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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode penelitian yang digunakan 

Pada penelitian ini, penelitini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data numerical 

(angka) yang olah dengan metode statistika. Dengan metode 

kuantitatif akan diperoleh signifikasi perbedaan kelompok atau 

signifikasi hubungan antar variable yang diteliti (Azwar, 2015) 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung : Perilaku Konsumtif berbelanja di Media Online 

2. Variabel bebas : Stres Akademik 

3.03. Definisi Operasional 

3.03.01. Perilaku konsumtif berbelanja dimedia online 

Perilaku konsumtif berbelanja di media online adalah membeli 

suatu barang tidak didasarkan pada faktor kebutuhan namun hanya 

memenuhi keinginan dengan media masa yang tersaji dalam bentuk 

online. Perilaku konsumtif berbelanja di media online diukur dengan 

skala perilaku konsumtif berbelanja di media online. Skala tersebut 

disusun berdasarkan ciri-ciri perilaku konsumtif yaitu diiming-imingi 

hadiah yang menarik, kemasan produk yang menarik, menjaga 

penampilan diri dan gengsi, adanya program potongan harga, 

pengaruh model yang mengiklankan produk tersebut, dan dapat 

meningkatkan rasa kepercayaan diri.  Dalam penelitian ini 
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menggunakan alat ukur yaitu skala, Semakin tinggi skor semakin tinggi 

perilaku konsumtif berbelanja di media online dan sebaliknya semakin 

rendah skor semakin rendah perilaku konsumtif berbelanja di media 

online. 

3.03.02. Stres Akademik 

Stress akademik adalah adanya tekanan dan tuntutan yang 

tinggi dalam bidang akademik dan ketidaksanggupan dalam membagi 

waktu seperti organisasi yang menyebabkan terjadi stress muncul. 

Stres akademik diukur dengan skala stres akademik. Skala tersebut 

disusun berdasarkan gejala-gejala stres akademik. Gejala umum yang 

terjadi jika seseorang mengalami stress yaitu fisik dan perilaku. Dalam 

penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu skala, semakin tinggi skor 

maka semakin tinggi stress akademik dan sebaliknya semakin rendah 

skor maka semakin rendah stres akademik. 

3.04. Populasi dan Teknik pengambilan 

3.04.01. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenal generaliasasi hasil peneli. sebagai suatu populasi, kelompok 

subjek ini harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik 

bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Ciri-

ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan tetapi 

dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2015). 
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Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif 

berjenis kelamin perempuan di Universitas Soegijaprana Semarang.  

3.04.02. Teknik dan Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Karena ia merupakan 

bagian dari populasi, tentulah ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki 

oleh populasinya. Apakah suatu sampel merupakan representasi yang 

baik bagi populasinya sangat tergantung pada sejauhmana 

karakterisitik sampel itu sama dengan karakteristik populasinya 

individu (Azwar, 2015). Penelitian ini pengambilan sampel akan 

dilakukan dengan cara pengambilan Accidental Sampling. Teknik ini 

dilakukan dengan orang yang kebetulan dijumpai. 

3.05. Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian menggunakan skala, yaitu untuk mengetahui tinggi 

rendahnya stress pada mahasiswa dan untuk mengetahui tinggi 

rendahnya perilaku konsumtif itu muncul.  

3.05.01. Blueprint dan cara penilaian skala stress akademik 

Skala stress akademik terdiri dari tiga ciri-ciri stress akademik yaitu 

perilaku/tindakan, emosi/perasaan, fisik/fisiologi. Pada skala tersebut 

terdapat empat kategori pilihan yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak 

Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS). Masing-masing item 

skor tertinggi yang diberikan adalah empat dan skor terendah yang 

diberikan adalah satu. Pada item favourable (mendukung), respon 
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sangat sesuai (SS) diberikan skor empat sedangkan respon Sangat 

Tidak Sesuai (STS) diberikan skor satu. Sebaliknya pada item yang 

unfavourable (tidak mendukung) respon Sangat Sesuai diberikan skor 

satu dan respon Sangat Tidak Sesuai (STS) diberikan Skor empat. 

Blueprint skala stress akademik dapat dilihat dalam table berikut. 

Tabel 3.01. Blueprint Skala Stress Akademik 

Ciri-ciri Jumlah Item Total  

Favourable  

Perilaku/tindakan 
8 8 

Emosi/Perasaan 
10 10 

Fisik/fisiologi 
10 10 

Total 
28 28 

 

3.05.02. Blueprint dan cara penilaian perilaku konsumtif 

Skala perilaku konsumtif terdiri dari delapan ciri-ciri perilaku 

konsumtif yaitu membeli karena diiming-imingi hadiah yang menarik, 

membeli karena kemasan produk yang menarik, membeli karena 

menjaga penampilan diri dan gengsi, membeli barang karena adanya 

program potongan harga, membeli barang yang dianggap dapat 

menjaga status social, memakai sebuah barang karena pengaruh 

model yang mengiklankan produk tersebut, dan penilaian bahwa 

membeli barang dengan harga mahal dapat meningkatkan rasa 

kepercayaan diri. Pada skala tersebut terdapat empat kategori pilihan 

yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan 
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Sangat Sesuai (SS). Masing-masing item skor tertinggi yang diberikan 

adalah empat dan skor terendah yang diberikan adalah satu. Pada item 

favourable (mendukung), respon sangat sesuai (SS) diberikan skor 

empat sedangkan respon Sangat Tidak Sesuai (STS) diberikan skor 

satu. Sebaliknya pada item yang unfavourable (tidak mendukung) 

respon Sangat Sesuai diberikan skor satu dan respon Sangat Tidak 

Sesuai (STS) diberikan Skor empat. Blueprint skala perilaku konsumtif 

berbelanja di media online dapat dilihat dalam table berikut. 

Tabel 3.02. Blueprint Skala Perilaku Konsumtif Berbelanja di Media 

Online 

Ciri-ciri Jumlah Item Total  

Favourable unfavourable  

Iming-iming hadiah menarik 

3 3 6 

Kemasan produk menarik 

3 3 6 

Menjaga penampilan dan gengsi 

3 3 6 

Adanya program potongan harga 

3 3 6 

Pengaruh model yang 
mengiklankan produk 

3 2 5 

Meningkatkan rasa kepercayaan 
diri 

3 3 6 

Total  

18 17 35 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat ukur 

3.06.01. Validitas dan reliabilitas stres akademik 

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas stres akademik 

yaitu menggunakan korelasi product moment dari Pearson dan Part 

Whole 

Kemudian teknik reliabilitas yang digunakan adalah satu kali 

pengukuran yaitu dengan teknik Alpha yang dikembangkan oleh 

Cronbach. 

3.06.02. Validitas dan reliabilitas perilaku konsumif berbelanja di media 

online 

Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas perilaku 

konsumtif berbelanja di media online yaitu menggunakan korelasi 

product moment dari Pearson dan Part Whole 

Kemudian teknik reliabilitas yang digunakan adalah satu kali 

pengukuran yaitu dengan teknik Alpha yang dikembangkan oleh 

Cronbach. 

3.07. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang sesuai untuk mengelola data 

adalah menggunakan teknik statistic analisis Product Moment Pearson 

karena bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variable (variable 

bebas dan variable tergantung). 

 

 


