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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Metode Penelitian yang Digunakan 
 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013) penelitian kuantitatif merupakan pendekatan guna menguji 

teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel, dapat diukur menggunakan 

instrumen, sehingga data jumlah dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. 

Metode penelitian kuantitatif adalah cara yang digunakan untuk mengolah dan 

menjawab masalah penelitian yang kaitannya dengan data berupa angka dan 

program statistik. (Sugiyono, 2013) 

Menurut Sugiyono (dalam Mulyadi, 2011) metode penelitian kuantitatif 

merupakan metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme, untuk meneliti pada 

populasi atau sampel, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat 

kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan korelasional. Menurut Winarni (dalam Wahyuni, Dalifa, & Muktadir, 

2017) pendekatan korelasional merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel. 

3.2. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 
 

3.2.1. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti yang 

bertujuan untuk diteliti, dipelajri sehingga didapatkan data atau informasi mengenai 

hal tersebut dan dari hasil tersebut ditarilah kesimpulan. (Nasution, 2017). Variabel 
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dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel tergantung : Perilaku konsumtif membeli produk skincare pada 

Mahasiswi Pengguna Media Sosial 

b. Variabel bebas : konsep diri dan konformitas 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian adalah definisi berdasarkan pada 

karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang didefinisikan atau mengubah 

konsep dengan kata-kata yang dapat menguraikan perilaku yang dapat diamati serta 

dapat diuji. (Nurcahyo & Khasanah, 2016). Definisi operasional variabel yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

A. Perilaku Konsumtif Membeli Produk Skincare pada Mahasiswi Pengguna 

Media Sosial 

Perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi pengguna 

media sosial adalah tindakan pengadaan produk yang mendukung kegiatan 

perawatan kulit melalui proses membeli yang bersifat berlebihan, hanya 

mementingkan keinginan dan tanpa pemikiran yang rasional yang dilakukan 

mahasiswi yang menggunakan situs sosial yang terhubung dengan jaringan internet. 

Perilaku konsumtif dapat diukur berdasarkan aspek-aspeknya yaitu pembelian 

impulsif (Impulsive buying), non-rational buying, dan wasteful buying. Tingkat 

perilaku konsumtif akan terlihat dari total skor yang didapatkan dari skala perilaku 

konsumtif. Tinggi dan rendahnya skor skala perilaku konsumtif akan menunjukan 

tinggi dan rendahnya perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi. 

 



 
 
 

40 
 
 
 

 

B. Konsep Diri 

 
Konsep diri adalah penilaian individu tentang bagaimana kualitas dirinya, 

gambaran tentang apa dan siapa dirinya serta gambaran dirinya di mata orang lain 

dan lingkungannya yang peroleh dari persepsi diri, refleksi dan perbandingan sosial 

di sekitar individu tersebut. dalam penelitian ini konsep diri dapat diukur berdasarkan 

aspek-aspeknya yang meiiputi aspek moral, sosial, psikis, dan fisik. Konsep diri 

dapat diukur menggunakan skala konsep diri, semakin tinggi skor yang didapat 

maka semakin baik konsep diri individu tersebut. 

C. Konformitas 
 

Konformitas merupakan perilaku individu untuk terlihat sama dengan individu 

lain yang didasari oleh keinginan individu itu sendiri. Maka dapat disimpulkan 

konformitas adalah bentuk kecenderungan atau penyesuaian untuk sesuai dengan 

orang lain atau kelompok, kecenderungan tersebut dapat mengubah persepsi, opini 

dan perilaku seorang individu. Konformitas dapat diukur berdasarkan aspek- 

aspeknya yaitu peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan 

ketaatan.Konformitas akan diukur menggunakan skala konformitas. Semakin tinggi 

perolehan total skor maka semakin tinggi konformitas yang dilakukan mahasiswi 

tersebut, dan sebaliknya. 

3.3. Subjek Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdapat objek/subjek yang 

karakteristik dan kriterianya sesuai dengan ketentuan peneliti untuk dipelajari serta 

manarik kesimpulan. (Sugiyono, 2018). Subjek yang digunakan harus berdasarkan 
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karakteristik yang sesuai agar dapat membedakan dari populasi lainnya. Populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswi yang menempuh 

pendidikan di perguruan tinggi di Semarang. berusia 18-25 tahun ,pengguna media 

sosial (instagram, facebook, tiktok, path, twitter), dan sering membeli produk 

skincare. 

3.3.2. Metode Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah dan karakteristiknya sesuai 

dengan populasi yang digunakan dan diambil menggunakan prosedur tertentu 

sehingga mewakili populasi. (Sugiyono, 2018). Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik Accidental Sampling. Teknik Accidental sampling 

merupakan proses pengambilan sampel dengan mencari subjek penelitian, subjek 

yang secara kebetulan bertemu saat proses pengumpulan data serta sesuai dengan 

kriteria dan ciri-ciri subjek penelitian yang telah di tentukan maka akan dijadikan 

sampel penelitian. (Meidatuzzahra, 2019). Dalam penyebaran skala peneliti 

menggunakan metode secara langsung dan menggunakan google form. 

3.4. Metode Pengumpulan 
 
3.4.1. Alat Pengumpulan Data 
 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa 

skala likert. Skala likert merupakan skala yang berguna untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi, seseorang atau kelompok mengenai fenomena sosial atau 

peristiwa tertentu, berdasarkan definisi operasional yang ditetapkan oleh peneliti 

(Haryani & Herwanto, 2015). Peneliti membagi 2 kelompok pada skala yang 

digunakan yaitu item favorable (pernyataan mendukung sikap) dan item unfavorable 
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(pernyataan tidak mendukung sikap objek). Penelitian akan menggunakan 3 skala 

yaitu skala konsep diri, skala konformitas dan skala perilaku konsumtif. 

3.4.2. Blueprint dan Cara Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan tiga skala yaitu skala perilaku konsumtif, skala 

konsep diri dan skala konformitas. 

a) Skala Perilaku Konsumtif 
 

Pada penelitian ini, skala perilaku konsumtif berjumlah 24 item yang terdiri 3 

aspek yaitu pembelian impulsive, non rational buying, dan wasteful buying. Berikut 

blue print dari rancangan skala perilaku konsumtif  

Tabel 3. 1 Blueprint Skala Perilaku Konsumtif Table 1 Tabel 1 1 

b) Skala Konsep Diri 

Pada penelitian ini, jumlah item skala konsep diri berjumlah 24 terdiri 4 aspek 

yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek sosial, aspek moral. Berikut blue print 

rancangan skala konsep diri :  

Tabel 3. 2 Blueprint Skala Konsep Diri Table 2 Tabel 1 2 

Aspek Konsep Diri Favorable Unfavorable Jumlah 

Aspek FIsik 3 3 6 

Aspek Psikis 3 3 6 

Aspek Sosial 3 3 6 

Aspek Moral 3 3 6 

Total 12 12 24 

 

Aspek Perilaku Konsumtif Favorable Unfavorable Jumlah 

Pembelian Implusive (Implusive Buying) 4 4 8 

Mencari Kesenangan (Non Rational Buying) 4 4 8 

Pemborosan (Wasteful Buying) 4 4 8 

Total 12 12 24 
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c) Skala Konformitas  

Pada penelitian ini, jumlah item skala konformitas yaitu 30 item yang terdiri 

dari 5 aspek yaitu peniruan, penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. 

Berikut BluePrint rancangan skala konformitas : 

Tabel 3. 3 Blueprint Skala Konformitas Table 3Tabel 1 3 

 

d) Cara Penilaian 

Cara penilaian yang digunakan untuk mengukur skala perilaku konsumtif, 

konsep diri dan konformitas yaitu dengan menggunakan skor 1-4. Pada tiap item 

akan terdapat alternatif pilihan yaitu SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak 

sesuai), STS (sangat tidak sesuai), dan. Jawaban STS akan bernilai 1, TS akan 

bernilai 2, S dinilai 3, dan SS akan dinilai 4. 

3.5. Validitas dan Reliabilitas 
 

3.5.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah kecermatan serta ketepatan saat menggunakan fungsi 

ukunya, dengan begitu akan tampak sejauh mana skala tersebut dapat mengukur 

atribut yang telah dirancang untuk mengukurnya (Azwar dalam Sumiwi, 2016). 

Validitas dapat mengukur ketepatan antara data yang dilaporan oleh peneliti dengan 

Aspek Konformitas Favorable Unfavorable Jumlah 

Peniruan 3 3 6 

Penyesuaian 3 3 6 

Kepercayaan 3 3 6 

Kesepakatan 3 3 6 

Ketaatan 3 3 6 

Total 15 15 30 
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data yang didapatkan dari subjek, sehingga data valid merupakan data yang 

hasilnya sama dengan apa yang akan dilaporkan peneliti berdasarkan data dari 

subjek. Penelitian ini akan menggunakan teknik correlation product moment dari 

pearson dan partwhole. 

3.5.2. Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu intrumen yang sudah baik dan dapat dipercaya 

untuk digunakan dalam alat pengumpulan data. reliabilits memiliki arti konsistensi, 

keterpercayaan, kestabilan, dan keajegan (Azwar dalam Sumiwi, 2016). Penelitian 

ini akan menggunakan koefisien teknik Croncbach’s Alpha. 

3.6. Teknik Analisis Data 
 

Metode analisis data yang digunakan peneliti pada hipotesis mayor adalah 

teknik uji regresi linear berganda. Peneliti menggunakan teknik ini untuk melihat 

hubungan antar tiga variabel diantara lain dua variabel bebas dan satu variabel 

tergantung. Dimana variabel bebasnya adalah konsep diri dan konformitas 

sedangkan variabel bebasnya adalah perilaku konsumtif. Pada hipotesis minor 

peneliti menggunakan teknik korelasi product moment. Proses analisis data pada 

penelitian ini akan dibantu dengan program komputer Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows version 23. 

  


