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BAB IV 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.1. Orientasi Kancah 

 Dalam pelaksanaan penelitian mengenai hubungan konsep diri dan 

konformitas dengan perilaku konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi 

pengguna media sosial ini, sebagai peneliti perlu memahami kancah penelitian yang 

akan dilakukan meliputi tempat dan segala sesuatu yang penelitian perlukan dan 

persiapkan selama proses penelitian berlangsung. Peneliti memilih mahasiswi yang 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang terletak di Semarang dan berusia 

18-25 tahun serta menggunakan media sosial sebagai subjek penelitian. 

 Hal-hal yang mendasari peneliti dalam menentukan kancah penelitiannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Perilaku konsumtif sering dialami oleh mahasiswi berusia 18- 25 tahun 

karena pada usia tersebut merupakan masa pembentukan identitas yang 

membuat individu cenderung senantiasa melakukan evaluasi diri dan 

berusaha untuk mendapatkan diri nya yang ideal. Hal tersebut membuat 

mahasiswi cenderung berbelanja secara berlebihan untuk menunjang 

penampilannya (pakaian, produk skincare, kosmetik, dan aksesoris) (L. 

S. Putri & Sakti, 2015). 

2. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat seperti media 

sosial facebook, instagram, twitter, dan tiktok sekarang ini yang di miliki 

oleh hampir semua mahasiswi, dengan mempunyai media sosial, 
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mahasiswi semakin memiliki kemudahan untuk membeli produk skincare 

yang di inginkan (Kadeni & Srijani, 2018). 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti sebanyak 195 subjek. 

Berikut rincian mengenai responden penelitian :  

Tabel 4. 1 Rincian Usia Subjek Table 4 

Usia  Jumlah Subjek  Persentase  

18  14 subjek  7,18% 
19 43 subjek  22,05% 
20 42 subjek  21,53% 
21 27 subjek  13,84% 
22 40 subjek 20,51% 
23 13 subjek  6,67% 
24 11 subjek 5,64% 
25 5 subjek  2,56% 

Total  195 subjek  100% 

 Dari rincian usia subjek pada tabel diatas dapat dilihat semua rentang usia 

terisi dengan subjek terbanyak pada usia 19 tahun sebanyak 43 subjek (22,05%) 

dan pada usia terdapat paling sedikit subjek yaitu 5 subjek (2,56%). 

Tabel 4. 2 Deskripsi Seberapa Sering Responden Berbelanja Produk Skincare Table 5 

Berapa kali berbelanja Produk 
Skincare dalam sebulan 

Jumlah Subjek Persentase 

2-3 kali dalam sebulan 180 subjek  92,3% 

4-5 kali dalam sebulan 5 subjek 2,56% 
> 5 kali dalam sebulan  10 subjek  5,12% 

Total  195 subjek 100% 

Berdasarkan deskripsi tabel diatas diperoleh seberapa sering subjek 

berbelanja produk skincare dalam sebulan, ditemukan 180 subjek berbelanja produk 

skincare sebanyak 2-3 kali dalam sebulan dengan persentase 92,3%. Sebanyak 5 

subjek berbelanja produk skincare 4-5 kali dalam sebulan dengan persentase 2,56% 

dan sebanyak 10 subjek berbelanja produk skincare > 5 kali dalam sebulan dengan 

persentasi 5,12%. 
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4.2. Persiapan Penelitian  

 Dalam melaksanakan penelitian, sebelumnya peneliti harus menyiapkan 

berbagai persiapan agar pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik. Persiapan 

yang dilakukan adalah menyusun dan mempersiapkan alat ukur yang akan 

digunakan selama proses penelitian berlangsung. Saat menyebarkan kuesioner 

penelitian, peneliti juga menyiapkan informed consent. Informed consent dilampirkan 

dalam google form sebagai tanda responden bersedia untuk menjadi subjek 

penelitian dan bersedia mengisi kuesioner berdasarkan keadaan dirinya. 

4.2.1. Penyusunan Alat Ukur  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga skala disesuaikan dengan 

jumlah variabel penelitian yaitu skala perilaku konsumtif, skala konsep diri, dan skala 

konformitas. Ketiga skala tersebut dibuat oleh peneliti sendiri didasarkan pada 

aspek-aspek pada setiap variabel yang diteliti. 

4.2.1.1. Skala Perilaku Konsumtif Membeli Produk Skincare pada Mahasiswi 

Pengguna Media Sosial 

Skala perilaku konsumtif digunakan untuk mengukur variabel perilaku 

konsumtif membeli produk skincare pada mahasiswi pengguna media sosial, dimana 

peneliti membuat skala ini berdasarkan pada aspek-aspek perilaku konsumtif yaitu 

pembelian impulsit, mencari kesenangan (non rational buying) dan pemborosan 

(wasteful buying). Bentuk alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah skala 

likert dengan skala 1-4 dan berisi 12 item bersifat mendukung (favorable) dan 12 

item tidak mendukung (unfavorable). Persebaran item skala perilaku konsumtif 
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membeli produk skincare pada mahasiswi pengguna media sosial dapat dilihat pada 

tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4. 3 Persebaran item skala perilaku konsumtif membeli produk skincare pada 
mahasiswi pengguna media sosial Table 6 Tabel 1 4 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Pembelian Impulsif  1,2,3,4 5,6,7,8 8 
Mencari Kesenangan (Non 
Rational Buying) 

9,10,11,12 13,14,15,16 8 

Pemborosan (Wasteful 
Buying) 

17,18,19,20 21,22,23,24 8 

Total  12 12 24  

 

4.2.1.2. Skala Konsep Diri  

 Skala konsep diri digunakan untuk mengukur tingkat konsep diri yang peneliti 

buat berdasarkan pada aspek konsep diri yaitu fisik, psikis, moral, dan sosial. Skala 

konsep diri terdiri dari 12 item bersifat mendukung (favorable) dan 12 item bersifat 

tidak mendukung (unfavorable). Persebaran item dari skala konsep diri dapat dilihat 

pada tabel 4.2 sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 Persebaran item Skala Konsep Diri Table 7Tabel 1 5 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Fisik 1,2,3 4,5,6 6 
Psikis 7,8,9 10,11,12 6 
Moral 13,14,15 16,17,18 6 
Sosial 19,20,21 22,23,24 6 

Total  12 12 24 

 

4.2.1.3. Skala Konformitas  

Skala konformitas digunakan digunakan untuk mengukur tingkat konformitas. 

Skala konformitas dibuat berdasarkan aspek konformitas yang terdiri dari peniruan, 

penyesuaian, kepercayaan, kesepakatan, dan ketaatan. skala konformitas terdiri 

dari 15 item bersifat mendukung (favorable) dan 15 item bersifat tidak mendukung 
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(unfavorable). Persebaran item dari skala konformitas dapat dilihat pada tabel 4.3 

berikut : 

Tabel 4. 5 Persebaran item Skala Konformitas Table 8 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Peniruan  1,15,21 10,16,22 6 
Penyesuaian  2,14,23 9,17,24 6 
Kepercayaan  3,13,25 8,18,26 6 
Kesepakatan  4,12,27 7,19,28 6 
Ketaatan  5,11,29 6,20,30 6 

Total  15 15 30 

 

4.3. Pelaksanaan Penelitian  

 Proses pengumpulan data dilaksanakan secara online dengan menyebarkan 

kuesioner dengan format google form, penyebaran kuesioner dilakukan melalui 

media komunikasi elektronik dan media sosial seperti Whatsapp, Line dan Twitter. 

Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2021, peneliti 

melakukan pendekatan satu per satu pada para subjeknya dengan mengontak satu 

per satu dan menyebarkan dalam group angkatan melalui media sosial untuk 

mengisi kuesioner penelitian. Pada proses pengumpulan data ini peneliti 

mendapatkan sebanyak 195 subjek. Proses pengumpulan data ini menggunakan 

teknik Accidental Sampling, proses pengumpulan subjek penelitian dimana subjek 

diambil secara kebetulan saat proses pengumpulan data serta sesuai dengan 

kriteria dan ciri-ciri subjek penelitian yang telah ditentukan.  

Tabel 4.6 Rincian Jadwal Pengambilan Data Table 9 

No.  Rincian Tanggal  Jumlah Subjek  

1.  Senin, 23 Agustus 2021 61 
2.  Selasa, 24 Agustus 2021 34 
3.  Rabu, 25 Agustus 2021 100 
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Setelah jumlah responden terpenuhi, peneliti melakukan skoring dan tabulasi 

data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan try out terpakai dimana penelitian 

hanya melakukan pengambil data sekali saja. Try out terpakai digunakan karena 

dengan pertimbangan proses pengumpulan data akan menjadi lebih efisien. Data 

yang telah dikumpulkan diolah menggunakan program komputer Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows version 23. Dari proses uji 

validitas dan reliabilitas peneliti dapat menemukan item yang gugur dan valid. 

Peneliti akan memastikan semua item dinyatakan valid dan mengeliminasi item-item 

yang gugur untuk ditabulasi kembali kemudian melakukan uji asumsi dan uji 

hipotesis.   

4.4. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur  

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Konsumtif Membeli Produk 

Skincare pada Mahasiswi Pengguna Mahasiswi  

Peneliti menggunakan teknik Korelasi Product Moment Pearson dan part 

whole untuk menguji validitas item penelitian. Suatu item dapat dinyatakan valid jika 

rhitung > r tabel (Sugiyono, 2013). Untuk uji reliabilitas peneliti menggunakan teknik 

Alpha Cronbach. Berdasarkan hasil pengujian validitas skala perilaku konsumtif 

membeli produk skincare pada mahasiswi pengguna media sosial yang dilakukan 

sebanyak sebanyak 2 putaran dihasilkan 2 item gugur dan 22 item valid dengan 

rentang koefisien validitas sebesar 0,176-0,648 dengan taraf signifikansi 5% 

sebesar 0,1406. Hasil uji reliabilitas skala perilaku konsumtif mendapatkan hasil 

alpha Cronbach sebesar 0,849. Berikut merupakan tabel 4.4 yang menunjukkan 
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persebaran item valid pada skala perilaku konsumtif memberli produk skincare pada 

mahasiswi pengguna media sosial. 

Tabel 4. 7 Persebaran item Valid skala Perilaku Konsumtif Membeli Produk Skincare 
pada Mahasiswi Pengguna Media Sosial Table 10 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Pembelian Impulsif  1,2,3,4 5,6,7*,8 8 
Mencari Kesenangan (Non 
Rational Buying) 

9,10,11,12 13*,14,15,16 8 

Pemborosan (Wasteful 
Buying) 

17,18,19,20 21,22,23,24 8 

Total  12 12 24  

*: item gugur 

 

4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Konsep Diri  

Penyusunan skala konsep diri terdiri dari 24 item yang mewakili aspek-aspek 

konsep diri. Dalam uji validitas pada skala ini peneliti menggunakan teknik product 

moment  dan part whole didapatkan hasil rentang koefisien validitas sebesar 0,179-

0,700 dengan taraf signifikasi 5% dengan nilai r tabel 0,1406. Berdasarkan hasil uji 

validitas sebanyak 2 putaran ditemukan 1 item gugur dan 23 item valid.  

Untuk uji reliabilitas peneliti menggunakan teknik Alpha Cronbach, dari uji 

reliabilitas skala konsep diri memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,867. Dengan 

hasil koefisien alpha cronbach tersebut, skala konsep diri dapat dikatakan reliabel 

dan layak digunakan dalam penelitian.  

Tabel 4. 8 Persebaran item Valid Skala Konsep diri Table 11 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Fisik 1,2,3 4,5,6 6 
Psikis 7,8,9 10,11,12 6 
Moral 13,14,15 16,17*,18 6 
Sosial 19,20,21 22,23,24 6 

Total  12 12 24 

*: item gugur 
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4.4.3. Validitas dan Reliabilitas Skala Konformitas  

Skala konformitas disusun berdasarkan aspek-aspek konformitas. Peneliti 

menyusun 30 item untuk mewakili aspek-aspek tersebut. Uji validitas menggunakan 

teknik product moment dan part whole untuk menentukan valid atau tidaknya suatu 

item pada skala ini. Dari uji validitas sebanyak 2 putaran didapatkan 2 item gugur 

dan 28 item valid, dengan rentang koefisien validitas sebesar 0,183-0,566, dengan 

taraf nilai signifikasi 5% sebesar 0.1406. Dalam uji reliabilitas peneliti menggunakan 

teknik alpha cronbach, dan didapatkan nilai koefisien sebesar 0,865, sehingga dapat 

dikatakan skala konformitas reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.  

Tabel 4. 9 Perseberan Item Valid Skala Konformitas Table 12 

Aspek 
Jumlah Item 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

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

Total  15 15 30 

*: item gugur 

Peneliti memastikan bahwa alat ukur penelitian layak dan konsisten dalam 

mengukur setiap variabel penelitian dengan mengeliminasi item-item yang gugur 

yang didapatkan dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, peneliti 

melakukan tabulasi ulang item-item yang valid dan melanjutkan pada tahap uji 

asumsi dan uji hipotesis. 


