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BAB III 
 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

 
 

A.  Identifikasi Variabel Penelitian 

 
Merujuk   pada   tujuan   dan   hipotesis   penelitian   yang   diajukan,   maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian 

korelasional dengan melibatkan variabel-variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung           : perilaku konsumtif 

 
2. Variabel bebas                   : kontrol diri 

 
 
 

 

B.  Definisi Operasional 

 
1. Perilaku Konsumtif 

 
Perilaku konsumtif dapat diketahui melalui skor yang diperoleh oleh 

individu dari skala perilaku konsumtif. Skala yang digunaka merupakan skala 

modifikasi yang disusun oleh Yuliantari (2017) berdasarkan aspek-aspek dari 

Sumartono (2002). Jika skor yang dicapai tinggi maka dapat diartikan bahwa 

seseorang memiliki tingkat perilaku konsumtif yang tinggi, sedangkan jika skor 

yang dicapai rendah maka dapat diartikan bahwa seseorang memiliki tingkat 

perilaku konsumtif yang rendah. 

2. Kontrol Diri 

 
Kontrol diri dapat diketahui melalui skor yang diperoleh oleh individu 

dari skala kontrol diri. Skala yang digunakan merupakan skala modifikasi yang 

disusun oleh Masyithoh (2016) berdasarkan aspek-aspek dari Averill (1978). 
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Jika skor yang dicapai tinggi maka dapat diartikan bahwa seseorang memiliki 

tingkat kontrol diri yang tinggi, sedangkan jika skor yang dicapai rendah maka 

dapat diartikan bahwa seseorang memiliki tingkat kontrol diri yang rendah. 

 

 
 

C.  Responden Penelitian 

 
Karakteristik  responden  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut: 

1.    Mahasiswa 

 
Menurut Monks, Knoers dan Haditono (2001) mahasiswa berada di 

tahap perkembangan yang digolongkan dalam remaja akhir dengan rentang 

usia 18-21 tahun. Proses perkembangan remaja akhir adalah “tumbuh untuk 

mencapai   kematangan”,   dan   mempunyai   arti   yang   luas,   mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 1990). Menurut 

William  (Yusuf,  2008),  mahasiswa  yang  berada  di  tahap  remaja  akhir 

memiliki tugas perkembangan, yaitu memperkuat kontrol diri berdasarkan 

nilai dan prinsip-prinsip hidup. 

2.    Perempuan 

 
Munandar (2001) menunjukkan bahwa perempuan mudah untuk 

melakukan  pembelian,  karena  mudah  tertarik  pada  warna  dan  bentuk 

kemasan tanpa melihat kegunaannya, lebih tertarik pada trend, mementingkan 

status sosial, gampang dipengaruhi oleh pendapat orang lain dan senang 

berbelanja. 
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Berdasarkan karakteristik tersebut, maka responden dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa perempuan penggemar K-Pop yang berada pada tahap 

perkembangan remaja akhir dengan rentang usia 18-21 tahun. 

 

 
 

D.  Metode Pengumpulan Data 

 
Metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode 

survey dengan skala model likert untuk mengungkap atribut psikologis yang 

dijadikan variabel dalam penelitian ini. Skala ini terdiri dari skala perilaku 

konsumtif dan skala kontrol diri 

1. Skala Perilaku Konsumtif 

 
Skala perilaku konsumtif ini dimaksudkan untuk mengungkapkan 

seberapa besar tingkat perilaku konsumtif pada individu yang merupakan 

penggemar k-pop. Skala perilaku konsumtif ini telah diadaptasi oleh peneliti 

yang disusun oleh Yuliantari (2017), berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Sumartono (2002), yaitu: 

a. Membeli produk karena hadiah. 

 
b. Membeli produk karena kemasan menarik. 

 
c. Membeli produk untuk menjaga penampilan dari gengsi. 

d. Membeli produk karena potongan harga 

e. Membeli barang untuk menjaga status sosial. 

 
f.  Unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan produk 

g. Menimbulkan rasa percaya diri tinggi. 

h. Membeli lebih dari 2 produk sejenis dengan merek berbeda. 
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Skala perilaku konsumtif yang diadaptasi dan dimodifikasi ini terdiri dari 16 

aitem yang terdiri dari 13 aitem favourable dan 3 aitem unfavourable. 

Tanggapan subjek terhadap aitem-aitem dalam skala ini dikelompokkan 

menjadi enam, yaitu Sangat Sesuai, Agak Sesuai, Sesuai, Agak Tidak Sesuai, 

Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai. Berikut ini merupakan skoring butir dari 

skala perilaku konsumtif: 

Tabel 3.1 
Skoring Butir 

Pilihan Jawaban                      Fav                                 Unfav 
 

Sangat Sesuai                           6                                       1 

Agak Sesuai                             5                                       2 

Sesuai                                 4                                       3 

Agak Tidak Sesuai                       3                                       4 

Tidak Sesuai                            2                                       5 

Sangat Tidak Sesuai                      1                                       6 
 
 

 

Semakin   tinggi   total   yang   diperoleh   subjek   pada   skala   perilaku 

konsumtif, maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif yang dialami 

oleh diri responden. Sebaliknya,  semakin  rendah total skor  yang  diperoleh 

subjek  pada  skala  perilaku  konsumtif, maka  semakin  rendah  pula  perilaku 

konsumtif yang dialami oleh subjek. Distribusi penyebaran aitem dari tiap-tiap 

aspek pada skala perilaku konsumtif sebelum uji coba dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 3.2 
 Distribusi Aitem Skala Perilaku Konsumtif  Sebelum Uji Coba   

No.                       Aspek                           Fav         Unfav        Jumlah 
 

1. Membeli produk karena 1 -                  1 
 hadiah.     
2. Membeli produk karena 4 -                  1 

kemasan menarik. 
3. Membeli produk untuk 2, 3 -                  2 

 menjaga penampilan dari   

 gengsi.     
4. Membeli produk karena 5, 6 7                  3 

potongan harga. 

5.      Membeli        barang        untuk 
menjaga status sosial. 

6. Membeli produk karena unsur 

konformitas terhadap model 

yang mengiklankan produk. 

7. Membeli produk dengan harga 

mahal menimbulkan rasa 

percaya diri tinggi. 

8.      Membeli   lebih   dari   2   jenis 

8                -                  1 

 
9, 10           11                 3 

 

 
 

12, 13            -                  2 
 

 
 

14, 15          16                 3 

            dengan merk berbeda .                   

Total                                                                   16 
 

 
 

2. Skala Kontrol Diri 
 

Skala kontrol diri dalam penelitian ini akan menggunakan skala yang 

dimodifikasi oleh peneliti yang disusun oleh Masyithoh (2016), berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Averill (1973), yaitu: 

a.    Kemampuan mengontrol perilaku 

b.    Kemampuan mengontrol kognitif. 

c.    Kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

 
Skala kontrol diri yang diadaptasi dan dimodifikasi ini terdiri dari 19 aitem 

yang terdiri dari 9 aitem favourable dan 10 aitem unfavourable. 
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Tanggapan subjek terhadap aitem-aitem dalam skala ini dikelompokkan 

menjadi enam, yaitu Sangat Sesuai, Agak Sesuai, Sesuai, Agak Tidak Sesuai, 

Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai. Berikut ini merupakan skoring butir dari 

skala perilaku konsumtif: 

Tabel 3.3 

Skoring Butir 

Pilihan Jawaban Fav Unfav 

Sangat Sesuai 
Agak Sesuai 

Sesuai 

Agak Tidak Sesuai 

Tidak Sesuai 

Sangat Tidak Sesuai 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
 

 
 

Semakin tinggi total yang diperoleh subjek pada skala kontrol diri, 

maka akan semakin tinggi pula kontrol diri yang dialami oleh diri 

responden. Sebaliknya, semakin rendah total skor yang diperoleh subjek 

pada  skala  kontrol  diri,  maka  semakin  rendah  pula  kontrol  diri  yang 

dialami oleh subjek. Distribusi penyebaran aitem dari tiap-tiap aspek pada 

kontrol diri sebelum uji coba dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.4 
 Distribusi Aitem Skala Kontrol Diri Sebelum Uji Coba                

No.                  Aspek                        Fav               Unfav          Jumlah 
 

1. Kemampuan mengontrol 1, 3, 4 2, 5, 6, 10,12 8 

 perilaku     
2. Kemampuan mengontrol 7, 8, 9 13, 14 5 

 kognitif     
3. Kemampuan mengambil 11, 15, 16 17, 18, 19 6 

 keputusan     

 Total    19 
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E.  Validitas dan Realibitas Alat Ukur 
 

Sebelum  melakukan  uji  korelasi,  peneliti  akan  melakukan  uji  asumsi 

yang  terdiri  dari  uji  normalitas  dan  uji  homogenitas.  Analisis  data  yang 

dilakukan juga menguji validitas dan reabilitas skala agar pembaca dapat 

mengevaluasi sejauh mana data hasil penelitian dapat dipercaya, dapat dijadikan 

pertimbangan  dan  dapat  bermanfaat  dalam  pengambilan  keputusan  (Azwar, 

2017). 

 
1. Validitas Alat Ukur 

 
Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukurannya. Validitas 

alat  ukur  merujuk  pada  sejauh  mana  alat  ukur  yang  disusun  memiliki 

relevansi dengan tujuan pengukuran yang sebenarnya (Azwar, 2017). Dalam 

menilai validitas alat ukur dibutuhkan sejumlah bukti. Adapun proses yang 

dilakukan peneliti guna mengevaluasi alat ukur dalam penelitian ini melalui 

pengecekan validitas isi. Pada pengujian validitas dari skala yang dibuat 

dibuat, digunakan teknik korelasi product moment dari pearson dan dalam 

perhitungannya dilakukan dengan analisa statistik yang mengacu pada tabel 

product moment dari pearson. 

Straub (Azwar, 2017) menjelaskan bahwa dalam memberikan 

keputusan mengenai keselarasan aitem dengan tujuan alat ukur memerlukan 

penilaian dari beberapa penilai yang kompeten (expert judgement). Apabila 

penilai sepakat bahwa suatu aitem adalah relevan maka aitem tersebut dapat 
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dinyatakan  layak  untuk  mendukung  validitas  isi  alat  ukur  yang  akan 

digunakan. 

Seleksi aitem dalam penelitian menggunakan  koefisien validitas 

yang diperoleh dari korelasi antara skor masing-masing aitem dengan skor 

total  aitem,  sehingga  dapat  ditentukan  aitem  mana  yang  relevan  dengan 

tujuan alat ukur sehingga dapat dimasukkan ke dalam skala penelitian. Selain 

pengecekan validitas isi, alat ukur dapat dikatakan valid jika didukung oleh 

bukti lain yaitu koefisien validitas. Koefisien validitas yang berkisar pada 

angka 0,3-0,5 dapat dikatakan memadai (Azwar, 2017). 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

 
Realibilitas merupakan terjemahan yang berasal dari kata realibity yng 

berasal dari rely dan ability. Reliabilitas disebut dengan keajegan suatu alat 

ukur. Azwar (2017) menyatakan bahwa reliabilitas mengacu pada tingkat 

kepercayaan dan konsistensi hasil ukur yang mengandung makna seberapa 

tinggi kecermatan pengukuran. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang 

angka dari 0 sampai dengan 1. Jika koefisien reliabilitas semakin mendekati 

angka 1 maka semakin reliabel pula pengukurannya (Azwar, 2017). 

Sebaliknya koefisien reliabilitas yang semakin mendekati 0, maka semakin 

rendah pula reliabilitasnya (Azwar, 2017). Skala dikatakan reliabel jika skor 

Cronbach Alpha berada pada level di atas atau sama dengan 0,8 (α ≥ 0,8). 

Penghitungan secara statistik untuk menguji koefisien reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistic 

Program for Socia Science) versi 22 for Windows. 
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F.  Metode Analisis Data 
 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunan Scientific Program for 

Social Science (SPSS) 22.0 for Windows dengan melakukan uji statistik sebagai 

berikut: 

1. Uji internal consistency dengan melihat skor item-total correlation (r ≥ 0,3). 

 
2. Uji reliabilitas melalui Chornbach Alpha (α ≥ 0,8). 

 
3. Uji normalitas dengan analisis statistik Komogorov-Smirnov (p ≥ 0,05). 

 
4. Uji linieritas menggunakan Analisis Varians (p ≤ 0,05). 

 
5. Uji hipotesis melalui analisis statistik Product Moment Pearson (p ≤ 0,05). 


