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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum penelitian dimulai, banyak persiapan penelitian yang dilakukan yaitu 

menentukan kancah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu universitas 

swasta di Kota Semarang yaitu Universitas Katolik Soegijapranata atau sering disebut 

dengan UNIKA Soegijapranata. Universitas Katolik Soegijapranata Semarang adalah 

perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Tengah selama dua periode (2019 dan 2020) 

menurut Kemenristekdikti. Universitas ini berada di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, 

Bendan Dhuwur, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Terdapat 23 program 

studi sarjana, 8 program magister, 1 program diploma III dan 1 program doktoral 

terbagi ke dalam berbagai fakultas antara lain, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas 

Arsitektur dan Desain, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Sastra, 

Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Teknologi Lingkungan. Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang memiliki 6 gedung yang terdiri atas Gedung Yustinus, 

Gedung Albertus, Gedung Thomas Aquinas, Gedung Mikael, Gedung Antonius, 

Gedung Henricus Constant. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode try out terpakai. Subjek yang 

dibutuhkan peneliti yaitu mahasiswa aktif Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang berusia 18-20 tahun, melakukan pembelian barang bermerek minimal 

dua kali dalam sebulan terakhir, melakukan pembelian barang di luar kebutuhan 
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sehari-hari minimal dua kali dalam sebulan terakhir, menghabiskan waktu di mall, café 

atau coffee shop minimal dua kali dalam seminggu terakhir. Jumlah subjek dalam 

penelitian ini sejumlah 80 mahasiswa dari berbagai fakultas. Peneliti menggunakan 

teknik purposive sampling untuk mendapatkan subjek penelitian, dengan 

menggunakan google form sebagai kuesioner di tengah pandemi COVID-19 ini. 

Alasan peneliti melakukan penelitian ini didasarkan dengan beberapa penelitian 

sebagai berikut : 

1. Fenomena akhir-akhir ini dimana mahasiswa sering menghabiskan waktu di 

luar rumah untuk ‘nongkrong’, membeli barang-barang mewah dan membeli 

suatu barang tanpa pikir panjang berdasarkan wawancara dan observasi di 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Masih minimnya penelitian mengenai compulsive buying di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

Dengan beberapa pertimbangan di atas, peneliti memutuskan melaksanakan 

penelitian dengan topik hubungan gaya hidup hedonis dengan compulsive buying 

pada mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

4.2. Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian pada mahasiswa di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang ini, peneliti melakukan pengajuan terkait dengan surat 

permohonan izin untuk melakukan penelitian 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan dua skala yaitu skala 

compulsive buying dan skala gaya hidup hedonis. Skala compulsive buying tersusun 



 
 
 
 

33 
 

 
 

atas aspek-aspek dari compulsive buying, sedangkan skala gaya hidup hedonis 

tersusun atas aspek-aspek dari gaya hidup hedonis. 

a. Skala Compulsive Buying 

Skala compulsive buying disusun untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat 

compulsive buying pada mahasiswa. Skala ini tersusun sejumlah 30 item, 

dengan 15 item favorable dan 15 item unfavorable. 

Tabel 4.1. 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 

 
b. Skala Gaya Hidup Hedonis 

 Skala gaya hidup hedonis disusun untuk mengukur tingkat hedonis yang 

dimiliki mahasiswa. Skala gaya hidup hedonis terdiri atas 30 item. Terdapat masing-

masing 10 item untuk tiga aspek dari gaya hidup hedonis. 

Tabel 4.2. Blueprint Skala Gaya Hidup Hedonis 

Aspek –Aspek Gaya Hidup Hedonis Jumlah Item 

Activity 10 

Interest 10 

Opinion 10 

TOTAL 30 

 

4.2.2. Perizinan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengajukan surat permohonan izin 

penelitian yang sudah disetujui oleh Ketua Program Studi Psikologi Strata Satu 

Fakultas Psikologi dengan nomor surat 1221/B.7.3/FP/VIII/2020. 
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4.3. Uji Coba Alat Ukur 

4.3.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Compulsive Buying 

Uji validitas skala compulsive buying yang terdiri atas 30 item dilakukan 

dengan tiga kali putaran  memperoleh hasil akhir 16 item valid dan 14 item gugur. 

Dasar pengukuran validitas penelitian ini dengan menggunakan tabel koefisien 

pearson signifikansi 0,05 (Howitt & Cramer, 2011) dikatakan valid apabila r hitung>r 

tabel (Hastono, 2006). Nilai r tabel (n=80)  menunjukan nilai r sebesar 0,220. Rentang 

koefisien validitas dengan teknik product moment menunjukan rentang koefisien 

korelasi yang telah dikoreksi secara part-whole berkisar mulai dari 0,275 sampai 

dengan 0,606. 

Hasil uji reliabilitas skala compulsive buying menggunakan Alpha-Cronbach 

sebesar rxx’=0,854. Alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila menunjukan hasil uji 

reliabilitas Alpha-Cronbach minimal 0,700 (Howitt & Cramer, 2011). Hasil uji 

reliabilitas Alpha-Cronbach skala compulsive buying menunjukan hasil 0,854 maka 

dapat dikatakan skala compulsive buying dalam penelitian ini reliabel dan dapat 

digunakan untuk penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas skala compulsive buying 

dapat dilihat pada lampiran. Sebaran item valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 

4.3. 

Tabel 4.3. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Compulsive Buying 

Aspek Compulsive Buying 
Item Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

Tendency to spend 1, 11, 21 2, 12*, 22* 4 
Compulsion/drive to spend 3, 13, 23 4*, 14*, 24 4 
Feelings joy about shopping 5, 15, 25 6*, 16*, 26 4 
Dysfunctional spending 7, 17, 27 8*, 18*, 28* 3 
Post-purchase guilt 9*, 19*, 29* 10*, 20*, 30 1 

TOTAL 16 

Keterangan : Item dengan tanda (*) adalah item yang gugur 
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4.3.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Gaya Hidup Hedonis 

Uji validitas skala gaya hidup hedonis yang terdiri atas 30 item dilakukan 

dengan tiga kali putaran  memperoleh hasil akhir 26 item valid dan 4 item gugur. Dasar 

pengukuran validitas penelitian ini dengan menggunakan tabel koefisien pearson 

signifikansi 0,05 (Howitt & Cramer, 2011) dikatakan valid apabila r hitung>r tabel 

(Hastono, 2006). Nilai r tabel (n=80) menunjukan nilai r sebesar 0,220. Rentang 

koefisien validitas dengan teknik product moment menunjukan rentang koefisien 

korelasi yang telah dikoreksi secara part-whole berkisar mulai dari 0,247 sampai 

dengan 0,730. 

Hasil uji reliabilitas skala gaya hidup hedonis menggunakan Alpha-Cronbach 

sebesar rxx’=0,927. Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila menunjukan hasil 

uji reliabilitas Alpha-Cronbach minimal 0,700 (Howitt & Cramer, 2011). Maka dapat 

dikatakan skala gaya hidup hedonis dalam penelitian ini reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas skala gaya hidup hedonis dapat 

dilihat pada lampiran. Sebaran item valid dan tidak valid dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Gaya Hidup Hedonis 

Aspek Gaya Hidup Hedonis Persebaran Item Jumlah Item Valid 

Activity 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28* 9 
Interest 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 10 
Opinion 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21*, 24*, 27, 30* 7 

TOTAL 26 

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

4.4. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Proses pengambilan data dilaksanakan dengan metode try out terpakai 

dengan menyebarkan skala melalui Google Form. Metode try out  terpakai adalah 

metode penggunaan hasil data yang didapatkan dari pengambilan data pertama kali, 

yang langsung digunakan dan dianalisis. Alasan peneliti tidak menggunakan metode 
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try out dikarenakan jumlah responden yang tidak terlalu banyak, hal ini disebabkan 

karena tidak banyak responden yang memenuhi kriteria subjek di tengah pandemi 

COVID-19 ini.  

Pengambilan dilaksanakan mulai dari hari Jumat, 21 Agustus 2020 dan ditutup 

pada hari Senin, 24 Agustus 2020 dengan total subjek yang mengisi formulir sejumlah 

80 responden mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang berasal 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, Fakultas Arsitektur dan Desain, dan 

Fakultas Bahasa dan Seni. 

Tabel 4.5. Jumlah Responden yang Mengisi Skala Penelitian 

Fakultas Jumlah Responden 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 11 
Fakultas Teknologi Pertanian 10 
Fakultas Hukum dan Komunikasi 10 
Fakultas Psikologi 21 
Fakultas Arsitektur dan Desain 10 

Fakultas Seni dan Bahasa 9 

Fakultas Teknik 9 

TOTAL 80 

 
Pelaksanaan pengambilan data melalui Google Form ini terdiri atas empat 

bagian. Bagian pertama berisi penjelasan topik penelitian dan pernyataan surat  

ketersediaan (Informed Consent). Responden yang menyetujui melanjutkan mengisi 

di bagian kedua yaitu pengisian identitas diri yang terdiri atas: inisial, jenis kelamin, 

usia, angkatan, fakultas, perkiraan uang saku per bulan, dan perkiraan pengeluaran 

per bulan. Setelah mengisi identitas diri, responden lanjut mengisi formulir di bagian 

ketiga sampai empat yang berisi skala compulsive buying dan skala gaya hidup 

hedonis. Setelah pengisian skala selesai, responden mengklik kata “kirim” di bawah 
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skala. Kemudian akan muncul di layar ucapan terima kasih atas partisipasinya di 

dalam penelitian ini. 

Langkah selanjutnya setelah data sudah diperoleh yaitu peneliti melakukan 

skoring dan tabulasi data dari skala compulsive buying dan skala gaya hidup hedonis. 

Skoring dan tabulasi data ini digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas kemudian uji 

asumsi dan analisis data menggunakan program SPSS 21  for windows version. 

 


