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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.      Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

korelasional, penelitian ini bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan 

dan apabila ada, seberapa eratnya hubungan serta berarti atau tidaknya hubungan 

itu (Arikunto,2001) 

 

3.2.       Identifikasi Variabel Penelitian 

  Identifikasi variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan terikat. 

Variabel bebas diartikan sebagai variabel yang menjadi penyebab dan variabel 

terikat adalah variabel yang menjadi akibat (Sugiyono,2003). Dalam penelitian  

ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat, maka yang menjadi 

variabel bebas dan terikat adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Terikat/ Dependent Variabel : Kecenderungan Perilaku 

Konsumtif 

2. Variabel Bebas/ Independent Variabel : Harga Diri 

 

3.3.        Devinisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Perilaku Konsumtif 
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Perilaku Konsumtif adalah perilaku konsumen sebagai suatu proses 

pengambilan keputusan.  

Pengambilan keputusan yang mengsyaratkan aktivitas individu untuk 

mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. 

3.3.2. Variabel Harga Diri 

Harga diri adalah apa yang individu pikirkan dan rasakan tentang diri 

mereka sendiri, bukanlah apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain 

tentang individu tersebut. 

3.4.          Populasi dan Pengambilan Sampel 

3.3.1     Populasi 

     Menurut Sugiyono (2003) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi juga dibatasi sebagai kumpilan subjek perilaku atau karakteristik yang 

menjadi pusat perhatian, sehingga terkandung informasi yang ingin diketahui. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswi kelas XI SMA Kisten 1 Salatiga. 

Populasi pada sisiwi kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga berjumlah 106 orang, pada 

kelas XI yang terdiri dari XI IPA1 19 orang, XI IPA2 19 orang, XI IPS1 15 orang. 

XI IPS2 16 orang, XI IPA3 14 orang, XI Bhs 23 orang. 

 

3.3.2. Sampel 

  Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin untuk 
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mempelajari semua yang ada pada populasi, maka penulis dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut.  

Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel diambil dari populasi harus betul 

representatif/mewakili (Sugiyono, 2003). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi 

(2004) Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diselidiki dan hendak 

digeneralisasikan atau dianalisa secara umum.   

 Jumlah responden dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah sebanyak 

106 orang, berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi yang 

dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiyono, 2011), jika populasi dengan taraf 

signifikan 5% maka jumlah sampel adalah 84 orang. Untuk uji isnstrumen (try 

out) penelitian diambil 35 orang siswa putri kelas XI SMA Negeri 1 Salatiga. 

  Metode pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah 

propotional random sampling. Metode ini digunakan dengan maksud agar setiap 

individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama diberi 

kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel (Sutrisno Hadi,2004) 
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Tabel 3.1. Distribusi Sampling 

Kelas Jumlah populasi Penjumlahan sampel Sampel 

XI IPA 1 19 19/100 x 84 = 15,96 15 

XI IPA 2 19 19/100 x 84 = 15,96 15 

XI IPS 1 15 15/100 x 84 = 12,6 12 

XI IPS 2 16 16/100 x 84 = 13,44 13 

XI IPS 3 14 14/100 x 84 = 11,76 11 

XI Bhs 23 23/100 x 84 = 19,32 19 

Jumlah 84 

 

3.3.3. Metode Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data akan dipergunakan untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah menggunakan Skala Likert, yang 

terdiri dari item yang bersifat favourable dan unfavourable. Setiap item diberikan 

empat alternatif jawaban yaitu, sangat sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS) 

dan Sangat Tidak Sesuai (STS), dengan penilaian sebagai berikut : 
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                                     Tabel 3.2. Cara Penilaian Skala 

Pernyataan Skor Item favourable Skor Item 

unfavourable 

Sangat sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 4 

  

 Adapun alasan menggunakan metode skala adalah stimulusnya berupa 

pertanyaan atau pernyataan (item-item) yang tidak langsung mengungkap atribut 

yang akan diukur, melainkan dengan mengungkap indikator perilaku dari atribut 

yang bersangkutan, dan respon subyek juga tidak diklasifikasikan sebagai 

jawaban benar atau salah karena semua jawaban dapat diterima sepanjang 

diberikan secara jujur dan sungguh-sungguh (Saifudin Azwar,2008). 

 Penggunaan Skala Likert sebagai metode pengumpulan data disebabkan 

karena skala dianggap memiliki data ordinal dan terdiri dari empat alternatif 

jawaban sehingga memberi peluang bagi responden untuk menjawab item-item 

favourable, unfavourable, serta item dengan pilihan tengah yang diharapkan dapat 

mengungkap respon subyek dengan sebenar-benarnya. 

1. Skala Kecenderungan Perilaku Konsumtif 

Skala kecenderungan perilaku konsumtif yang digunakan dalam penelitian 

ini disusun sendiri oleh peneliti yang dikembangkan berdasarkan teori Chiffman 

& Kanuk (2000) (Dalam Prasetijo & Ihlauw, 2004:9)  



 

 

29 

 

Mengemukakan bahwa perilaku konsumen adalah proses yang  dilalui seseorang 

dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan bertindak pasca 

konsumsi produk, jasa maupun yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhanya.  

Dengan demikian dapat diambil beberapa aspek dari pengertian tersebut 

yaitu dikategorisasikan dalam tiga tahap yaitu Tahap Perolehan yaitu Mencari 

(Searching) dan membeli (Purchasing), Tahap Komsumsi (Consumption) yaitu 

Menggunakan (Using) dan Mengevaluasi (Evaluating), dan Tahap Pasca Beli  

(Disposition) yaitu tindakan yang dilakukan konsumen setelah produk digunakan 

atau dikomsumsi. 

Tabel 3.3. Blue Print Skala Kecenderungan Perilaku Konsumtif 

Aspek Indikator Favourable Unfavourable Jumlah 

Tahap 

Perolehan 

1.Mencari 

(Searching) 

1, 11, 21, 31 6, 16, 26, 36 8 

2.Membeli 

(Purchasing) 

2, 12, 22, 32 7, 17, 27, 37 8 

Tahap 

Komsumsi 

1.Menggunakan 

(using) 

3, 13, 23, 33, 

41 

8, 18, 28, 38, 

42 

10 

2.Mengevaluasi 

(Evaluating) 

4, 14, 24, 34 9, 19, 29, 39 8 

Tindakan 

Pasca Beli 

Tindakan yang 

dilakukan 

setelah produk 

digunakan 

dikomsumsi 

5, 15 , 25, 35 10, 20, 30, 40 8 

Jumlah 42 item 
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2. Skala Harga Diri 

 Skala Harga Diri yang digunakan dalam penelitian ini disusun sendiri oleh 

peneliti yang dikembangkan berdasarkan teori Menurut Coopersmith (1967) 

(dalam Yanni Nurmalasari,2008), harga diri merupakan penilaian diri yang 

dilakukan oleh seorang individu dan biasanya berkaitan dengan dirinya sendiri, 

penilaian tersebut mencerminkan sikap penerimaan atau penolakan dan 

menunjukkan seberapa jauh individu percaya bahwa dirinya mampu, penting, 

berhasil dan berharga. 

3.5.Blue Print Skala Harga Diri 

Aspek Indikator Favoureble UnFavoureble Jumlah 

Mampu Percaya pada dirinya 

dan memiliki ke- 

mampuan menurut 

standar & nilai 

pribadi 

1,9,17,25,33 5,13,21,29,37 10 

Penting Kemampuan 

mempengaruhi & 

mengendalikan diri 

sendiri dan oranglain 

2,10,18,26,34 6,14,22,30,38 10 

Berhasil Memenuhi tuntutan 

prestasi dan mampu 

mengerjakan 

bermacam-macam 

tugas 

3,11,19,27,35 7,15,23,31,39 10 

Berharga Menaati aturan dan 

norma dalam 

masyarakat 

4,12,20,28,36 8,16,24,32,40 10 

Jumlah 40  
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3.4.       Uji Validitas dan Reliabilias Instrumen 

1.4.1 Validitas Instrumen 

 Validitas ini mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan kecermatan item-

item suatu alat ukur dapat melaksanakan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen 

pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi, apabila alat tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan 

maksut dilakukannya pengukuran tersebut. Tes yang tidak menghasilkan data 

yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan tes yang memiliki 

validitas rendah. 

1.4.2 Uji Validitas item 

 Validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

uji validitas item dan kolerasi antar faktor. 

 Uji validitas item dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesahihan masing-masing pernyataan yang tertera dalam skala. Penguji ini 

dilakukan dengan cara membandingkan alpha perfaktor dengan alpha item deleted 

setiap pertanyaan.  

 Bila alpha perfaktor lebih besar dari alpha  if item deleted maka item 

dinyatakan valid. Sebaliknya bila alpha perfaktor lebih kesil dari alpha if item 

deleted, maka item dinyatakan gugur. 

 Setelah dilakukan perhitungan pertama, item-item yang tidak valid (gugur) 

dihilangkan kemudian item-item yang valid dihitung kembali, sampai 

mendapatkan hasil akhir item valid secara keseluruhan.  
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Dalam penelitian ini penguji akan mengggunakan penguji validitas item dibantu 

program SPSS (Statistical for Sosial Science) Versi 11.0 Windows. 

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya (Saifuddin Azwar, 2006). Suatu alat ukur atau 

instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila 

instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud pengukuran. Hadi menyatakan bahwa  suatu item 

dikatakann valid jika validitasnya > 0,2 . 

Skala kecenderungan perilaku komsumtif terdiri dari 42 item, setelah 

dilakukan uji validitas item dengan menggunakan program SPSS versi 11.0 for 

Windows, terdapat 29 item yang valid dan 13 item yang gugur dengan rit 

bergerak antara 0,229 – 0,777 pada taraf signifikansi 0,05.  

Adapun sebaran item-item yang valid dan gugur untuk skala kecenderungan 

perilaku komsumtif dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.6. Kisi-Kisi Skala Kecenderungan Perilaku Konsumtif 

Aspek Indikator Favourable Unfavourable Jumlah 

Tahap 

Perolehan 

1.Mencari 

(Searching) 

1*, 11*, 21, 

31 

6, 16, 26, 36 8 

2.Membeli 

(Purchasing) 

2*, 12, 22, 32 7, 17*, 27, 37 8 

Tahap 

Komsumsi 

1.Menggunakan 

(using) 

3, 13, 23, 33, 

41 

8, 18, 28, 38, 

42* 

10 

2.Mengevaluasi 

(Evaluating) 

4*, 14, 24, 34 9, 19*, 29, 39 8 

Tindakan 

Pasca Beli 

Tindakan yang 

dilakukan setelah 

produk digunakan 

dikomsumsi 

5*, 15* , 25, 

35 

10*, 20, 30, 

40* 

8 

Jumlah 42 item 

Keterangan : (*) untuk item yang gugur 

Skala harga diri terdiri dari dari 40 item, setelah dilakukan uji validitas 

item dengan menggunakan program SPSS versi 11.0 for Windows. 

Terdapat 33 item yang valid dan 7 item yang gugur dengan rit bergerak antara 

0,209 – 0,665 pada taraf signifikansi 0,05. Adapun sebaran item-item yang valid 

dan gugur untuk skala kecenderungan perilaku komsumtif dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 3.7. Kisi-Kisi Skala Harga Diri 

Aspek Indikator Favoureble UnFavoureble Jumlah 

Mampu Percaya pada 

dirinya dan 

memiliki ke- 

mampuan menurut 

standar & nilai 

pribadi 

1*,9*,17,25,33 5,13,21*,29,37 10 

Penting Kemampuan 

mempengaruhi & 

mengendalikan diri 

sendiri dan 

oranglain 

2,10,18,26,34 6,14,22*,30,38 10 

Berhasil Memenuhi tuntutan 

prestasi dan 

mampu 

mengerjakan 

bermacam-macam 

tugas 

3,11,19,27*,35 7,15,23,31,39 10 

Berharga Menaati aturan dan 

norma dalam 

masyarakat 

4,12,20*,28,36 8*,16,24,32,40 10 

Jumlah 40  

Keterangan : (*) untuk item yang gugur 

 

3.4.3. Uji  Reliabilitas 

 Realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya 

hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok 

subyek yang sama diperoleh hasil yang sama. 
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Selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum berubah. Dalam hal 

ini, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil 

diantara hasil beberapa kali pengukuran.  

Bila perbedaan itu sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak 

dapat dipercaya dan dikatakan tidak reliabel (Saifudin Azwar,2006). Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach (Formula 

Koefisien Alpha)  

 Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reabilitas yang angkanya berada 

dalam rentang 0 – 1,00, semakin tinggi angka reliabilitas 1,00, maka semakin 

tinggi reliabilitasnya. Dalam penelitian ini, untuk menghitung reliabilitas dibantu 

dengan program SPSS versi 11.0 for Windows. 

 

Tabel 3.5. Kaidah Reliabilitas Alpha cronbach 

Koefisien Reliabilitas Kriteria 

> 0,9 Sangat reliabel 

0,7 – 0,9 Reliabel 

0,4 – 0,7 Cukup reliabel 

0,2 – 0,4 Kurang reliabel 

< 0,2 Tidak reliabel 

 

Setelah mendapatkan item-item yang valid sebanyak 31 item untuk skala 

kecenderungan perilaku komsumtif dan 33 item untuk skala harga diri, maka 

dilakukan pengukuran reliabilitas instrumen penelitian dengan menggunakan 

Alpha Cronbach dari program SPSS versi 11.0 for Windows.  



 

 

36 

 

Dari hasil perhitungan yang dilakukan, diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 

0,913 yang berarti sangat reliabel untuk skala kecenderungan perilaku komsumtif 

dan dalam skala harga diri diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,886 yang 

berarti reliabel. 

Dari data diatas menunjukkkan bahwa skala-skala yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki nilai reliabilitas yang memenuhi standar reliabilitas, 

sehingga memungkinkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya guna menguji 

hipotesis. 

 

3.5.        Metode Analisis Data 

3.5.1.    Analisis Korelasional 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini didasarkan 

atas tujuan dan hipotesis dari penelitian. Untuk mengetahui hubungan antara 

harga diri dengan kecenderungan perilaku komsumtif terhadap fashion pada 

remaja putri kelas XI SMA Kristen 1 Salatiga. Untuk menganalisa data tersebut 

digunakan teknik analisa Kendall tau-b karena data dianggap bisa diubah menjadi 

skala ordinal dan ordinal dalam SPSS versi 11.0 for Windows dengan rumus 

Bivariate Correlation. 

 

 

 

 

 


