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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

SebelumAmelakukan penelitian mengenai stres akademik 

dengan perilaku konsumtif berbelanja dimedia online pada mahasiswa 

perempuan, salah satuAtahab awal yang harus dilakukan peneliti adalah 

memahami kancah atau tempat penelitianAdan mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jalannya penelitian. Tempat untuk 

melakukan penelitian ini adalah Universitas KatolikASoegijapranata 

Semarang.  

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang didirikan pada 

tanggal % Agustus 1982 berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertis 

Wilayah VI Jawa Tengah No. 056/K/22Kop/VII/1982 yang dikuatkan 

dengan Keputusan Mendikbud RI Soegijapranata Semarang adalah 

sebagai perkembangan dariAInstitute Katolik Soegijapranata Semarang 

yang merupakan kelanjutan dari Universitas Katolik Atmadjaja 

Semarang. Universitas ini bertempat kedudukan di jalan Pawiyatan 

Luhur IV/1, Bendan Duwur, Semarang. Badan Penyelenggara yang 

mengelolaAUniversitas Katolik Soegijapranata adalah Yayasan 

Sandjojo, bertempat di kedudukanAdi Jalan Imam Bonjol 186 A, 

Semarang. 
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Saat ini Universitas Katolik SoegijapranataAmemiliki 8 fakultas 

yang terbagi dalam 18 Program Studi Sarjana yaitu, Arsitektur, Desain 

Komunikasi Visual, Hukum,AKomunikasi, Teknik Sipil, Teknik Elektro, 

Robotik dan mekatronik, Sastra Inggris, Englishpreneurship, 

Manajemen, Akuntansi, Teknik Pangan, Nutrusi, dan Teknologi Kuliner, 

Psikologi, Komunikasi, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Mobile 

computing dan GameAteknologi. 

Dalam penelitian ini, subjek penelitian berjumlah 40 orang yang 

merupakan mahasiswiAaktif menempuh studi S1 di Unversitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

Alasan yang menjadiApertimbangan memilih lokasi pengumpulan data 

di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang adalah sebagai 

berikut : 

1. Populasi dilokasiAmemenuhi syarat atau kriteria yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini 

2. Adanya izin dari pihakAUniveritas Katolik Soegijapranata 

Semarang untuk melakukan penelitian 

3. Lokasi penelitianAini mudah dijangkau, efisien dalam waktu, biaya 

dan tenaga 

4.02. Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur berupa 

skala danApengurusan ijin penelitian. Setelah itu dilakukan uji validitas 

dan reabilitas alat ukur. 
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4.02.01. Penyusunan alat ukur 

Alat ukur yang digunakanAdalam penelitian ini terdiri dari dua 

macam, yaitu skala stress akademikAdan skala perilaku konsumtif 

berbelanja di media online pada mahasiswa perempuan. Penyusunan 

alat ukur dimulaiAdengan menentukan gejala gejala stress akademik 

dan ciri-ciri perilaku konsumtifAyang nantinya akan digunakan untuk 

menyusun skala sesuai dengan teori dan konsep yang telah 

dikemukakan. Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek 

penelitian diwajibkan memilih salah satu jawaban dari beberapa 

alternative pilihan yang disediakan. Penyusunan kedua skala 

penelitian sebagai berikut: 

a. Skala stres akademik 

Skala terdiri dari tiga gejala stress akademik, yaitu perilaku, 

emosi, dan fisik. Jumlah item yang diberikan sebanyak 28 item. Skala 

ini dapat dilihat pada lampiran 

Tabel 4.01. Sebaran nomor item skala stres akademik  

Gejala stres 
akademik 

Jumlah pertanyaan total 

favoriabel 

Perilaku  
1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Emosi 
9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 10 

Fisik 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 10 

TOTAL 
28 28 
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b. Skala perilaku konsumtif berbelanja di media online  

Skala terdiri dari enam ciri-ciri perilaku konsumtif yaitu membeli 

karena diiming-iming hadiah yang menarik, membeli karena kemasan 

produk yang menarik, membeli karena menjaga penampilan diri dan 

gengsi, membeli barang karena adanya program potongan harga, 

memakai sebuah barang karena pengaruh model yang mengiklankan 

produk tersebut, dan penilaian bahwa membeli barang dengan harga 

mahal dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jumlah item yang 

diberikan sebanyak 35 item. 

Tabel 4.02. Skala perilaku konsumtif berbelanja di media online 

Ciri-ciri perilaku konsumtif Jumlah pertanyaan Total  

favoriabel unfavoriabel 

membeli karena diiming-
iming hadiah yang menarik 

1,3,5 2,4,6 6 

membeli karena kemasan 
produk yang menarik 

7,9,11 8,10,12 6 

membeli karena menjaga 
penampilan diri dan gengsi 

13,15,17 14,16,18 6 

membeli barang karena 
adanya program potongan 
harga 

19,21,23 20,22,24 6 

memakai sebuah barang 
karena pengaruh model 
yang mengiklankan produk 
tersebut 

25,27,28 26,29 5 

penilaian bahwa membeli 
barang dengan harga mahal 
dapat meningkatkan rasa 
kepercayaan diri 

30,31,32 33,34,35 6 

TOTAL 

18 17 35 
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4.03. Permohonan Ijin Penelitian 

Untuk dapat melakukan suatu penelitian, maka syarat yang harus 

dipenuhi adalah mendapatkan ijin dari pihak-pihak atau instansi terkait. 

Sehubungan dengan syarat tersebut dan sesuai dengan prosedur yang 

ada. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan surat 

permohonan kepada Dekan Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata 

Semarang. Surat tersebut bernomor 0022/B.7.3/FP/IX/2018 tertanggal 

26 September 2018. Setelah itu peneliti langsung mengadakan 

penelitian di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata. 

4.04. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3-10 oktober 2018 di 

lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah try out 

terpakai, sehingga dalam penelitian ini hanya sekali dalam pengambilan 

data yang digunakan untuk mengujiAvaliditas, reliabilitas, uji asumsi 

serta analisis data. Peneliti menggunakan metode tersebut dengan 

pertimbangan try out terpakai lebih efisien waktu, biaya dan tenaga 

dalam melaksanakan penelitian. 

Dalam penelitian ini penyebaran skala dilakukan oleh peneliti 

sendiri. Pelaksanaan penelitianAdilakukan dengan mendatangi masing-

masing mahasiswa secara individual. Sebelum peneliti memberikan 

angket kepada subjek, peneliti memastikan dulu apakah subjek sesuai 

dengan kriteriaAdalam penelitian yaitu dengan apakah sedang aktif 
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dalam pembelajaran perkuliahan dan apakah sering berbelanja dimedia 

online. Penelitian dilakukan pada pagi hingga siang hari sekitar jam 

10.00-15.00 WIB dibeberapa titik disetiap fakultas seperti didepan kelas, 

kantin Thomas Aquinas, gazebo hukum, hingga taman dekat gedung 

Henricus Constant. 

Kuesioner yang disebar oleh peneliti sejumlah 60 eksemplar. 

Setelah pengumpulan data; penelitiAmelakukan skoring pada setiap 

skala untuk kemudian dilakukan perhitungan validitas menggunakan alat 

bantu computer dengan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS) for Windows Release 16.00 

4.05. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur bertujuan menguji apakah validitas dan 

reliabilitas alat ukur tersebut dapatAdigunakan dalam kancah penelitian 

yang telah dipilih. Karena dalam penelitian ini menggunakan alat ukur 

skala metode try out terpakai, maka uji coba skalaAsekaligus digunakan 

sebagai data penelitian 

4.05.01. Uji Validitas 

Pengujian terhadap validitas alat ukur menggunakan teknik 

korelasi ProductAMoment. Berdasarkan analisis uji validitas pada skala 

stress akademik diperoleh bahwa dari 28 item terdapat 1 item yang gugur. 

Dengan demikian jumlah item yang valid sebanyak 27 item dengan 
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koefisien validitas antara 0,264-0,644. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.03. Item-item yang Valid dan Gugur Sebaran Skala Stres 

Akademik  

Gejala stres 
akademik 

Jumlah pertanyaan total 

favoriabel 

Perilaku  
1,2,3,4,5,6,7,8 8 

Emosi 
9,10,11,12*,13,14,15,16,17,18 10 

Fisik 
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 10 

TOTAL 
 28 

Keterangan: tanda (*) = item gugur 

Uji coba skala perilaku konsumtif berbelanja di media online pada 

mahasiswa perempuan diperoleh hasil bahwa dari 35 item terdapat 4 

item yang gugur. Dengan demikian jumlah item yang valid sebanyak 

31 item dengan koefisien validitas antara 0,284-0,656. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 
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Table 4.04. Item-item yang Valid dan Gugur pada Sebaran Skala 

Perilaku Konsumtif berbelanja di media online  

Ciri-ciri perilaku 
konsumtif 

Jumlah pertanyaan Total  

favoriabel unfavoriabel 

membeli karena diiming-
iming hadiah yang 
menarik 

1,3,5 2,4,6* 6 

membeli karena kemasan 
produk yang menarik 

7,9,11 

 
  

8,10,12 

6 

membeli karena menjaga 
penampilan diri dan 
gengsi 

13,15,17 14,16,18 6 

membeli barang karena 
adanya program 
potongan harga 

19,21*,23 20*,22,24* 6 

memakai sebuah barang 
karena pengaruh model 
yang mengiklankan 
produk tersebut 

25,27,28 26,29 5 

penilaian bahwa membeli 
barang dengan harga 
mahal dapat 
meningkatkan rasa 
kepercayaan diri 

30,31,32 33,34,35 6 

TOTAL 

  35 

Keterangan: tanda (*) = item gugur 

4.05.02. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan program Statistical 

Package for SocialAScience (SPSS) for Windows Release 16.00. 

pengujian perhitungan pada skala stres akademik dan skala perilaku 

konsumtif berbelanja dimedia online menggunakan teknik Alpha Cronbach 

berdasarkan item yang valid. Perhitungan reliabilitas terhadap skala strss 
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akademik memiliki koefisien sebesar 0,903 dan skala perilaku konsumtif 

berbelanja dimedia online memiliki koefisien sebesar 0,885. Data 

selengkapkan dapat dilihat dilampiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


