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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

hal tersebut karena datanya berupa angka yang diolah menggunakan 

perhitungan statistik. Sebagaimana yang dikemukakan Azwar (2010, h.5), bahwa 

metode kuantitatif datanya berupa numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika. 

 

3.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

3.1.1. Variabel tergantung : Perilaku Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

3.1.2. Variabel bebas : Konformitas 

 

3.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional perlu dirumuskan lebih dahulu, seperti yang 

dikatakan Suryabrata (2011, h.29), bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu 

definisi operasional variabel penelitian agar dapat disusun alat ukur yang tepat. 

Demikian di bawah ini akan diuraikan definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini: 

3.2.1. Perilaku Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

Perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil adalah tindakan membeli atau 

mengonsumsi yang bersifat berlebih (lebih karena keinginan atau kepuasan) 

terhadap produk-produk untuk keperluan dalam memodifikasi mobil. Perilaku 

konsumtif dalam modifikasi mobil diungkap melalui skala, yang terdiri dari aspek-
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aspek perilaku konsumtif, yaitu aspek pembelian impulsif (impulsive buying), 

pemborosan (wasteful buying), dan aspek mencari kesenangan (nonrational 

buying). Semakin tinggi skor skala menunjukkan semakin tinggi perilaku 

konsumtif dalam modifikasi mobil, demikian pula sebaliknya. 

3.2.2.2. Konformitas 

Konformitas adalah kecenderungan untuk mengikuti atau menyesuaikan 

keyakinan (sikap) atau perilaku dengan keyakinan dan standar orang lain atau 

suatu kelompok. Konformitas diungkap melalui skala yang disusun berdasarkan 

aspek-aspek konformitas, yaitu aspek kekompakan, kesepakatan dan aspek 

ketaatan. Semakin tinggi skor skala menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konformitas subjek, demikian pula sebaliknya. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Azwar (2010, h.77) mengatakan bahwa pada penelitian sosial, populasi 

didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki ciri-ciri 

atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok 

subjek yang lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi 

akan tetapi dapat terdiri dari karakteristik-karakteristik individu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Toyota Kijang Club 

Indonesia yang berada di Semarang, termasuk dalam anggota yang aktif, dan 

telah bergabung dengan club tersebut lebih dari empat tahun. Alasan anggota 

yang dipilih yang telah bergabung lebih dari empat tahun karena pada anggota 

tersebut telah seringkali mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh TKCI sehingga 
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diasumsikan telah memiliki kebersamaan dan keterlibatan yang cukup mendalam 

dengan anggota lainnya. 

Jumlah anggota TKCI Semarang secara keseluruhan adalah 75 orang, 

namun demikian anggota yang tergolong aktif dan lebih dari empat tahun adalah 

41 orang. Dengan demikian semua anggota yang dapat masuk sebagai populasi 

penelitian (41 orang) akan dijadikan subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian 

ini dilakukan secara studi populasi karena meneliti semua anggota dari 

populasinya. 

Sebagaimana dikemukakan Azwar (2010, h.35), bahwa apabila subjek 

penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya peneliti, maka 

dapat dilakukan studi populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara 

langsung. Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di 

luar jangkauan sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya tidak 

mudah untuk didefinisikan, maka dapat dilakukan studi sampel. 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

skala. Arikunto (2010, h.105-106) mengatakan bahwa skala menunjuk pada 

sebuah instrumen pengumpul data yang bentuknya seperti daftar cocok dan 

alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang berjenjang. Skala banyak 

digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek kejiwaan yang 

lain. 

Skala pada penelitian ini akan dibuat dalam dua arah item, yaitu item 

favourable dan unfavourable. Menurut Azwar (2010, h.26-27), item favourable 
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merupakan item yang isinya mendukung, memihak atau menunjukkan ciri 

adanya atribut yang diukur, sedangkan item yang unfavourable merupakan item 

yang isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Pada penelitian ini ada dua skala yang digunakan sebagai metode 

pengumpulan data, yaitu: 

3.4.1. Skala Perilaku Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

Skala perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil terdiri dari aspek-aspek 

perilaku konsumtif, yaitu aspek pembelian impulsif (impulsive buying), 

pemborosan (wasteful buying), dan aspek mencari kesenangan (nonrational 

buying). 

Sistem penilaian atau skoring skala dalam penelitian ini menggunakan 

format jawaban dengan empat kategori respon. Subjek diminta untuk memilih 

salah satu di antara empat jawaban yang disediakan. Sistem penilaian mulai dari 

1, 2, 3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban tersebut meliputi Sangat Sering (SS), 

Sering (S), Jarang (J), dan Sangat Jarang (SJ). 

Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan memperoleh skor 4 

jika menjawab Sangat Sering (SS), nilai 3 jika menjawab Sering (S), nilai 2 jika 

menjawab Jarang (J), dan nilai 1 jika menjawab Sangat Jarang (SJ). Pernyataan 

yang tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab 

Sangat Jarang (SJ), nilai 3 jika menjawab Jarang (J), nilai 2 jika menjawab 

Sering (S), dan nilai 1 jika menjawab Sangat Sering (SS). 
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Tabel 1 
Blueprint Skala Perilaku Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

Aspek Perilaku Konsumtif Favourable Unfavourable Total 

Pembelian impulsif 
(impulsive buying) 

3 3 6 

Pemborosan (wasteful 
buying) 

3 3 6 

Mencari kesenangan 
(nonrational buying) 

3 3 6 

Total 9 9 18 

 

3.4.2. Skala Konformitas 

Skala konformitas pada penelitian ini diungkap melalui aspek-aspek 

konformitas yang terdiri dari aspek kekompakan, kesepakatan dan aspek 

ketaatan. 

Sistem penilaian atau skoring skala dalam penelitian ini menggunakan 

format jawaban dengan empat kategori respon. Subjek diminta untuk memilih 

salah satu di antara empat jawaban yang disediakan. Sistem penilaian mulai dari 

1, 2, 3 dan 4, sedangkan alternatif jawaban tersebut meliputi Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan memperoleh skor 4 

jika menjawab Sangat Sesuai (SS), nilai 3 jika menjawab Sesuai (S), nilai 2 jika 

menjawab Tidak Sesuai (TS), dan nilai 1 jika menjawab Sangat Tidak Sesuai 

(STS). Pernyataan yang tergolong unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 

jika menjawab Sangat Tidak Sesuai (STS), nilai 3 jika menjawab Tidak Sesuai 

(TS), nilai 2 jika menjawab Sesuai (S), dan nilai 1 jika menjawab Sangat Sesuai 

(SS). 
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Tabel 2 
Blueprint Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable Total 

Kekompakan 3 3 6 
Kesepakatan 3 3 6 
Ketaatan 3 3 6 

Total 9 9 18 

 

3.5. Uji Coba Alat Ukur 

3.5.1. Uji Validitas Alat Ukur  

Azwar (2010, h.5) mendefinisikan validitas sebagai ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau 

instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat 

tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai 

dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. 

Validitas yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan validitas 

soal. Validitas soal menurut Suryabrata (2005, h.41), adalah tingkat kesesuaian 

antara masing-masing soal dengan total keseluruhan soal. Ukuran validitas soal 

ini adalah korelasi antara skor pada soal itu (masing-masing soal) dengan skor 

pada perangkat soal atau total keseluruhan soal (item total correlation). 

Perhitungan validitas ini digunakan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson. Pada perhitungan ini masih terdapat angka korelasi yang kelebihan 

bobot (over estimate), sehingga perlu dikoreksi menggunakan teknik koreksi part 

whole. Perhitungan ini menggunakan alat bantuan komputer. 

3.5.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Suryabrata (2005, h.29), reliabilitas alat ukur menunjukkan 

sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hal ini 

ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh oleh para 
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subjek yang diukur dengan alat yang sama, atau diukur dengan alat yang setara 

pada kondisi yang berbeda. 

Reliabilitas skala perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil dan skala 

konformitas diuji menggunakan teknik Koefisien Alpha dari Cronbach. 

Perhitungan ini menggunakan alat bantuan komputer. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Analisis data untuk menguji hubungan antara konformitas dengan 

perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil menggunakan metode analisis data 

statistik dengan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Perhitungan ini 

menggunakan alat bantuan komputer. 


	1.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	BAB VI.pdf

