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BAB 4 

LAPORAN DATA PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ilmiah yang akan dilaksanakan oleh peneliti tentunya harus ada 

persiapan khusus agar dalam pengambilan data dan data yang sudah diterima 

akan masuk dalam tahap pengujian dengan maksud agar dihindarkan dari 

kesalahan yang akan terjadi. Peneliti memulai penelitian dengan mencari tempat 

yang akan dijadikan bahan penelitian, subjek yang akan peneliti gunakan, dan 

mgngurus perizinan terhadap pihak setempat yang akan menjadi tempat 

penelitian. 

 Penelitian yang akan diselenggarakan oleh peneliti bertempatkan di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang beralamatkan di jalan Pawiyatan Luhur 

IV/1 Bendan Dhuwur, Semarang. Universitas Katolik Soegijapranata sendiri 

merupakan salah satu universitas swasta yang terpandang di Semarang, karena 

Universitas Katolik Soegijapranata memiliki akreditasi A dan sudah memiliki 

banyak lulusan – lulusan yang memiliki mentalitas yang baik, berkompeten, serta 

memiliki wawasan yang luas pada setiap jurusan yang ditempuh oleh para 

mahasiswa. 

Penelitian yang diadakan ini berfokuskan pada wanita yang masuk pada 

tahap perkembangan dewasa awal yang berusia 18 – 25 tahun. Peneliti 

melakukan penyebaran skala secara acak dari gedung Yustinus sampai gedung 

Henricus Constant. Penyebaran alat ukur dilakukan pada tanggal 3 dan 4 

Desember 2018.  
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Pemilihan subjek tersebut sesuai dengan pendapat Utami (2014) 

menjelaskan bahwa perilaku konsumtif  kerap dijumpai pada wanita yang telah 

menginjak bangku kuliah atau sedang berada pada tahap perkembangan 

dewasa awal. Selain itu, pemilihan subjek juga berdasarkan pendapat dari 

Hurlock (2011) yang menerangkan bahwa individu yang berada dalam tahap 

perkembangan dewasa awal rela menghabiskan banyak uang secara tidak 

tekontrol guna membeli barang-barang yang diharapkan mampu menunjang 

body image. 

Berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan, Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang menjadi tempat penelitian dengan alasan: 

1. Peneliti menemukan fenomena perilaku konsumtif yang terjadi pada 

partisipan survei awal yang sesuai dengan kriteria penelitian. 

2. Peneliti telah melakukan perizinan ke pihak Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan surat 

keterangan penelitian Nomor 0687/B.7.3/FP/XI/2018 tanggal 3 – 4 Desem-

ber 2018. 

4.02. Teknik Pengumpulan Data 

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur merupakan bagian yang paling berpengaruh di dalam penelitian, 

dikarenakan dengan alat ukur peneliti dapat memperoleh data dan data yang 

telah diperoleh akan masuk pada tahap pengolahan serta data tersebut akan 

dianalisis lebih lanjut. Oleh sebab itu, alat ukur perlu dipersiapkan dan disusun 

sebaik mungkin agar dapat menghasilkan data yang sesuai dengan harapan. 

Penelitian yang dilaksanakan akan menggunakan dua alat ukur berbentuk 

skala, yaitu Skala Perilaku Konsumtif dan Skala Body Image. Dalam proses 
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mengisi setiap pertanyaan yang tersedia pada skala, subjek diharapkan untuk 

memilih salah satu pernyataan yang tersedia pada skala. Berikut ini merupakan 

penjelasan lebih lanjut mengenai alat ukur penelitian. 

1. Skala Perilaku Konsumtif 

Skala perilaku konsumtif dirancang sesuai dengan aspek – aspek perilaku 

konsumtif, yaitu pembelian tanpa rencana, pembelian tidak rasional, dan 

pemborosan. Skala ini memiliki jumlah total 24 aitem pernyataan favourable dan 

unfavourable. Berikut ini merupakan sebaran aitem alat ukur perilaku konsumtif. 

Tabel 4.01. Sebaran Aitem Skala Perilaku Konsumtif 
 

Aspek – aspek 
Perilaku Konsumtif 

Item 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Pembelian tanpa rencana 1,7,13,19 4,10,16,22 8 
Pembelian tidak rasional 2,8,14,20 5,11,17,23 8 
Pemborosan 3,9,15,21 6,12,18,24 8 
 Jumlah 12 12 24 

 

2. Skala Body Image  

Skala  Body Image dirancang sesuai dengan aspek – aspek body image, 

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

rasa cemas akan berat badan. Skala ini memiliki jumlah total 24 aitem 

pernyataan favourable dan unfavourable. Berikut ini merupakan sebaran aitem 

alat ukur body image. 

Tabel 4.02. Sebaran Aitem Skala Uji Coba Body Image 
 

Aspek – aspek 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Orientasi penampilan 1,9,17 5,13,21 6 
Evaluasi penampilan 2,10,18 6,14,22 6 
Rasa puas akan bagian tubuh 3,11,19 7,15,23 6 
Rasa cemas akan berat badan 4,12,20 8,16,24 6 

Jumlah 12 12 24 
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4.02.03. Perizinan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti bertempatkan di Semarang, 

tepatnya di Universitas Katolik Soegijapranata. Oleh sebab itu sebelum 

dilaksanakan penelitian, peneliti meminta perizinan terlebih dahulu kepada 

Kepala Program Studi Sarjana Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

sesuai dengan surat keterangan penelitian nomor 0687/B.7.3/FP/XI/2018 pada 

tanggal 3 – 4 Desember 2018. Peneliti akan menyertakan surat perizinan pada 

lampiran K. 

4.02.04. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian bertempatkan di Universitas Katolik Soegija-

pranata, yang berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV/ 1 Semarang, pada tanggal 3 

dan 4 Desember 2018. Peneliti menyebar skala secara acak yang dimulai dari 

gedung Yustinus sampai gedung Henricus Constant tanpa melihat asal fakultas 

masing – masing subjek. Peneliti meminta para subjek yang telah memberikan 

persetujuan dan bersedia untuk mengisi alat ukur yang terdiri dari Skala Perilaku 

Konsumtif dan Skala Body Image. 

Pada tanggal 3 Desember 2018 pukul 08:00 – 11:00 WIB, peneliti 

membagikan skala dari gedung Yustinus sampai gedung Mikael. Peneliti 

mendapatkan 46 subjek yang bersedia mengisi alat ukur. Peneliti mendapati 

empat skala yang gugur karena tidak sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga 

jumlah skala yang terpakai untuk penelitian di hari pertama tersebut adalah 42 

skala.  

Pada tanggal 4 Desember 2018, peneliti mulai membagikan skala 

penelitian pada pukul 08:00 – 11:00 WIB. Peneliti membagikan dari gedung 

Antonius sampai Henricus Constant dan mendapati 22 subjek penelitian yang 
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telah mengisi alat ukur. Peneliti kemdian melakukan sortir data dan menemukan 

dua subjek yang tidak sesuai dengan kriteria penelitian, sehingga jumlah sujek 

penelitian yang sesuai kriteria pada tanggal 4 Desember 2018 tersebut adalah 20 

orang. Maka dari itu, peneliti memiliki total 62 orang subjek penelitian yang 

bersedia dan telah mengisi alat ukur penelitian. Peneliti merekapitulasi hasil 

pengambilan data dari lapangan dan mengolah data tersebut ke dalam Microsoft 

Excel dan SPSS 16. Berikut adalah identitas diri dari subjek penelitian. 

Tabel 4.03. Identitas Diri Subjek Penelitian 
 

Usia Jumlah Subjek 

19 tahun 3 orang 
20 tahun 11 orang 
21 tahun 15 orang 
22 tahun 14 orang 
23 tahun 8 orang 
24 tahun 6 orang 
25 tahun 5 orang 

Total: 62 orang 
 

Peneliti mendapati jumlah total skala yang terkumpul sebanyak 62 skala. 

Kemudian peneliti melakukan pengecekan lebih lanjut apakah sudah memenuhi 

kriteria atau belum dan ternyata dari 62 skala semuanya memenuhi kriteria yang 

peneliti tetapkan. Setelah melakukan pengecekan kriteria, peneliti memasukan 

data untuk diskor kemudian mentabulasi data dari 62 skala ke SPSS yang 

kemudian dilakukan data uji coba skala, setelah uji coba peneliti menemui hasil 

bahwa seluruh aitem valid dan reliabel sehingga seluruh data dapat digunakan 

untuk pengujian asumsi dan hipotesis. 

4.02.05. Hasil Analisis Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba penelitian yang dilakukan ini menggunakan teknik try out 

terpakai yang dimaksudkan try out terpakai ini sendiri adalah teknik yang 

memungkinkan peneliti untuk menyebar dan mengambil data satu kali dan data 
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tersebut digunakan untuk pengolahan data try out dan pelaksanaan penelitian 

sekaligus. 

1.    Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Konsumtif 

Skala Perilaku Konsumtif yang disebar terhadap 62 orang mahasiswi 

dewasa awal di Unika Soegijapranata Semarang memiliki skor validitas uji coba 

sebesar 0,667 sampai 0,869 dengan besaran p>0.01. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh aitem dari Skala Perilaku Konsumtif dengan total aitem sebanyak 

24 aitem menunjukkan hasil yang valid dan dapat digunakan untuk pengujian 

data lebih lanjut. Berikut adalah tabel sebaran aitem valid dari Skala Perilaku 

Konsumtif. 

Tabel 4.04. Sebaran Aitem Valid Skala Perilaku Konsumtif 
 

Aspek – aspek 
Perilaku Konsumtif 

Item Valid 
Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Pembelian tanpa rencana 1,7,13,19 4,10,16,22 8 
Pembelian tidak rasional 2,8,14,20 5,11,17,23 8 
Pemborosan 3,9,15,21 6,12,18,24 8 
 Jumlah 12 12 24 

 

Selain itu, pengujian reliabilitas juga dilakukan pada Skala Perilaku 

Konsumtif untuk mengetahui koefisien reliabilitas alpha dari skala tersebut. 

Besaran koefisien reliabilitas alpha dari Skala Perilaku Konsumtif adalah 0,976 

sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur Perilaku Konsumtif handal, 

terpercaya, dan dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya sesuai 

dengan aitem-aitem pada skala tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai validitas 

dan reliabilitas Skala Perilaku Konsumtif dapat dilihat pada lampiran D. 

2.    Validitas dan Reliabilitas Skala Body Image 

Skala Body Image yang disebar terhadap 62 orang wanita dewasa awal 

di Unika Soegijapranata Semarang memiliki skor validitas uji coba sebesar 0,591 

sampai 0,831 dengan besaran p>0.01. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh 
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aitem dengan total 24 aitem dari Skala Body Image valid dan dapat digunakan 

untuk pengujian data lebih lanjut. Berikut adalah tabel sebaran aitem valid dari 

Skala Body Image. 
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Tabel 4.05. Sebaran Aitem Valid Skala Body Image 
 

Aspek – aspek 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

Orientasi penampilan 1,9,17 5,13,21 6 
Evaluasi penampilan 2,10,18 6,14,22 6 
Rasa puas akan bagian tubuh 3,11,19 7,15,23 6 
Rasa cemas akan berat badan 4,12,20 8,16,24 6 

Jumlah 12 12 24 
 

Selain itu, pengujian reliabilitas juga dilakukan pada Skala Body Image 

untuk mengetahui koefisien reliabilitas alpha dari skala tersebut. Besaran 

koefisien reabilitas alpha dari Skala Body Image adalah 0,970 sehingga hal 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa alat ukur Body Image handal, 

terpercaya, dan dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya sesuai 

dengan aitem-aitem pada skala tersebut. Rincian lebih lanjut mengenai validitas 

dan reliabilitas Skala Body Image dapat dilihat pada lampiran E. 


