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BAB 4 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 
 

4.1. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum memulai pengumpulan data, peneliti pertama-tama menentukan 

tempat atau kancah penelitian untuk proses pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Orientasi kancah ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

kondisi tempat pengambilan data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini 

akan dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.  

Universitas Katolik Soegijapranata terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, 

Kecamatan Banyumanik, Semarang. Universitas ini lebih dikenal dengan nama Unika. 

Unika sendiri berdiri sejak 5 Agustus 1982. Unika sendiri memiliki 10 fakultas dan 29 

program studi. Menurut PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) berdasarkan 

pelaporan periode 2019/2020 ganjil, Universitas Katolik Soegijapranata memiliki 

mahasiswa terdaftar sejumlah 4.491 mahasiswa laki-laki dan 4.963 mahasiswi 

perempuan.  

Terdapat mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu terlihat 

dengan penampilan yang rapi dan menarik, pergi ke kampus dengan fashionable dan 

terlihat sangat memperhatikan penampilan. Terlihat ada kelompok yang selalu 

berpenampilan menarik dengan menggunakan barang-barang yang terlihat berkelas.  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan Google Form. Google 

Form adalah layanan dari Google yang dapat membuat survei, tanya jawab dengan 

menggunakan fitur formulir secara online yang bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan 
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penggunanya. Skala disebarkan melalui media sosial seperti Whatsapp, LINE, 

Instagram, Telegram dan E-mail.   

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

hubungan antara pendidikan ekonomi keluarga dengan gaya hidup shopaholic pada 

mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata. Ada pun pertimbangan peneliti yang 

menjadikan Universitas Katolik Soegijapranata sebagai tempat penelitian yaitu terlihat 

adanya mahasiswi yang cenderung memiliki gaya hidup shopaholic.  

Berdasarkan pertimbangan diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian dengan subjek pada penelitian ini adalah Mahasiswi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan kriteria sedang menempuh pendidikan dan 

berjenis kelamin perempuan.  

4.2. Persiapan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling sebagai teknik untuk 

pengambilan data. Peneliti menggunakan try out terpakai sebagai data dalam 

penelitian ini. Try out terpakai yaitu dimana data yang diambil untuk menguji validitas 

dan reliabilitas juga digunakan sebagai data dalam penelitian. Uji validitas dan 

reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan program komputer, yaitu SPSS 22.0 

for windows. Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses 

pengambilan data, sebagai berikut: 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala gaya hidup shopaholic dan 

skala pendidikan ekonomi keluarga. Skala gaya hidup shopaholic disusun 

berdasarkan gejala-gejala gaya hidup shopaholic dan skala pendidikan ekonomi 
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keluarga disusun berdasarkan aspek-aspeknya. Model skala yang digunakan adalah 

skala Likert dengan menggunakan empat pilihan jawaban.  

a. Skala Gaya Hidup Shopaholic 

Skala gaya hidup shopaholic disusun berdasarkan gejala-gejala gaya 

hidup shopaholic yang terdiri dari mencari persetujuan dari orang lain, tingkat 

percaya diri yang rendah, memiliki masalah dengan emosi, kesulitan 

mengontrol impuls (dorongan atau keinginan dalam diri), memanjakan diri 

melalui fantasi, dan materialistis. Total item adalah 24 item, yang terdiri dari 12 

item favorable dan 12 item unfavorable.  

Tabel 4.1 Blueprint sebaran item skala Gaya Hidup Shopaholic 

Aspek 
Nomor Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Mencari persetujuan dari orang lain 

Tingkat percaya diri yang rendah 

Memiliki masalah dengan emosi 

8, 13 

3, 23 

5, 11 

2, 17 

12, 20 

7, 14 

4 

4 

4 

Kesulitan mengontrol impuls 

(dorongan atau keinginan dalam diri) 
1, 19 21, 24 4 

Memanjakan diri melalui fantasi. 4, 10 16, 22 4 

Materialistis 9, 15 6, 18 4 

Total 12 12 24  

  

b. Skala Pendidikan Ekonomi Keluarga 

Skala pendidikan ekonomi keluarga disusun berdasarkan aspek-aspek 

pendidikan ekonomi keluarga yang terdiri dari pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan (life skill). Total item adalah 12 item, yang terdiri dari 6 item 

favorable dan 6 item unfavorable.  
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Tabel 4.2 Blueprint sebaran item skala Pendidikan Ekonomi Keluarga 

Aspek 
Nomor Item 

Total 
Favorable Unvaforable 

Pengetahuan 1, 4 6, 8 4 

Pengalaman 2, 9 5, 11 4 

Keterampilan (Life Skill) 10, 12 3, 7 4 

Total 6 6 12 

 

4.3. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode try out terpakai 

yang dilakukan selama 42 hari, yang dimulai sejak 15 November 2020 sampai dengan 

27 Desember 2020. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 40 mahasiswi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang.  

Subjek penelitian diambil dari fakultas-fakultas Universitas Katolik 

Soegijapranata, data dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Sebaran skala berdasarkan fakultas 

No. Fakultas Jumlah Persentase 

1. Fakultas Psikologi 16 40% 

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 9 22,5% 

3. Fakultas Bahasa dan Seni 3 7,5% 

4. Fakultas Teknologi Pertanian 4 10% 

5. Fakultas Arsitek dan Desain 2 5% 

6. Fakultas Hukum dan Komunikasi 3 7,5% 

7. Fakultas Teknik 1 2,5% 

8. Fakultas Komputer 1 2,5% 

9. Fakultas Kedokteran 1 2,5% 

Total 40 100% 
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Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode try out terpakai dan 

penyebaran skala menggunakan google form. Penggunaan google form untuk 

mempermudah subjek dalam mengisi skala yang telah disediakan. Form yang telah 

diisi kemudian akan diskoring dan ditabulasi yang akan menghasilkan data seperti 

yang terlihat pada lampiran B. Pada saat pelaksanaan pengumpulan data, peneliti 

sebelumnya telah menyebarkan skala untuk percobaan, dan didapatkan data 

sebanyak 61 responden. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kualitas dari skala yang telah dibuat dan akan digunakan dalam penelitian ini agar 

mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, didapatkan hasil yang 

menurut peneliti tidak memuaskan, dan akan berdampak pada hasil penelitian, 

sehingga diputuskan data yang telah didapatkan dalam percobaan penyebaran skala 

tidak digunakan untuk proses selanjutnya.  

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Validitas dan  Reliabilitas Skala Gaya Hidup Shopaholic 

Setelah data selesai didapatkan, peneliti melakukan uji validitas untuk skala 

gaya hidup shopaholic. Uji validitas menggunakan metode Product Moment yang 

dikoreksi menggunakan metode Part Whole. Uji validitas pada skala gaya hidup 

shopaholic menunjukan terdapat 17 item valid dan 7 item gugur. Item valid dengan 

koefisien terendah 0,360 dan koefisien tertinggi 0,753. Sebaran item valid dan tidak 

valid dapat dilihat pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Tabel sebaran item valid dan item gugur skala Gaya Hidup Shopaholic 

Aspek 
Nomor Item Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

Mencari persetujuan dari orang lain 

Tingkat percaya diri yang rendah 

Memiliki masalah dengan emosi 

8*, 13 

3*, 23 

5, 11 

2*, 17 

12, 20 

7, 14 

2 

3 

4 

Kesulitan mengontrol impuls 

(dorongan atau keinginan dalam diri) 
1, 19 21, 24 4 

Memanjakan diri melalui fantasi. 4, 10 16*, 22* 2 

Matrealistis 9, 15 6*, 18* 2 

Total 10 7 17 

Keterangan: 

Tanda (*): item gugur 

Setelah dilakukan uji coba skala gaya hidup shopaholic terdapat item valid dan 

item gugur, yaitu item nomor 2, 3, 6, 8, 16, 18, dan 22. Item gugur akan disisihkan dan 

item valid dilakukan pengujian ulang, sehingga dihasilkan data penelitian yang dapat 

dilihat pada lampiran D-1. 

Uji reliabilitas yang dilakukan pada skala gaya hidup shopaholic menunjukan 

koefisien Alpha sebesar 0,888 dengan pengujian dua kali putaran.  

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Pendidikan Ekonomi Keluarga 

Hasil uji validitas pada skala pendidikan ekonomi keluarga menunjukan bahwa 

dari 12 item yang diuji ditemukan 9 item valid dan 3 item gugur. Item valid dengan 

koefisien terendah 0,358 dan item valid dengan koefisien tertinggi 0,704. Sebaran item 

valid dan item gugur dapat dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Tabel sebaran item valid dan item gugur skala Pendidikan Ekonomi 

Keluarga 

Aspek 
Nomor Item Total Item 

Valid Favorable Unfavorable 

Pengetahuan 1, 4 6*, 8* 2 

Pengalaman 2, 9 5, 11 4 

Keterampilan (Life Skill) 10, 12* 3, 7 3 

Total 5 4 9 

Keterangan: 

Tanda (*): item gugur 

Setelah dilakukan uji coba skala pendidikan ekonomi keluarga terdapat item 

valid dan item gugur, yaitu item nomor 6, 8, dan 12. Item gugur akan disisihkan dan 

item valid dilakukan pengujian ulang, sehingga menghasilkan data penelitian yang 

dapat dilihat pada lampiran D-2. 

Hasil uji reliabilitas pada skala pendidikan ekonomi keluarga menunjukan 

koefisien Alpha sebesar 0,770 dengan pengujian dua kali putaran. 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, jumlah dari item valid dari 

masing-masing skala akan dijumlahkan. Jumlah skor tersebut yang akan digunakan 

untuk uji normalitas, seperti yang terlihat pada lampiran E-1, uji linearitas, seperti 

yang terlihat pada lampiran E-2, dan uji hipotesis, seperti yang terlihat pada lampiran 

F.


