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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kuantitatif 

Metode penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan (metdhos= tata cara). Penlitian kuantitatif menurut 

Hariwijaya (2007, hal.73) adalah penelitian yang menggambarkan 

atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Penelitian kuantitatif adalah sebuah metode 

penelitian dengan angka, yang hasilnya berupa angka (skor atau 

nilai, peringkat atau frekuensi) dan dianalisis menggunakan statistik( 

Alsa, 2014, h. 13).  

Penelitian ini peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data 

dengan variabel-variabel yang berasal dari teori yang sudah dipilih 

oleh peneliti. Kemudian variable tersebut dicari dan ditetapkan 

indikator-indikatornya.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel dari penelitian perlu dilakukan sebelum 

pengumpulan data. Identifikasi ini dilakukan agar dapat ditentukan 

alat pengumpulan data yang sesuai. Pada penelitian ini terdapat dua 

variable, yaitu: 
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1. Variabel bebas (independent)  :Gaya Hidup Brand Minded 

2. Variabel tergantung (dependent) :Perilaku konsumtif pada 

mahasiswa 

 

C. Definisi Operasional 

1. Gaya Hidup Brand Minded 

Gaya hidup brand minded adalah pola perilaku seseorang 

yang berorientasi pada penggunaan produk-produk yang 

memiliki merek terkenal atau ekslusif yang tidak semua orang 

bisa memiliki dengan mudah. Pengukuran gaya hidup brand 

minded dilakukan dengan menyusun skala berdasarkan aspek 

gaya hidup yang sering disebut AIO statements (Activities, 

Interests, Opinions), yaitu: aktivitas, minat, dan opini. 

Pengukuran gaya hidup brand minded  dilakukan dengan 

menggunakan total skor. Semakin tinggi skor total yang 

dihasilkan maka semakin tinggi tingkat gaya hidup brand minded 

yang dimiliki oleh subyek. Sebaliknya, jika semakin rendah total 

skor yang dihasilkan, maka semakin rendah pula tingkat gaya 

hidup brand minded  yang dimiliki subyek. 
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2. Perilaku Konsumtif  

Perilaku konsumtif adalah individu yang membeli atau 

mengkonsumsi barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara 

berlebihan serta tidak didasari atas pertimbangan rasional.  

Pengukuran perilaku konsumtif dengan menggunakan skala 

perilaku konsumtif dengan menggunakan aspek-aspek perilaku 

konsumtif, yaitu: impulsif, pemborosan, mencari kesenangan 

(pleasure seeking), mencari kepuasan (satisfaction seeking). 

Semakin tinggi skala yang diperoleh, maka semakin tinggi 

pula tingkat perilaku konsumtif yang dimiliki oleh subyek. 

Sebaliknya, jika semakin rendah  skor yang diperoleh, maka 

semakin rendah pula perilaku konsumtif subyek. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah total semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan 

diteliti (Hasan, 2002, hal. 58). Menurut Azwar (2014, hal.77) 

populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian.  

Berdasarkan pengertian diatas, karakteristik populasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Mahasiswa perguruan tinggi di Semarang. 

2) Masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif. 

3) Memiliki uang saku minimal Rp 200.00 – Rp 1.000.000,- 

perminggu.  

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Hariwijaya (2007, hal. 159) sampling adalah 

proses memilih obyek psikologis dari sebuah populasi 

tertentu.Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah incidental sampling. Menurut Sugiyono 

(2014, h. 124) incidental sampling adalah pengambila sampel 

secara kebetulan bertemu dengan orang yang kebetulan ditemui 

dan sesuai dengan karakteristiknya. 

Menurut Azwar (2014) jumlah sampel yang lebih dari 60 

orang sudah cukup banyak. Oleh karena itu, jumlah total subyek 

yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 83 orang mahasiswa.. 

Pemilihan subyek disesuaikan dengan karakteristik populasi dari 

penelitian. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar yang 

digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2003, 

hal.174) 

1. Alat Ukur 

Metode pengambilan data yang digunakan untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode skala. Menurut Sugiyono skala pengukuran digunakan 

sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 

yang ada dalam alat ukur yang digunakan dalam pengukuran 

yang menghasilakan data kuantitatif (dalam Hasan, hal. 70). Pada 

penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

penyebaran skala.  

Skala sikap disusun untuk mengungkap sikap pro dan 

kontra, positif dan negative, setuju dan tidak- setuju terhadap 

suatu objek sosial (Azwar, 2014, hal. 97). Nazir (2003) 

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul metode penelitian 

bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap di 

masyarakat yang dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun 

1932. Menurut Azwar (2014) pernyataan sikap terdiri atas dua 

macam, yaitu pernyataan yang favorable (mendukung atau 
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memihak pada objek sikap) dan pernyataan yang tidak-favorabel 

(tidak mendukung objek sikap).  

 

2. Blue Print 

Berdasar pengertian diatas mengenai pengukuran, penilitian 

ini menggunakan dua skala, yaitu skala gaya hidup brand minded 

dan perilaku konsumtif. 

a. Skala Gaya Hidup Brand Minded 

Pengukuran skala gaya hidup brand minded pada 

penelitian ini juga akan menggunakan model likert. Setiap 

aspek yang ada akan diuraikan dalam sejumlah pernyataan 

favorable (mendukung) dan unforabel (tidak mendukung), 

dimana subyek juga akan diberikan empat alternatif pilihan 

jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Aspek-aspek gaya hidup brand minded ini akan diungkap 

menggunakan skala dengan total item 35 yang berasal dari 

tiga aspek yang tersedia. Aspek-aspek gaya hidup brand 

minded tersebut dapat diukur menggunakan aspek psikografik 

atau yang sering disebut AIO statements menurut Hawkins 

(dalam Hasibuan, 2010). 
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Tabel 1. 

Skala Gaya Hidup Brand Minded 

No. Aspek-Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Aktivitas 5 5 10 

2. Minat 5 5 10 

3. Opini 5 5 10 

Jumlah 15 15 30 

 

Pada penelitian ini, subyek akan diminta untuk memilih 

salah satu dari empat alternative pilihan jawaban, yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Pemberian skor  dalam penelitian ini, sebagai 

berikut. 

Tabel 2. 

Skor item-item favorable pada Skala  

Gaya Hidup Brand Minded 

 

 

 

 

 

 

 

Respon Subyek Favorabel Unvaforabel 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 4 
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b. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala perilaku konsumtif disusun berdasarkan aspek-

aspek dari perilaku konsumtif yang ada. Setiap aspek yang 

ada akan diuraikan dalam sejumlah pernyataan favorable 

(mendukung)  dan unfavorable (tidak mendukung), diamana 

subyek akan diberikan empat alternatif pilihan yaitu Sangat 

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

Sesuai (STS).  

Aspek-aspek perilaku konsumtif ini akan diungkap 

menggunakan skala dengan total item 32 yang berasal dari 

delapan aspek yang tersedia. Aspek-aspek perilaku konsumtif 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Sumartono (dalam 

Ardila, 2015). 

Tabel 3. 

Skala Perilaku Konsumtif Sebelum Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Aspek-

Aspek 

Jumlah Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

1 Impulsif 4 4 8 

2 Pemborosan 4 4 8 

3 

Mencari 

Kesenangan 

(Pleasure 

seeking) 

4 4 8 

4 

Mencari 

Kepuasan 

(Satisfaction 

seeking) 

4 4 8 

Jumlah 16 16 32 
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Pada penelitian ini, subyek akan diminta untuk memilih 

salah satu dari empat alternative pilihan jawaban, yaitu Sangat 

Suesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak 

Sesuai (STS). Pemberian skor  dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Skor item-item favorable pada Skala Prilaku Konsumtif 

Respon Subyek Favorabel Unvaforabel 

Sangat Setuju (SS) 4 1 

Setuju (S) 3 2 

Tidak Setuju (TS) 2 3 

Sangat Tidak Setuju 

(STS) 
1 4 

  

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam 

menjalankan fungsi ukurnya, yang artinya sejauhmana skala itu 

mampu mengukur atribut yang ia rancang untuk mengukurnya 

(Azwar, 2014). Validitas penelitian adalah kesesuaian hasil yang 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Suryabrata, 2000, hal. 

40). Suatu alat ukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa 

yang harus diukur oleh alat itu (Suatu alat pengukur sifat X 
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dikatakan valid, jika yang diukurnya memang sifat X dan bukan 

sifat-sifat lain) (Nasution, 2014). 

Valid merupakan syarat utama dan wajib bagi semua alat 

ukur, jika valid maka yang diungkap sudah benar (Periantalo hal. 

21, 2015). Validitas juga merupakan salah satu karakteristik 

utama yang harus dimiliki pada setiap skala, berguna atau tidak 

sangat ditentukan oleh tingkat validitasnya (Azwar, 2014). 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan 

validitas item. 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) (Suryabrata, 2000, hal.40-

41). Untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor item 

dengan skor totalnya pada skala perilaku konsumtif dengan gaya 

hidup brand minded diukur dari kolerasi product moment dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Sosial Science 

(SPSS).  

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Azwar (2014) reliabilitas adalah sebuah konsistensi 

atau keterpercayaan hasil ukur, yang mengandung makna 

kecermatan pengukuran.  Dengan kata lain reliabilitas adalah 
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sejauh mana pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya 

(Suryabrata, 2000, hal. 29). 

Uji reliabilitas alat ukur ini menggunakan pendekatan 

konsistensial internal, yang mana prosedurnya hanya 

memerlukan satu kali pengenaan tes pada sekelompok individu 

sebagai subjek. Teknik yang digunakan adalah teknik Alpha 

Cronbach dengan menggunakan program Statistical Packages 

for Sosial Science (SPSS) .  

 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan metode statistika, karena data yang diperoleh 

berwujud angka-angka. Untuk mendapatkan analisis data seberapa 

besar hubungan antara gaya hidup brand minded dengan perilaku 

konsumtif digunakan analisis korelasi product moment, sehingga 

dapat dilihat apakah pengujian hipotesis penelitian ini dapat diuji. 

Pada analisis data ini, perhitungan akan dilakukan menggunakan 

batuan program Statistical Package for Social Sciences atau SPSS 

versi 16. 
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H. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan metode statistika, karena data yang diperoleh 

berwujud angka-angka. Untuk mendapatkan analisis data seberapa 

besar hubungan antara gaya hidup brand minded dengan perilaku 

konsumtif digunakan analisis korelasi product moment, sehingga 

dapat dilihat apakah pengujian hipotesis penelitian ini dapat diuji. 

Pada analisis data ini, perhitungan akan dilakukan menggunakan 

batuan program Statistical Package for Social Sciences atau SPSS 

versi 16. 

 

 

 


