sangat 

Sering(SS). Sebaliknya untuk pertanyaan unfavourable, 

subjek akan mendapatkan skor 1 untuk jawaban Sangat 

Sering (SS), skor 2 Sering (S), skor 3 untuk subjek yang 

menjawab Tidak Sering (TS), skor 4 untuk subjek yang 

menjawab Sangat tidak sering (STS). 
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Tabel 4 

sebaran nomor item skala perilaku konsumtif pembelian smartphone 

No Aspek Item Favorable Item Unfavorable 

1 Pemborosan 1,7,13 2,8,14 

2 Mencari Kesenangan 3,9,15 4,10,16 

3 Pembelian Impulsive  5,11,17 6,12,18 

 

1. Tahap Perijinan Penelitian  

Permohonan ijin penelitian dilakukan peneliti sebelum 

menyusun alat ukur. Pada penelitian ini, peneliti telah 

mengajukan permohanan kepada Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk 

memohonkan ijin penelitian ke Wakil Rektor Bidang 

Akademik Unika Soegijapranata Semarang. Berdasarkan 

permohonan tersebut, Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata menerbitkan surat permohonan ijin 

penelitian kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Unika 

Soegijapranata Semarang. Surat ijin penelitian tersebut 

disahkan dengan tanda tangan Dekan Fakultas Psikologi 

tertanggal 23 Juni 2016 dengan nomor 

3725/B.7.3/FP/VI/2016. Kemudian surat pengantar yang 

diberikan dari Dekan Fakultas Psikologi tersebut lalu 

dilanjutkan ke Wakil Rektor 1 bidang akademik dikeluarkan 

tanggal 13 Juli 2016 dengan nomor 1454/B.7.3/Rek/VII/2016, 

maka peneliti segera melakukan penelitian.  
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Peneliti menggunakan sistem tryout digunakan dalam 

penelitian yang peneliti lakukan, yaitu berupa pengambilan contoh 

data hanya dilakukan sebanyak sekali dan digunakan untuk uji coba 

skala sekaligus sebagai data penelitian. Jadi, data yang diperoleh 

kemudian dilakukan uji validitas, lalu hasil data dinyatakan valid 

kemudian digunakan untuk uji reliabilitas. 

Keuntungan menggunakan tryout terpakai adalah efisiensi 

tenaga, waktu dan biaya karena pengumpulan data hanya dilakukan 

sekali. Kerugian tryout terpakai adalah pengambilan data hanya 

dilakukan sekali sehingga ada resiko banyak item yang tidak valid. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan survey observasi 

dan wawancara kepada beberapa mahasiswa secara random untuk 

mengetahui minat dan pandangan mahasiswa terhadap smartphone. 

Pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan teknik 

sampel aksidental. Sampel aksidental adalah sampel yang diambil 

dari beberapa mahasiswa 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 (Nasution,2003, h.99). 

Pada hari pertama penelitian dilaksanakan padatanggal 18 Juli 

2016  dan waktu penelitian pukul 10.00 s/d selesai. Penyebaran skala 
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dimulai dari mahasiswa yang sedang berkumpul di Gedung Justinus 

lantai 2 yang sedang menunggu dosen. Lalu pindah tempat 

penyebaran skala dilakukankantin dan lingkungansekitar Gedung 

Thomas Aquinas. Di dalam penelitian ini penyebaran skala 

dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi masing–masing 

subjek secara individual yang berasal dari berbagai fakultas. Peneliti 

menyiapkan 40 eksemplar skala yang  akan dibagikan kepada 

subjek. 

Masih Pada hari yang sama penyebaran skala dilakukan di 

Gedung Albertus tempat mahasiswa Fakultas Tekhnik Pangan dan 

jurusan Elektro. 

Pada hari kedua penyebaran skala, peneliti ditemani dengan 

teman. Yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016dan waktu 

penelitian pukul 08.00 s/d selesai. Penyebaran skala dimulai di 

lingkungan Gedung Antonius tempat mahasiswa jurusan Psikologi 

dan Hukum, peneliti meminta tolong kepada mahasiswa yang sedang 

menunggu dosen atau mahasiswa yang sedang berkumpul atau 

berkelompok. Lalu peneliti bersama dengan temanya berpindah 

tempat ke Kantin Sport Hall untuk menyebar skala pada mahasiswa 

yang sedang berada di kantin dan di sekitar Sport Hall tersebut.  

Dalam proses pengisian skala, mayoritas mengerjakan skala 

dalam waktu 10 menit. Jumlah subjek yang di peroleh peneliti adalah 

85 eksemplar.  
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Setelah pelaksanaan pengambilan data penelitian, peneliti 

melakukan pencatatan hasil dan membuat tabulasi data skala 

penelitian untuk kemudian dilakukan penghitungan hasil data. 

Penghitungan validitas menggunakan alat bantu komputer dengan 

program Statistical packages for social sciences (SPSS). 

Penghitungan validitas item pada skala Gaya Hidup Achievers  dan 

Perilaku Konsumtif menggunakan teknik korelasi Product Moment 

yang selanjutnya dikoreksi dengan koreksi Part Whole.  

Penghitungan reliabilitasnya penelitimemanfaatkan teknik Alpha 

Cronbach. Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang 

peneliti buat sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Gaya Hidup achievers 

Berdasarkan hasil hitungan validitas terhadap skala gaya hidup 

achievers diperoleh dari hasil bahwa 18 jenis item terdapat 15 

jenis item valid dan sisanya gugur dengan taraf signifikan 5%, 

dengan koefisiensi yang berkisar antara 0,374 – 0,639. Hasil 

selengkapnya item valid dan gugur pada skala gaya hidup 

achievers dapat dilihat dalam tabel 5.  

Tabel 5 

Sebaran item valid dan gugur skala gaya hidup achievers 

No Aspek Item Favorable Item Unfavorable 

1 Aktivitas 1,7,13 2,8*,14 

2 Minat  3,9,15 4*,10,16 

3 Pendapat  5,11*,17 6,12,18 
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  Keterangan : *) : item yang dinyatakan gugur.  

Koefisien reliabilitas alpha skala gaya hidup achievers 

adalah sebesar 0,877. Alat ukur ini tergolong pada reliabel 

sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil dalam 

perhitungan skala gaya hidup achievers selengkapngya dapat 

dilihat pada lampiran C-1. 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Konsumtif  

Berdasarkan hasil hitungan validitas terhadap skala perilaku 

konsumtif diperoleh hasil bahwa dari 18 item dengan taraf 

signifikan 5%, dengan koefisiensi yang berkisar antara 0,185 – 

0,584. Hasil selengkapnya item valid dan gugur pada skala 

perilaku konsumtif dapat dilihat dalam tabel 6.  

Tabel 6 

Sebaran item valid dan gugur skala perilaku konsumtif 

No Aspek Item Favorable Item Unfavorable 

1 Pemborosan 1,7,13 2,8,14 

2 Mencari Kesenangan 3,9,15 4,10,16 

3 Pembelian Impulsive  5,11,17 6,12,18 

Keterangan : *) : item yang dinyatakan gugur.  

Koefisien reliabilitas alpha skala perilaku konsumtif 

adalah sebesar 0,818. Alat ukur ini tergolong dalam reliabel 

sehingga nantinya dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil 
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dari perhitungan reliabilitas skala perilaku konsumtif lebih 

lengkapnya dapat dilihat di lampiran C-2. 


