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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerik dan diolah menggunakan metode 

statistika. Pada dasarnya penelitian kuantitatif akan memperoleh hasil signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti atau dikenal dengan penelitian korelasional 

(Azwar, 2013).  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah sebuah gambaran, persepsi atau konsep yang 

memiliki variasi dan dapat diperhitungkan. Variabel dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel tergantung atau 

dependent variable (Kumar, 2011). Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau memicu variabel tergantung, sedangkan variabel tergantung 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Creswell, 2014). Variabel yang 

ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung : Compulsive Buying 

2. Variabel bebas : Gaya Hidup Hedonis 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Compulsive Buying 

Compulsive buying yaitu dorongan perilaku konsumsi yang tidak dapat ditahan 

oleh individu dan dilakukan berulang-ulang untuk mengurangi ketegangan atas 
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perasaan negatif (seperti stres, depresi, kecemasan, trauma) yang dirasakannya, 

sehingga individu tersebut merasa membeli sesuatu adalah cara untuk mengatur 

perasaan hatinya. Compulsive buying diukur menggunakan skala compulsive buying 

yang disusun berdasarkan lima aspek yaitu (1) tendency to spend, (2) 

compulsion/drive to spend, (3) feelings joy about shopping and spending, (4) 

dysfunctional spending, dan (5) post-purchase guilt. Tinggi rendahnya compulsive 

buying individu diperoleh dari skala compulsive buying. Semakin tinggi skor skala 

compulsive buying maka menunjukkan semakin tinggi tingkat compulsive buying, 

sebaliknya semakin rendah skor skala compulsive buying maka menunjukkan 

semakin rendah tingkat compulsive buying. 

3.3.2. Gaya Hidup Hedonis 

Gaya hidup hedonis adalah orientasi aktivitas sehari-hari pada individu yang 

mengutamakan kesenangan dalam tujuan hidupnya dengan membeli barang-barang 

mahal, menghabiskan waktu di luar rumah dan menjadi pusat perhatian. Tingkat gaya 

hidup hedonis diukur menggunakan skala gaya hidup hedonis yang tersusun atas tiga 

aspek, yaitu Activity, Interest, dan Opinion. Tinggi rendahnya tingkat gaya hidup 

hedonis pada individu didapatkan dari hasil skala gaya hidup hedonis. Semakin tinggi 

skor maka menunjukan semakin tinggi tingkat gaya hidup hedonis individu, sebaliknya 

semakin rendah skor maka menunjukan semakin rendah tingkat gaya hidup hedonis 

individu. 
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3.4. Populasi dan Sampling 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian, 

kelompok ini harus memiliki karakteristik bersama yang membedakan dari kelompok 

subjek yang lain (Azwar, 2013). Pada penelitian ini peneliti menggunakan populasi 

penelitian yaitu mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

angkatan 2017-2019. 

3.4.2. Teknik Sampling 

Sampel adalah sekelompok kecil yang mewakili karakteristik dari populasi 

yang dipilih oleh peneliti. Teknik yang digunakan dalam menentukan sampel untuk 

diteliti disebut teknik sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik incidental sampling. Teknik incidental sampling yaitu adalah 

teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu 

dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data penelitian (Neuman, 

2002). Dalam penelitian ini karakteristik sampel yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut : 

1. Mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 2017 

- 2019. 

2. Berusia 18 – 21 tahun, karena pada usia tersebut individu dianggap telah 

mampu mengambil keputusan pembelian (Fatihana, 2014). 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode skala dalam pengumpulan data. Skala 

pengukuran yaitu skala yang digunakan dalam proses menilai, membedakan suatu 
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obyek yang diukur sehingga menghasilkan pengukuran secara kuantitatif. Jenis skala 

yang peneliti gunakan adalah Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

menunjukan sikap responden terhadap suatu pernyataan. Skala ini memiliki alternatif 

jawaban antara lain : Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 

Tidak Sesuai (STS) (Priyono, 2008). Skala yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain : 

1. Skala Compulsive Buying 

Skala compulsive buying disusun berdasarkan aspek-aspek dari compulsive 

buying, yaitu (1) tendency to spend, (2) compulsion/drive to spend, (3) feelings joy 

about shopping and spending, (4) dysfunctional spending, dan (5) post-purchase guilt. 

Pernyataan yang ada dalam skala ini berupa pernyataan favorable dan unfavorable. 

Skoring pernyataan favorable sebagai berikut : Sangat Sesuai (SS) mendapat nilai 4, 

jika Sesuai (S) mendapat nilai 3, jika Tidak Sesuai (TS) mendapat nilai 2, dan jika 

Sangat Tidak Sesuai (STS) mendapat nilai 1. Sedangkan skoring pernyataan 

unfavorable sebagai berikut Sangat Sesuai (SS) mendapat nilai 1, jika Sesuai (S) 

mendapat nilai 2, jika Tidak Sesuai (TS) mendapat nilai 3, dan jika Sangat Tidak 

Sesuai (STS) mendapat nilai 4. 

Tabel 3.1. Tabel Blueprint Skala Compulsive Buying 

Aspek-Aspek Compulsive Buying 
Persebaran Item Jumlah 

Pernyataan Favorable Unfavorable 

Tendency to spend 3 3 6 
Compulsion/drive to spend 3 3 6 
Feelings joy about shopping 3 3 6 
Dysfunctional spending 3 3 6 
Post-purchase guilt 3 3 6 

TOTAL 15 15 30 

 
 



 
 
 
 

28 
 

 
 

2. Skala Gaya Hidup Hedonis 

Skala gaya hidup hedonis disusun berdasarkan aspek-aspek dari gaya hidup 

hedonis yaitu (1) activity, (2) interest, dan (3) opinion. Pernyataan yang ada dalam 

skala ini berupa pernyataan favorable dan unfavorable. Skoring pernyataan favorable 

sebagai berikut : Sangat Sesuai (SS) mendapat nilai 4, jika Sesuai (S) mendapat nilai 

3, jika Tidak Sesuai (TS) mendapat nilai 2, dan jika Sangat Tidak Sesuai (STS) 

mendapat nilai 1. Sedangkan skoring pernyataan unfavorable sebagai berikut Sangat 

Sesuai (SS) mendapat nilai 1, jika Sesuai (S) mendapat nilai 2, jika Tidak Sesuai (TS) 

mendapat nilai 3, dan jika Sangat Tidak Sesuai (STS) mendapat nilai 4. 

Tabel 3.2. Tabel Blueprint Skala Gaya Hidup Hedonis 

Aspek Jumlah Item 

Activity 10 
Interest  10 
Opinion 10 

TOTAL 30 

  

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

3.6.1. Uji Validitas Alat Ukur 

Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan alat tes terhadap variabel yang 

dinilai apakah menilai apa yang seharusnya dinilai atau tidak (Matondang, 2009). 

Untuk menguji validitas alat ukur dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

korelasi product moment Pearson menggunakan aplikasi statistika SPSS 21 for 

Windows. Alasan peneliti menggunakan korelasi ini karena sesuai dengan tujuan 

peneliti untuk menguji hubungan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku 

compulsive buying pada mahasiswa. 

Alat ukur dapat dinyatakan valid ketika hasil koefisien validitas 0.30 < rxy < 1.00 

(Azwar, 2016), lalu selanjutnya alat ukur akan dikoreksi lebih lanjut dengan teknik part-
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whole karena saat perhitungan korelasi antara skor item dengan skor total item terjadi 

kelebihan bobot, hal ini menyebabkan angka korelasi yang diperoleh menjadi besar. 

Setelah dilakukan korelasi part-whole hingga item pada alat ukur tidak ada yang 

tereleminasi. 

3.6.2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Penggunaan uji reliabilitas suatu penelitian digunakan untuk melihat apakah 

suatu pengukuran yang digunakan dalam penelitian tersebut dapat dipercaya, 

memiliki hasil yang sama meskipun beberapa kali diambil datanya (Matondang, 2009). 

Peneliti menggunakan teknik koefisien Alpha-Cronbach untuk melihat reliabilitas skala 

perilaku compulsive buying dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa. Hasil 

analisis reliabilitas formula Alpha-Cronbach alat ukur dikatakan reliabel apabila 0 < rxx’ 

< 1, dengan rxx’ = 1 merupakan koefisien reliabilitas yang sempurna (Azwar, 2018). 

Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila menunjukan hasil uji reliabilitas Alpha-

Cronbach minimal 0,700 (Howitt & Cramer, 2011). 

3.7. Metode Analisis Data 

Analisis data digunakan untuk mengolah data mentah yang sudah didapatkan 

peneliti untuk mendapatkan hasil olahan data yang dapat memecahkan permasalahan 

penelitian (Hastono, 2006). Pengolahan data yang peneliti gunakan adalah teknik 

korelasi product moment Pearson, syarat data untuk menggunakan teknik korelasi ini 

adalah data yang akan diolah berupa data rasio, koefisien yang dihasilkan antara -1 

hingga +1 yang menunjukan apakah hasil analisis tersebut positif atau negatif 

(Priyono, 2008).  



 
 
 
 

30 
 

 
 

Apabila hasil menunjukan nilai mendekati -1 (negatif) maka Ho diterima, yaitu 

tidak adanya hubungan antara gaya hidup hedonis dan compulsive buying pada 

mahasiswa, sebaliknya jika hasil menunjukan nilai mendekati 1 (positif) maka Ha 

diterima, yaitu adanya hubungan antara gaya hidup hedonis dan compulsive buying 

pada mahasiswa.


