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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Menurut Sumardjono (1997:42), yang dimaksud dengan penelitian adalah 

penelitian merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk 

kegiatan yang sistematis dan terencana yang dilandasi metode Ilmiah. 

Tipe penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatoris, yaitu untuk memperoleh 

kejelasan atau menjelaskan suatu fenomena, menjelaskan hubungan dan menguji 

hubungan antar variabel yang diteliti.Penelitian eksplanasi ini dilakukan untuk 

menguji hipotesis dengan statistik korelasional untuk generalisasi data sampel 

pada populasi dengan menarik sampel random dari suatu populasi yang diteliti. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung yang beralamat di Jalan Prof. Sumantri  Brojonegoro No. 1 Gedung 

Meneng Rajabasa Bandar Lampung. Adapun alasan peneliti memilih FISIP 

sebagai tempat penelitian ini dikarenakanlokasi ini juga cukup terjangkau oleh 

peneliti karena masih berlokasi di kota yang sama dan lokasi ini bertempat 

dikampus peneliti sendiri, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung guna untuk memperoleh data. 
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C. Definisi Konseptual 

Untuk memudahkan dalam memahami dan menafsirkan berbagai teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, maka ditentukan konsep-konsep yang 

digunakan dengan menjelaskannya dalam definisi konseptual berikut: 

Perilaku Konsumtif adalah adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor sosiologis didalam kehidupannya yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi 

secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang 

yang kurang atau bahkan tidak diperlukan 

Faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku konsumtif adalah: 

1) Status sosial ekonomi adalah kedudukan yang diukur dari  pendapatan, 

pendidikan, kehormatan, ketokohan, dan popularitas yang diperoleh 

seseorang. 

2) Kelompok referensi adalah sekumpulan orang yang menjadi acuan 

seseorang dalam berperilaku konsumsi. 

 

D. Definisi Operasional dan Indikator Variabel 

Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel, maka variabel tersebut harus diukur 

dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat memperjelas variabel yang 

dimaksud, hal tersebut terkait dengan pengaruh keluarga, kelompok referensi dan 

status sosial ekonomi orang tua dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Dengan 

kata lain, definisi operasional semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya 

mengukur suatu variabel. 
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Perilaku Konsumtif  (variabel Y) adalah perilaku individu dalam mengkonsumsi 

barang dan jasa secara berlebihan. Indikatornya adalah: (1) konsumsi makan, (2) 

konsumsi kendaraan, (3) konsumsi kecantikan, (4) konsumsi Handphone, (5) 

konsumsi tas, (6) konsumsi sepatu, (7) konsumsi jam tangan. 

Faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa 

(Variabel X) adalah 

1) Status sosial ekonomi orang tua(Variabel X1) adalah kedudukan yang 

dilihat dari  tingkatpendapatan, tingkat pendidikan, serta kehormatan, 

ketokohan dan popularitas yang diperoleh orang tua.  

2) Kelompok referensi (Variabel X2) adalah sekumpulan orang yang menjadi 

acuan seseorang dalam berperilaku konsumsi yang dilihat dari keluarga, 

teman sebaya, dan tokoh idola. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi (1989:18), populasi adalah jumlah 

keseluruhan unit analisis yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswa FISIP Universitas yang diambil dari program 

studi Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara 

dan Imu Administrasi Bisnis angkatan 2011-2012. Alasanya adalah karena dalam 

rentang tahun angkatan tersebut mahasiswa masih aktif di kampus (masih 

memiliki mata kuliah) dan belum lulus (wisuda). Juga karena keterbatasan peneliti 

dalam waktu dan biaya.Jumlah mahasiswa FISIP Universitas Lampung adalah 

871 mahasiswa. (Unila, 2013).Kemudian berdasarkan data yang didapat oleh 



31 
 

peneliti, terdapat kurang lebih 50% mahasiswa yang aktif ke kampus, sehingga 

populasi pada penelitian ini berjumlah 436 mahasiswa. 

 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (1996:117), sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

akan diteliti. Sedangkan menurut Surakhmad (1987:115), sampel adalah bagian 

dari populasi yang memiliki sifat-sifat utama dari suatu populasi. Dalam 

penelitian ini banyaknya sampel penelitian digunakan rumus sebagai berikut: 

       N 

n  =   

  N.(d)² +1 

Keterangan : 

N : banyaknya populasi 

n : banyaknya sampel 

d : Sampling error (ditetapkan 10 %) 

(Jalaludin Rahmat 1997:82)   

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, maka banyaknya sampel penelitian 

adalah :  436 

n =     

  436.(0.1)² +1 

    

436 

n =     

   5.36 

   = 81,34 

Maka sampel pada penelitian ini adalah 81,34 dibulatkan menjadi 81 mahasiswa. 
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Namun demikian, jumlah besaran sampel dalam penelitian ini ditetapkan 

sebanyak 100 responden dengan asumsi bahwa jumlah tersebut mampu mewakili 

karakteristik populasi yang ditetapkan.Teknik penentuan responden dilakukan 

dengan metode accidental sampling. Artinya siapa saja yang pada saat ditemui 

peneliti dilingkungan kampus FISIP Universitas Lampung, mahasiswa tersebutlah 

yang menjadi responden dalam penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner.Kuisioner yaitu teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan 

tertulis yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga responden 

tinggal mengisi dan menandainya dengan cepat. 

Adapun tujuannya ialah: 

a. Untuk memproleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. 

b. Untuk memperoleh reabilitas dan validitas setinggi-tingginya (Masri 

Singarimbun, 1981:171) 

Di dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner ini pertama-tama 

penulis membuat pertanyaan-pertanyaan yang disajikan dalam bentuk angket, 

kemudian disebarkan kepada para responden.Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai perilaku konsumsi mahasiswa FISIP 

Universitas Lampung. 
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G. Tehnik Pengolahan Data 

1. Tahap Editing 

Pada tahap ini data yang dapat diperiksa kembali apakah ada kesalahan dalam 

melakukan pengisian yang tidak lengkap atau tidak jelas.Dalam tahap ini penulis 

melakukan pengecekan terhadap kuesioner yang telah diisi oleh para responden 

untuk menyeleksi apakah kuesioner tersebut diisi dengan benar atau tidak oleh 

responden secara asal-asalan, sehingga kuesioner yang tidak sesuai tersebut tidak 

digunakan dalam hasil penelitian. 

2. Tahap Koding 

Tahap mengklasifikasikan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden 

menurut jenis pertanyaan kuesioner dengan memberikan kode tertentu pada setiap 

jawaban.Setelah penulis melakukan pengecekan terhadap kuesioner kemudian 

penulis memberikan kode buat masing-masing pertanyaan yang ada di dalam 

kuesioner tersebut. 

3. Tahap Tabulating 

Pada tahap ini hasil kuesioner dimasukkan ke dalam tabel dan kemudian 

diinterpretasikan.Dalam tahap ini setelah kuesioner selesai diberi kode maka 

kuesioner tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dengan menggunakan kode-

kode yang telah dibuat sebelumnya.Kemudian isi dari tabel tersebut 

diinterpretasikan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat agar lebih mudah untuk 

dipahami oleh para pembaca. 
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4. Tahap Interpretasi 

Tahap ini dari penelitian yang berupa data yang diinterpretasikan agar lebih 

mudah dipahami yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.Dalam tahap 

ini, setelah data-data tersebut selesai dijadikan tabel dan dihitung menggunakan 

SPSS kemudian penulis menginterpretasikan hasil tabel dan perhitungan tersebut 

dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. 

H. Uji Validitas dan Reabilitas 

1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

cara yang dilakukan untuk mengukur validitas kuesioner penelitian ini dengan 

perhitungan korelasi antara skor item dan skor total (item-totalcorrelation). 

Bilamana dikatakan valid, bila skor semua pertanyaan atau pernyataan yang 

disusun berdasarkan dimensi konsep berkorelasi dengan skor total.Validitas yang 

seperti ini disebut dengan validitas konstrak (construct validity). Bila alat 

pengukur telah memiliki validitas konstrak berarti semua item (pertanyaan atau 

pernyataan) yang ada di dalam alat pengukur itu mengukur konsep yang ingin 

diukur. 

Dalam hal ini, uji instrumen (kuesioner) dilakukan pada 35 responden mahasiswa 

FISIP Unila. Pengujian dinyatakan valid atau sah apabila probabilitasnya lebih 

kecil dari tingkat signifikansi yang sebesar 5% (0,05). Merujuk hasil pengujian 

validitas yang dilakukan pada tiap variabel, terdapat lima butir pertanyaan yang 
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tidak valid pada variabel kelompok referensi dan enam butir pertanyaan pada 

variabel kelompok variabel perilaku konsumtif, lihat lampiran. 

2 Uji Realibitas 

Uji realibilitas dilakukan untuk menunjuk pada adanya konsistensi dan stabilitas 

nilai hasil skala pengukuran tertentu.Realibilitas berkonsentrasi pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya (Sarwono, 2006). 

Formula yang dipergunakan untuk menguji realibilitas kuesioner dalam penelitian 

ini adalah koefisien alfa dari Cronbach. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliable atau terandal jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,6 (Somantri dan 

Muhidin, 2006). Adapun prosedur perhitungan reliabilitas nilai Cronbach Alpha 

menggunakan paket program SPSS Statistics 15.0. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel atau terandal jika memberikan nilai Cronbach Alpha> 0,6. 

Hasil uji reliabilitas pada tiap variabel dalam instrumen penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha pada tiga variabel (status sosial 

ekonomi orang tua, kelompok referensi, perilaku konsumtif) lebih dari 0,6. Hal ni 

dapat dikatakan bahwa alat ukur dalam penelitian ini adalah reliabel atau andal, 

lihat lampiran. 

I. Teknik Analisis Data 

Dengan bantuan program SPSS Statistics 15.0 analisis statistik yang digunakan 

dalam penelitian ini mencakup deskriptif dan inferensial.Analisis deskriptif 

bertujuan untuk menyajikan data atau hasil pengamatan secara singkat dan jelas, 

yang meliputi penyajian data dalam bentuk tabel.Dalam hal ini, analisis deskriptif 

disajikan guna mengetahui distribusi frekuensi skor jawaban masing-masing 
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pertanyaan untuk setiap variabel yang diteliti.Penyajian distribusi frekuensi 

persentase juga digunakan dalam menganalisis setiap item pertanyaan untuk 

memudahkan dalam mengintrepretasi hasil data lapangan.Adapun penggunaan 

statistik inferensial bertujuan untuk menemukan dan menjawab permasalahan 

penelitian yang dikaji.Adapun metode eksplanatif digunakan untuk mengetahui 

dan menjelaskan seberapa besar hubungan antara status sosial, status ekonomi, 

kelompok referensi dan perilaku konsumtif. 

Untuk menentukan besar kecilnya angka korelasi Rank Spearmankita dapat 

melihat kriteria korelasi yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi (1983:116) 

sebagai berikut: 

0,81 - 1,00 : Korelasi sempurna 

0,61 – 0,80  : Korelasi kuat (tinggi) 

0,41 – 0,60 : Korelasi sedang 

0,21 – 0,40 : Korelasi rendah 

0,00 -  0,20 : Korelasi sangat rendah 


