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BAB III 

METODE PENILITIAN 

 

3.01. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) 

yang diolah dengan metode statistika dan data tersebut berasal dari 

pengukuran yang menggunakan skala terhadap variabel-variabel yang 

ada dalam penelitian tersebut (Azwar, 2000). 

 

3.02. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian berdasarkan tujuan dan dasar teori yang telah 

dikemukakan menggunakan variabel tergantung dan variabel bebas. 

1. Variabel tergantung : Perilaku Konsumtif 

2. Variabel bebas  : Gaya Hidup Hedonis 

Definisi operasional variabel-variabel penelitian ini adalah: 

1. Perilaku Konsumtif 

Perilaku konsumtif merupakan perilaku yang tidak didasarkan 

pada pertimbangan dalam membeli suatu barang melainkan adanya 

keinginan yang tidak rasional lagi. Pengukuran perilaku konsumtif 

menggunakan skala perilaku konsumtif berdasarkan aspek pembelian 

impulsif, pemborosan, dan mencari kesenangan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada 
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mahasiswi. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah skor yang 

didapat, maka semakin rendah perilaku konsumtif pada mahasiswi. 

2. Gaya Hidup Hedonis 

 Gaya hidup hedonis merupakan gaya hidup seseorang 

yang hanya memburu kesenangan, tanpa memperhitunkan halal-

haramnya yang ditunjukkan melalui aktivitas, minat, dan opini dalam 

mencerminkan status sosialnya.. Gaya hidup dapat diukur melalui 

skala yang terdiri dari aspek-aspek gaya hidup hedonis yaitu minat, 

aktivitas, dan opini. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin tinggi gaya hidup hedonis pada mahasiswi. Begitu juga 

sebaliknya, jika semakin rendah skor yang didapat, maka semakin 

rendah gaya hidup hedonis pada mahasiswi. 

 

3.03. Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi dan Sampel 

Menurut Suryabrata (2016) penelitian ilmiah boleh dikatakan 

hampir selalu hanya dilakukan terhadap sebagian saja dari hal-hal 

yang sebenarnya mau diteliti. Maka dari itu penelitian hanya dilakukan 

terhadap sampel, tidak terhadap populasi. Namun kesimpulan-

kesimpulan pada penelitian mengenai sampel tersebut akan 

dikenakan atau digeneralisasikan terhadap populasi. 

Populasi pada penelitian ini yaitu mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berusia 18-23 tahun. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2008) sampel merupakan bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang 

dipakai harus mewakili dan mencerminkan pupulasi yang ada. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

accidental sampling. Accidental sampling merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok 

sebagai sumber data (Sugiyono, 2008). 

 

3.04.  Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan yaitu 

menggunakan metode skala. Skala yang akan diberikan terdiri dari dua 

item pernyataan yaitu item favourable dan item unfavurable. Item 

favourable adalah item yang mendukung, memihak maupun 

menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item 

unfavourable adalah item yang berkebalikan dengan item favourable 

yang berarti tidak mendukung atau tidak menunjukkan ciri atribut yang 

diukur (Azwar, 2000) 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini 

terdapat dua jenis skala yaitu skala perilaku konsumtif dan skala gaya 

hidup. Adapun kedua jenis skala tersebut yang akan digunakan untuk 

mengukur variabel pada penelitian ini diantaranya: 
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3.04.01. Skala Perilaku Konsumtif 

 Skala perilaku konsumtif dalam membeli pakaian ini 

digunakan untuk mengukur perilaku konsumtif berdasarkan 

indikasi kecenderungan membeli barang tidak didasarkan 

pada pertimbangan melainkan adanya keinginan yang tidak 

rasional lagi. Skala ini terdiri dari tiga aspek dan dua 

pernyataan, dua pernyataan tersebut bersifat favourable dan 

pernyataan bersifat unfavourable. Skala ini menggunakan 

empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Pada pernyataan favourable untuk jawaban  SS=4, S=3, 

TS=2, STS=1. Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable 

untuk jawaban SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. Rancangan 

skala perilaku konsumtif sebagai berikut: 

 

Tabel 3.01.  
Blue Print Rancangan Skala Perilaku Konsumtif dalam Membeli 
Pakaian 
 

Aspek Perilaku 
Konsumtif 

Favourable Unfavourable Total 

Pembelian Impulsif 

Pemborosan  

Mencari Kesenangan 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

Total  15 15 30 
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3.04.02. Skala Gaya Hidup Hedonis 

 Skala gaya hidup hedonis ini untuk mengukur gaya hidup 

pada mahasiswi. Skala ini terdiri dari tiga aspek dan dua 

pernyataan, dua pernyataan tersebut bersifat favourable dan 

pernyataan bersifat unfavourable. Skala ini menggunakan 

empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Pada pernyataan favourable untuk jawaban  SS=4, S=3, 

TS=2, STS=1. Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable 

untuk jawaban SS=1, S=2, TS=3, dan STS=4. Rancangan 

skala gaya hidup hedonis sebagai berikut: 

 

Tabel 3.02.  
Blue Print Rancangan Skala Gaya Hidup Hedonis 
 

Aspek Perilaku 
Konsumtif 

Favourable Unfavourable Total 

Aktivitas 

Minat 

Opini 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

10 

10 

10 

Total  15 15 30 

 

3.05. Alat Ukur 

Pada setiap penelitian diharapkan hasil yang telah diperoleh harus 

obyektif. Hal ini berarti hasil yang telah diperoleh merupakan hasil yang 

sesungguhnya. Maka dari itu dibutuhkan suatu alat ukur yaitu uji validitas 

dan reliabilitas dalam setiap penelitian. 
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3.05.01. Uji Validitas 

Menurut Azwar (2001) bahwa validitas adalah suatu alat 

ukur yang valid, tidak hanya mampu mengungkap data dengan 

tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data tersebut. 

Menurut Hadi (2015) pengujian validitas dalam suatu alat 

ukur seperti skala bisa dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

skor pada tiap item dengan skor total item. Dengan cara seperti 

itu, dinamakan validitas berdasarkan kriteria dalam (internal 

criterion). Pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dalam menguji kesahan dari alat ukur yang 

digunakan. 

Menurut Kurniati, Rustam & Partini (2007), angka koefisien 

korelasi yang didapat masih perlu dikoreksi untuk menghindari 

adanya kelebihan bobot. Kelebihan bobot tersebut terjadi 

dikarenakan skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut 

sebagai komponen skor total, maka hal ini membuat angka 

koefisien korelasi yang dipengaruhi lebih besar. 

3.05.02. Uji Reliabilitas  

Azwar (2001) menyatakan bahwa konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil dalam suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Hasil pengukuran dikatakan dapat dipercaya bila 

dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama memperoleh hasil yang relatif 

sama. Pengukuran yang tidak reliable menghasilkan skor yang 
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tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi lebih 

ditentukan oleh faktor error daripada faktor perbedaan yang 

sesungguhnya. Penelitian ini menggunakan koefisien Alpha 

Cronbach dengan alasan hasil yang diperoleh lebih teliti. Selain 

itu, untuk penghitungan uji reliabilitas peneliti menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17.0. 

 

3.06. Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan yaitu 

menggunakan perhitungan korelasi Product Moment dari Pearson. 

Menurut Suharsono & Istiqomah (2014) menggunakan teknik korelasi 

Product Moment karena dalam penelitian ini akan mencari hubungan 

antara dua variabel. Perhitungan penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 17.0. 

 

 

 

 

 

 

 


