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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Orientasi kancah penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan 

tujuan agar memahami keadaan di lapangan di mana subjek tersebut 

berada. Oleh karena itu akan memudahkan peneliti pada saat turun ke 

lapangan untuk mengambil data. Pada penelitian ini, kancah atau 

tempatnya adalah komunitas Toyota Kijang Club Indonesia yang berada di 

Semarang yang beralamat di Jalan Imam Bardjo SH No.4, Pleburan, 

Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Subjek yang dilibatkan 

adalah anggota dari komunitas tersebut dengan karakteristik: termasuk 

dalam anggota yang aktif, dan telah bergabung dengan club tersebut lebih 

dari empat tahun. Anggota yang termasuk dalam populasi penelitian 

berjumlah 41 orang. 

Dalam situs www.toyota.astra.co.id diterangkan bahwa komunitas 

ini terbentuk karena kesamaan minat dan hobi. Para anggota bersepakat 

membuat komunitas ini bertujuan untuk saling sharing tentang masalah-

masalah yang berhubungan dengan hobinya, dan juga ingin 

mengembangkan kreativitas di bidang otomotif. Di TKCI, para pecinta 

Toyota Kijang berkumpul. Diresmikan pada tanggal 25 November 2000 

bertempat di Pizza Hut Wolter Monginsidi. TKCI ini merupakan hasil 

gagasan dari 6 orang yang begitu mencintai Toyota Kijang. TKCI ini terus 

mengalami perkembangan seiring bertambahnya anggota , selain itu TKCI 

yang berdiri tahun 2000 ini merupakan pelopor terbentuknya TKCI-TKCI 

http://www.toyota.astra.co.id/
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yang lain. Tidak lama setelah TKCI ini terbentuk, bermuncullah TKCI-TKCI 

yang lain yang mewakili dari kota-kota pecinta Toyota Kijang berasal, 

seperti di Jambi, Jakarta, Palembang, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, 

Bali, Jayapura, Semarang dan masih banyak lagi. Sampai sekarang, tidak 

kurang dari 38 cabang TKCI di berbagai wilayah Indonesia telah terbentuk. 

Tujuan dari dibentuknya TKCI ini bukan hanya sekedar untuk hiburan dan 

hanya kumpul-kumpul, tetapi juga mengadakan kegiatan sosial untuk 

membantu sesama, seperti kegiatan donor darah, jambore tahunan, 

rakernas, baksos, qurban pada hari Raya Idul Adha dan masih banyak hal-

hal positif lainnya yang dilakukan. Para anggota TKCI ini berharap 

organisasi ini mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat khususnya di 

dunia otomotif dan membawa dampak positif bagi pecinta TKCI sendiri dan 

bagi masyarakat pada umumnya. 

Penelitian terhadap anggota komunitas Toyota Kijang Club 

Indonesia yang berada di Semarang dilakukan berdasarkan berbagai 

pertimbangan, antara lain: 

4.1.1. Menurut hasil dari wawancara terhadap tiga anggota Toyota 

Kijang Club Indonesia (TKCI) pada bulan April 2018 di Kota Semarang, 

ditemukan bahwa perilaku konsumtif modifikasi mobil seringkali dilakukan 

oleh para anggotanya. 

4.1.2. Pimpinan dari komunitas tersebut mengizinkan untuk dilakukan 

penelitian di komunitasnya. 
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4.2. Persiapan Penelitian 

Berbagai persiapan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum turun 

mengambil data di lapangan. Berbagai hal yang perlu disiapkan terlebih 

dahulu antara lain penyusunan alat ukur dan surat perizinan penelitian. 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur Penelitian 

Pada penelitian ini akan menggunakan dua skala yang digunakan 

untuk mengambil data penelitian, yaitu skala perilaku konsumtif dalam 

modifikasi mobil dan skala konformitas. Skala dibuat berdasarkan pada 

teori aspek-aspek dari kedua variabel. 

4.2.1.1. Skala Perilaku Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

Skala perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil disusun 

berdasarkan aspek-aspek perilaku konsumtif yaitu aspek pembelian 

impulsif (impulsive buying), pemborosan (wasteful buying), dan aspek 

mencari kesenangan (nonrational buying). Total itemnya adalah 18 item 

dengan arah favourable 9 item dan 9 item unfavourable. Nomer-nomer item 

skala perilaku konsumtif dalam modifikasi mobil disusun dengan format 

sebaran di bawah ini. 

Tabel 3. Sebaran Nomer Item Skala Perilaku Konsumtif dalam 
Modifikasi Mobil 

Aspek Perilaku Konsumtif Favourable Unfavourable Total 

Pembelian impulsif 
(impulsive buying) 

1,7,13 2,8,14 6 

Pemborosan (wasteful 
buying) 

3,9,15 4,10,16 6 

Mencari kesenangan 
(nonrational buying) 

5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 
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4.2.1.2. Skala Konformitas 

Skala konformitas disusun berdasarkan aspek-aspek konformitas 

yang terdiri dari aspek kekompakan, kesepakatan dan aspek ketaatan.. 

Keseluruhan jumlah itemnya adalah 18 item, terdiri dari 9 item favourable 

dan 9 item unfavourable. Sebaran nomer item skala konformitas tercantum 

pada tabel 4 di bawah ini. 

Tabel 4. Sebaran Nomer Item Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable Total 

Kekompakan 1,7,13 2,8,14 6 
Kesepakatan 3,9,15 4,10,16 6 
Ketaatan 5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 

 

4.2.2. Perizinan Surat Penelitian  

Sebelum turun ke lapangan untuk mengambil data penelitian, perlu 

diurus surat yang tekait dengan perizinan penelitian. Kepengurusan surat 

tersebut melalui berbagai pihak, yaitu: 

a. Surat pengantar atau permohonan izin dari Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk diajukan kepada 

pimpinan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Surat tersebut 

bernomer 1286/B.7.3/FP/III/2019 tanggal 5 Maret  2019 (Lampiran F-1). 

b. Pimpinan Toyota Kijang Club Indonesia Semarang mengesahkan surat 

izin penelitian (Lampiran F-2) 

 

4.3. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 

Sebelum menguji hipotesis, data kasar perlu diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang valid. 

Pengujian data tersebut dilakukan menggunakan alat bantu komputer, 
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dengan program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

13.0. Demikan rincian masing-masing pengujian validitas dan reliabilitas 

pada kedua skala. 

4.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Konsumtif dalam 

Modifikasi Mobil 

Perhitungan statistik terhadap validitas skala perilaku konsumtif 

dalam modifikasi mobil, diperoleh hasil bahwa dari total item 18, terdapat 3 

item yang gugur dan 15 item yang valid, dengan taraf signifikansi 5% 

(koefisien berkisar antara 0,315-0,796). Nilai Cronbach’s alphanya adalah 

0,914, yang berarti reliabel. Perhitungan ini terlampir pada lampiran C-1. 

Nomer item valid dan gugur tersebut dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini. 

Tabel 5. Sebaran Nomer Item Valid dan Gugur Skala Perilaku 
Konsumtif dalam Modifikasi Mobil 

Aspek Perilaku Konsumtif Favourable Unfavourable 
Total 
Item 
Valid 

Pembelian impulsif 
(impulsive buying) 

1,7,13 2,8,14* 5 

Pemborosan (wasteful 
buying) 

3*,9,15 4,10,16 5 

Mencari kesenangan 
(nonrational buying) 

5*,11,17 6,12,18 5 

Total Item Valid 7 8 15 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
 

4.3.2. Uji Coba Skala Konformitas 

Perhitungan statistik terhadap validitas skala konformitas, diperoleh 

hasil bahwa terdapat 4 item yang gugur dan 14 yang valid dari total 18 item. 

Taraf signifikansinya adalah 5% (koefisien berkisar antara 0,350-0,596). 

Nilai Cronbach’s alphanya adalah 0,821, yang berarti reliabel. Hasil analisis 

validitas dan reliabilitas skala konformitas dapat dilihat pada lampiran C-2, 

kemudian sebaran nomer item valid dan gugur tercantum pada tabel 6. 
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Tabel 6. Sebaran Nomer Item Valid dan Gugur Skala Konformitas 

Aspek Konformitas Favourable Unfavourable 
Total 
Item 
Valid 

Kekompakan 1,7,13* 2,8*,14 4 
Kesepakatan 3,9,15 4,10*,16 5 
Ketaatan 5,11,17* 6,12,18 5 

Total Item Valid 7 7 14 

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
 

Oleh karena jumlah subjek penelitian terbatas yaitu 41 anggota 

komunitas Toyota Kijang Club Indonesia yang berada di Semarang, maka 

pengumpulan data yang dilakukan adalah model try out terpakai. Model 

tersebut dilakukan dengan turun ke lapangan sebanyak satu kali, kemudian 

data yang diperoleh diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu item yang gugur 

dibuang dan item yang validlah yang akan digunakan sebagai data 

penelitian. 

 

4.4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Penelitian 

Turun ke lapangan untuk mengambil data penelitian dilakukan pada 

tanggal 8 Maret dan 22 Maret 2019 pada saat para anggota sedang 

melakukan acara kumpulan rutin di Jalan Imam Bardjo. Pada saat 

dilakukan pengambilan data, subjek sedang berkumpul di depan BI 

Semarang. 

Peneliti mengambil data dengan mengunjungi tempat berkumpulnya 

TKCI (Toyota Kijang Club Indonesia) di depan Bank BI Semarang. Peneliti 

meminta izin kepada ketua TKCI untuk dilakukan penelitian pada 

komunitasnya serta meminta data kepada ketua TKCI nama – nama 

anggota yang aktif dan lebih dari 4 tahun. Peneliti mendatangi kumpulan 

TKCI dan meminta izin kepada nama - nama yang diberikan ketua TKCI 
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untuk mengisi skala yang diberikan. Peneliti memberikan skala kepada 

setiap subjek yang terpilih. 

Peneliti mengambil data sebanyak dua kali yaitu hari jumat malam 

saat kumpulan. Lalu peneliti juga mengunjungi anggota TKCI yang tidak 

ditemui saat kumpulan, dengan cara menemui di rumah atau tempat kerja. 

Peneliti mendapatkan subjek 41 orang sejumlah total populasinya, 

selebihnya 41 subjek tersebut akan dilakukan analisis statistik. Langkah 

awal adalah melakukan skoring dan menabulasikan ke dalam data excel 

agar dapat dilakukan perhitungan secara statistik. Tabulasi data tersebut 

akan terlampir di lampiran B. 
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