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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang proses analisisnya terfokuskan pada data – data numerikal 

(angka) yang proses pengolahannya menggunakan metode statistika (Azwar, 

2015).  

3.02. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel  

Identifikasi variabel berguna untuk memfokuskan penelitian sehingga 

hasil data dapat digunakan sesuai dan tepat, serta sejalan dengan tujuan dari 

penelitian. Maka dari itu, variabel yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:  

Variabel Tergantung    : Perilaku Konsumtif pada wanita dewasa awal 

Variabel Bebas    : Body Image  

Definisi operasional dari kedua variabel yang diuji, yaitu perilaku 

konsumtif sebagai variabel tergantung dan body image sebagai variabel bebas 

adalah sebagai berikut. 

1. Perilaku Konsumtif pada wanita dewasa awal 

Perilaku konsumtif pada wanita dewasa awal adalah perilaku yang 

dilakukan oleh wanita yang masuk dalam tahap perkembangan dewasa awal 

yang mana di dalam mengonsumsi suatu barang tanpa didasari perhitungan 

secara khusus, seringkali hanya mengikuti trend  fashion yang sedang terjadi 

pada saat itu dan hanya menuruti perasaan emosi saja, hal tersebut yang 

mendorong para wanita dewasa awal ini untuk berbelanja secara konsumtif.  
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Variabel perilaku konsumtif diukur dengan menggunakan skala Perilaku 

Konsumtif yang disusun oleh peneliti berdasarkan aspek – aspek dari perilaku 

konsumtif, yaitu: pemborosan, pembelian tanpa rencana, dan pembelian secara 

tidak rasional. Semakin tinggi skor yang dihasilkan pada skala perilaku 

konsumtif, hal tersebut menunjukan semakin tinggi pula perilaku konsumtif pada 

wanita dewasa awal, dan begitu pula sebaliknya apabila skor yang dihasilkan 

rendah maka hal tersebut menunjukan perilaku konsumtif pada wanita dewasa 

awal rendah. 

2. Body Image 

Body image merupakan cara pandang seseorang mengenai tubuhnya 

yang tergambar dari cara persepsinya, pikiran, dan perasaan beserta adanya 

perubahan dalam bentuk tubuh, cara penampilan dan adanya penilaian dari 

sosial mengenai tubuhnya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi 

seseorang untuk mengubah penampilan fisiknya. 

Variabel body image diukur dengan menggunakan skala body image 

yang peneliti susun berdasarkan aspek – aspek body image, yaitu: orientasi 

penampilan, evaluasi penampilan, rasa puas akan bagian tubuh, dan rasa cemas 

akan berat badan. Semakin tinggi skor yang dihasilkan pada skala body image, 

hal tersebut menunjukan semakin tinggi pula body image pada wanita dewasa 

awal, dan begitu pula sebaliknya apabila skor yang dihasilkan rendah maka hal 

tersebut menunjukan body image pada wanita dewasa awal rendah. 

3.03. Populasi dan Teknik Sampling 

3.03.01. Populasi 

Menurut Azwar (2015), populasi adalah Sekumpulan individu yang sudah 

ditetapkan mutu dan sifat oleh peneliti. Populasi subjek yang akan diteliti dalam 
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penelitian ini adalah mahasiswi di Unika Soegijapranata Semarang yang berusia 

18-25 tahun. Pemilihan usia tersebut didasari dengan survei awal yang 

melibatkan partisipan berusia 21 dan 22 tahun yang mana usia tersebut masuk 

pada usia dewasa awal. Usia dewasa awal juga sangat peduli dan menganggap 

penting mengenai penampilan, ia rela menghabiskan waktu dan uang untuk 

membeli barang – barang yang menunjang penampilannya seperti, make up, 

pakaian, dan aksesoris (Hurlock, 2011).  

3.03.02. Teknik Sampling 

Teknik dalam mengambil sampel menggunakan insidental sampling. 

Insidental sampling adalah bentuk sampel yang pengambilannya berdasarkan 

orang yang ditemuinya tanpa sengaja dan tanpa adanya perencanaan terlebih 

dahulu. Jumlah sampel juga tidak didasarkan pertimbangan, asalkan dirasa 

memenuhi kebutuhan saja (Nasution, 2003). Adapun kriteria yang ditetapkan 

untuk penelitian ini yaitu: 

1. Mahasiswi berusia 18-25 tahun  

2. Melakukan kegiatan belanja yang tergolong kategori perilaku konsumtif 

3.04.01. Teknik Analisis Data 

Metode dalam proses pengambilan data yang akan dipakai adalah 

metode skala likert yang dapat diartikan sebagai sekumpulan pertanyaan yang 

cara mengerjakannya melalui penulisan, penyusunan, dan akan dikaji. Kemudian 

jawaban dari seseorang itu akan dapat dijadikan angka (skor) dan kemudian 

dapat ditarik kesimpulannya.  

Skala penelitian tersusun dari pernyataan yang bersifat favourable dan 

unfavourable. Setiap jawaban disediakan empat pilihan jawaban, yaitu: SS 

(sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat tidak sesuai). 
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Skor yang dipakai untuk item favourable adalah SS (sangat sesuai)=4, S 

(sesuai)=3, TS (tidak sesuai)=2, STS (sangat tidak sesuai), sedangkan untuk 

item jenis unfavorable adalah SS (sangat sesuai)=1, S (sesuai)=2, TS (tidak 

sesuai)=3, STS (sangat tidak sesuai)=4. Skala yang dipakai dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala yang dipakai untuk mengukur perilaku konsumtif dalam penelitian 

ini adalah Skala Perilaku Konsumtif. Skala ini menggunakan aspek – aspek 

perilaku konsumtif, yaitu: pembelian tanpa rencana, pembelian tidak rasional, 

dan pemborosan. Semakin tinggi skor total dari skala ini, maka akan semakin 

tinggi perilaku konsumtif dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor  total 

maka akan semakin rendah perilaku konsumtif. 

2. Skala Body Image 

Skala yang dipakai untuk mengukur body image dalam penelitian ini 

adalah Skala Body Image. Skala ini menggunakan aspek – aspek body image, 

yaitu: orientasi penampilan, evaluasi penampilan, rasa puas akan bagian tubuh, 

rasa cemas akan berat badan. Semakin tinggi skor total dari skala ini, maka akan 

semakin tinggi body image dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah skor  

total maka akan semakin rendah body image. 

3.04.02. Rancangan Skala  

Peneliti menggunakan dua alat ukur guna penelitian yang digunakan, 

yaitu Skala Perilaku Konsumtif dan Skala Body Image. 

1. Skala Perilaku Konsumtif 

Pengukuran perilaku konsumtif pada subjek menggunakan alat ukur 

Skala Perilaku Konsumtif yang memiliki total aitem 24 pernyataan yang terdiri 
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dari 12 pernyataan favourable dan 12 pernyataan unfavourable. Subjek harus 

memilih salah satu pilihan jawaban dalam alat ukur ini  yang sesuai dengan 

perasaan subjek. Berikut adalah rancangan skala dari Skala Perilaku Konsumtif.  

Tabel 3.01. Rancangan Skala Perilaku Konsumtif 
 

Aspek – aspek Perilaku 
Konsumtif 

Jenis Aitem 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Pemborosan 4 4 8 
Pembelian tanpa rencana 4 4 8 
Pembelian tidak rasional 4 4 8 
Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Body Image 

Pengukuran perilaku body image pada subjek menggunakan alat ukur 

Skala Body Image yang memiliki total aitem 24 pernyataan yang terdiri dari 12 

pernyataan favourable dan 12 pernyataan unfavourable. Subjek harus memilih 

salah satu pilihan jawaban dalam alat ukur ini yang sesuai dengan perasaan 

subjek. Berikut adalah rancangan skala dari Skala Body Image 

Tabel 3.02. Rancangan Skala Body Image 
 

Aspek – aspek Body Image 
Jenis Aitem 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Orientasi penampilan 3 3 6 
Evaluasi penampilan 3 3 6 
Rasa puas akan bagian tubuh 3 3 6 
Rasa cemas akan berat badan 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 

 

3.04. Uji Coba Alat Ukur 

3.05.01. Validitas Alat Ukur 

Azwar (dalam Widodo, 2006) Validitas digunakan untuk menilai skala 

psikologi agar dapat menghasilkan suatu data yang akurat. Alat ukur bisa 

dikatakan valid tidak hanya dapat menghasilkan data yang tepat, tetapi dapat 

memberikan gambaran yang cermat perihal data tersebut.  
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Maka dari itu, dalam mengukur validitas alat ukur yang digunakan untuk 

bahan penelitian, peneliti menggunakan uji korelasi antarskor yang diperoleh dari 

alat ukur memakai teknik korelasi product moment oleh Karl Pearson serta 

dikoreksi menggunakan part whole. Teknik tersebut digunakan untuk 

menghindari hasil ukur yang dapat melebihi bobot skor.  

3.05.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Setelah diuji validitasnya, maka langkah selanjutnya adalah untuk 

menguji tingkat reliabilitas alat ukut, karena hal tersebut dapat terbilang penting. 

Agar hasil uji alat ukur dapat dipercaya dan dapat diandalkan (Putra, Sholeh, & 

Widyastuti, 2014). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

koefisien Alpha-Cronbach guna menguji reliabilitas pada kedua alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu skala Body Image dan Perilaku Konsumtif. 

Skor reliabilitas sendiri berkisar antara skor 0 hingga 1, yang mana semakin 

tinggi skor diperoleh, semakin tinggi pula tingkat reliabilitas alat ukur yang akan 

digunakan (Wardhani, 2009).  

3.06. Metode Analisis Data 

Hasil yang sudah diketahui validitas dan reliabilitasnya kemudian diuji dan 

dianalisis lebih lanjut guna mengetahui adanya hubungan antarvariabel. Oleh 

sebab itu, pengujian hipotesis menggunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Karl Pearson untuk menguji korelasi antara variabel tergantung dengan variabel 

bebas, yang mana Perilaku Konsumtif sebagai variabel tergantung dan Body 

Image sebagai variabel bebas. 


