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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena data yang didapat 

berupa angka yang dikumpulkan melalui proses pengukuran dan diolah dengan 

menggunakan analisis statistika Azwar (2017, hal. 5) 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian tentang hubungan intensitas penggunan aplikasi e-commerce 

dengan perilaku pembelian konsumen memiliki variabel penelitian seperti berikut: 

1. Variabel tergantung : onine shopping 

2. Variabel bebas : intensitas penggunaan aplikasi e-commerce 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel-variabel penelitian wajib didefinisikan secara mendetail agar 

dapat menentukan alat ukur yang harus digunakan untuk mendapatkan data 

yang valid Azwar (2017, hal. 104). 

3.03.01. Online Shopping 

Online shopping adalah kegiatan jual beli barang atau jasa tanpa 

melakukan komunikasi tatap muka secara langsung, namun menggunakan 

media internet dengan mengunjungi website atau menggunakan aplikasi e-

commerce yang telah terpasang di smartphone sebagai wadah untuk melakukan 

transaksi, melalui website atau aplikasi tersebut sudah tersedia layanan-layanan 

seperti layanan antar barang untuk digunakan pembelinya. 

Online shopping ini diungkap menggunakan skala online shopping yang 

menggunakan tahap-tahap perilaku membeli yang meliputi: sadar akan 
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kebutuhan, mencari informasi, alternatif pilihan, dan pembelian. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi perilaku pembelian konsumen. 

3.03.02. Intensitas Penggunaan Aplikasi E-Commerce 

Intensitas penggunaan aplikasi e-commerce adalah tingkat keseringan 

dan kekuatan manusia dalam menggunakan aplikasi e-commerce, yang 

merupakan bagian dari e-business yang menggunakan internet, sistem informasi, 

dan teknologi informasi dalam melakukan transaksi online. Intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce diukur dengan melalui skala intensitas 

penggunaan aplikasi e-commerce yang diambil dari aspek-aspek intensitas 

antara lain: frekuensi, durasi, perhatian, dan penghayatan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh maka semakin tinggi intensitas penggunaan aplikasi e-commerce. 

3.04. Subyek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi penelitian adalah kelompok subjek yang akan dikenai 

generalisasi hasil penelitian Azwar (2017). Populasi yang diambil peneliti dalam 

penelitian ini adalah karyawan rentang umur 25-45 tahun, memiliki dan 

menggunakan aplikasi e-commerce, dan pernah membeli barang melalui aplikasi 

e-commerce, yang bertempat tinggal atau berdomisili di Perumahan Tanahmas, 

Semarang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi, setiap bagian dari populasi adalah 

sampel, sampel yang baik memiliki kesamaan  karakteristik dan ciri-ciri dengan 

karakteristik populasinya Azwar (2017, hal. 112). Teknik yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah purposif dan incidental sampling dengan karakteristik 

sebagai berikut: umur 25-45 yang telah bekerja, tinggal di Perumahan Tanahmas 
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Semarang Blok A atau Blok B, memiliki aplikasi e-commerce minimal satu 

aplikasi dan pernah membeli barang melalui aplikasi e-commerce minimal sekali. 

Incidental sampling nya adalah subjek yang bersedia untuk mengisi skala yang 

diberikan peneliti. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat pengumpulan data. Alat 

pengumpulan data dalam penelitian menggunakan skala perilaku pembelian 

konsumen dan skala intensitas penggunaan aplikasi e-commerce. 

3.05.01. Skala Online Shopping 

Item-item yang digunakan dalam skala ini dibuat berdasarkan tahap-tahap 

online shopping antara lain: sadar akan kebutuhan, mencari informasi, alternatif 

pilihan, dan pembelian. 

Item-item dalam skala ini memiliki pertanyaan favorable dan unfavorable. 

Sistem penilaian skala menggunakan empat kategori respon. Subjek diminta 

untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia yang paling cocok dengan 

dirinya. Empat kemungkinan jawaban tersebut antara lain: Sangat Jarang (SJ) 

ketika dalam sebulan subjek menunjukkan perilakunya sebanyak 1 kali, Jarang 

(J) ketika dalam sebulan subjek menunjukkan perilakunya sebanyak 2 kali, 

Sering (S) ketika dalam sebulan subjek menunjukkan perilakunya sebanyak 3-4 

kali, dan Sangat Sering (SS) dalam sebulan subjek menunjukkan perilakunya 

sebanyak lebih dari 4x. 

Skor yang diberikan pada pernyataan favorable adalah: Sangat Jarang 

(SJ) diberi skor 1, Jarang (J) diberi skor 2, Sering (S) diberi skor 3, dan Sangat 

Sering (SS) diberi skor 4. Sedangkan skor yang diberikan untuk pernyataan 

unfavorable adalah: Sangat Jarang (SJ) diberi skor 4, Jarang (J) diberi skor 3, 
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Sering (S) diberi skor 2, dan Sangat Sering (SS) diberi skor 1.Blue print perilaku 

pembelian konsumen dapat dilihat pada tabel dibawah: 

Tabel 3.01. Blue Print Online Shopping 

No Tahap-tahap Perilaku Membeli Favorable Unfavorable Total 

1 Sadar akan kebutuhan 3 3 6 
2 Mencari informasi 3 3 6 
3 Alternatif pilihan 3 3 6 
4 Pembelian 3 3 6 

Total 12 12 24 

3.05.02. Skala Intensitas Penggunaan Aplikasi E-Commerce 

Skala intensitas penggunaan aplikasi online disusun berdasarkan aspek-

aspek intensitas antara lain: frekuensi, durasi, perhatian, dan penghayatan. 

Item-item dalam skala ini memiliki pertanyaan favorable dengan 

menggunakan empat kategori respon antara lain: Sangat Tidak Sesuai (STS), 

Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat Sesuai (SS) dengan kriteria subjek 

menunjukkan perilakunya sebanyak 4 kali atau lebih. 

Skor yang diberikan pada pernyataan favorable adalah: Sangat Jarang 

(SJ) diberi skor 1, Jarang (J) diberi skor 2, Sering (S) diberi skor 3, dan Sangat 

Sering (SS) diberi skor 4 

Tabel 3.02. Blue Print Intensitas Penggunaan Aplikasi E-Commerce 

No Aspek-aspek Intensitas Favorable 

1 Frekuensi 6 
2 Durasi 6 
3 Perhatian 6 
4 Penghayatan 6 

Total 24 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2017, hal. 149) mengatakan bahwa validitas adalah data 

kuantitatif yang merupakan deskripsi yang benar mengenai variabel yang diukur. 

Akurasi data tergantung pada angket yang dapat menggali data secara 
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komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian. Uji validitas Skala Online 

Shopping dan Skala Intensitas Penggunaan Aplikasi E-Commerce menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan dibantu dengan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) release 16.0. 

3.06.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2017, hal. 149) mengatakan bahwa reliabilitas adalah 

konsistensi alat ukur. Kecermatan data yang dihasilkan oleh alat ukur akan 

dipengaruhi oleh sikap, motivasi, dan persepsi subjek saat menjawab pernyataan 

/ pertanyaan. Skala Online Shopping dan Skala Intensitas Penggunaan Aplikasi 

E-Commerce menggunakan koefisien Alpha Cronbach, perhitungan dilakukan 

dengan program Statistival Packages for Social Science (SPSS) release 16.0. 

3.07. Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hubungan intensitas penggunaan 

aplikasi e-commerce dengan perilaku pembelian konsumen menggunakan teknik 

Corelation Product Moment dari Pearson, dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) release 16.0. 

 


