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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.01. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang bekerja dengan angka, yang datanya 

berwujud bilangan (skor atau nilai, peringkat, atau frekuensi), yang dianalisis 

dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian yang sifatnya spesifik, dan untuk melakukan prediksi bahwa suatu 

variabel tertentu memengaruhi variabel yang lain Creswell, dalam Alsa (2010). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam penelitian, satu variabel tidak hanya berkaitan dengan satu variabel 

yang lain saja. Azwar (2010) mengemukakan satu variabel dapat mempengaruhi 

banyak variabel lain. Peneliti harus melakukan identifikasi terhadap variabel-

variabel yang akan digunakan dalam penelitiannya. Identifikasi variabel penelitian 

digunakan untuk menentukan fungsi variabel-variabel yang akan digunakan 

sebelum proses pengumpulan data dan menguji hipotesis. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Tergantung  :  Pembelian Impulsif 

2. Variabel Bebas : Konformitas Teman Sebaya 

3.03.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Pembelian Impulsif 

Pembelian impulsif merupakan pembelian tidak terencana yang dilakukan 

secara spontan, intensitas untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak 
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diperlukan, didasarkan atas pertimbangan emosional untuk membeli sesuatu 

dengan segera, dan ketidakpedulian akan dampak buruk yang mungkin terjadi. 

Pada penelitian ini, pembelian impulsif akan diungkap dengan 

menggunakan skala pembelian impulsif yang disusun berdasarkan aspek-aspek 

pembelian impulsif yang meliputi spontanitas, kekuatan, kompulsi, dan 

intenensitas, kegairahan dan stimulasi, ketidakpedulian akan akibat. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pembelian impulsif, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah pembelian impulsif 

subyek. 

3.03.02. Konformitas  Teman Sebaya 

 Konformitas teman sebaya adalah perubahan perilaku seseorang berupa 

peniruan sikap, perilaku, kerjasama, solidaritas dan persaingan agar dapat 

diterima sebagai anggota kelompok dan menghindari dikucilkan atau 

ketidaksamaan dari kelompoknya. Pada penelitian ini, konformitas teman sebaya 

akan diungkap dengan menggunakan skala konformitas teman sebaya yang 

disusun berdasarkan bentuk-bentuk konformitas yang meliputi compliance 

(pemenuhan), acceptance (penerimaan), dan obedience (kepatuhan). Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi konformitas subyek, sebaliknya 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah konformitas subyek.  

3.04. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya 

di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk 

mengumpulkan data, subjek penelitian berupa orang atau apa saja yang menjadi 

urusan manusia (Arikunto, S., 2005).  
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3.04.01. Populasi Penelitian 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswi dengan pertengahan usia 16-18 tahun di SMA Kristen 

YSKI Semarang yang pernah berbelanja online. 

3.04.02. Sampel penelitian 

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan purposive sampling 

sebagai teknik pengambilan sampel. Purposive sampling adalah menentukan ciri-

ciri subjek yang didasarkan oleh tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini, penulis 

akan menggunakan karakteristik subjek remaja putri yang pernah berbelanja 

online.  

3.05. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengambilan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  metode skala. Azwar (2010) mengungkapkan bahwa skala adalah metode 

yang menggunakan daftar pertanyaan, berisi aspek-aspek yang akan diukur, harus 

dikerjakan oleh subjek. Berdasarkan atas jawaban itu peneliti mengambil 

kesimpulan mengenai subjek yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan skala yang bersifat langsung, yaitu yang 

menjawab adalah subjek yang diteliti. Skala dalam penelitian ini bersifat tertutup, 

artinya subjek diminta memilih salah satu dari beberapa pilihan jawaban yang telah 

disediakan. Skala penelitian yang akan digunakan dibagi menjadi empat kategori, 

yaitu : sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS). 
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Item-item yang digunakan dalam skala penelitian dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu item favourable dan item unfavourable. Item yang mendukung 

pernyataan atau searah dengan pernyataan (favourable), mempunyai sistem 

penilai jawaban sebagai berikut : sangat sesuai (SS) skor 4; sesuai (S) skor 3; 

tidak sesuai (TS) skor 2 dan sangat tidak sesuai (STS) skor 1. Untuk item yang 

tidak mendukung pernyataan dan tidak searah dengan pernyataan (unfavourable), 

sistem penilaian jawaban sebagai berikut : sangat sesuai (SS) skor 1; sesuai (S) 

skor 2; Tidak Sesuai (J) skor 3 dan sangat tidak sesuai (STS) skor 4. 

3.05.01. Skala Pembelian Impulsif 

Berdasarkan aspek-aspek perilaku pembelian impulsif, yaitu : 

a. Spontanitas 

b. Kekuatan Impuls 

c. Stimulasi dari lingkungan sekitar 

d. Ketidakpedulian akan akibat 

Keempat aspek tersebut akan menjadi dasar untuk pembuatan skala perilaku 

pembelian impulsif. 

Tabel 3.01. 

Blueprint Skala Pembelian Impulsif 

 Aspek Item Jumlah 

Favourable Unfavourable  

Spontanitas 3 3 6 

Kekuatan Impuls 3 3 6 

Stimulasi dari lingkungan 
sekitar 

3 3 6 

Ketidakpedulian akan akibat 3 3 6 

 Total 12 12 24 
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3.05.02. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Skala konformitas teman sebaya yang terdiri dari bentuk-bentuk 

konformitas yaitu pemenuhan, kepatuhan, dan penerimaan. Skala ini terdiri dari 18 

item skala yang terbagi menjadi sembilan item favourable dan sembilan item 

unfavourable.  

Berdasarkan bentuk-bentuk konformitas di atas maka disusun blueprint 

skala konformitas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.02.  

Blueprint Skala Konformitas Teman Sebaya 

 Aspek Item Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Pemenuhan 3 3 6 

Kepatuhan 3 3 6 

Penerimaan  3 3 6 

Total 9 9 18 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Penelitian ini melakukan pengukuran yang bertujuan untuk memperoleh 

hasil yang benar-benar menggambarkan permasalahan yang diteliti, data yang 

diperoleh dari pengukuran tersebut harus akurat. Dibutuhkan suatu alat ukur yang 

bersifat valid dan reliabel yang diperoleh dengan cara melakukan uji validitas dan 

uji reabilitas untuk memperoleh data yang akurat maka. Alat ukur yang sudah 

diketahui validitas dan realiabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

(Arikunto, 2010) mendefinisikan validitas adalah suatu ukuran yang dapat 

menunjukan tingkat kesahihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes 
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tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika 

hasilnya sesuai dengan kriteria yang artinya memiliki kesejajaran antara tes dan 

kriteria. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas dengan menggunakan 

korelasi product moment dan part whole.  

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas alat ukur adalah seberapa besar derajat tes mengukur secara 

konsisten sasaran yang diukur (Sukadji, 2000). Reliabilitas dinyatakan dalam 

bentuk angka, biasanya koefisien. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

koefisien Alpa Cronbach untuk menguji reliabilitas instrument. 

3.07. Metode Analisis Data 

Nazir (2013) menyatakan bahwa data mentah tidak akan bermanfaat jika 

tidak di analisis terlebih dahulu, maka dengan demikian agar data tersebut dapat 

diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah harus dianalisis 

terlebih dahulu agar dapat menjawab masalah yang akan diteliti dan bermanfaat 

untuk menguji hipotesis.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistika 

dan metode yang digunakan untuk menganalisis hipotesis yaitu teknik korelasi 

Product Moment. Penelitian ini ingin melihat hubungan antara konformitas teman 

sebaya dengan pembelian impulsif produk fashion pada remaja putri yang 

berbelanja online. Analisis data dibantu dengan SPSS.


