
33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif.  Menurut Bungin (2005::

36), penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai

kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat

yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian

mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi,

ataupun variabel tersebut. Penelitian ini menggunakan statistika untuk

menganalisa data penelitian.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survei.  Metode survei yaitu

mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Effendy, 1987:3-5). Unit

analisa dalam penelitian survei adalah individu. Dalam penelitian ini

mendeskripsikan terpaan online shop di Instagram terhadap perilaku konsumtif

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Lampung.
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B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel pengaruh/ bebas (independent variabel) yaitu variabel yang diduga

sebagai penyebab atau pendahulu dari variabel yang lain (Rachmat, 2006:21).

Variabel bebas dalam penelitian penelitian adalah Terpaan online shop di

Instagram (variabel X).

2. Variabel terikat yaitu variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel yang

dipengaruhi oleh variable yang mendahuluinya (Rachmat, 2006: 21). Variabel

terikat dalam penelitian adalah Perilaku konsumtif (variabel Y).

C. Definisi Konseptual

Peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat

fenomena yang hendak diteliti yang disebut konsep. Definisi konseptual

merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman

dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak menyimpang. Definisi

konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Terpaan online shop di Instagram (Variabel X).

Jika seseorang individu terkena terpaan perilaku dari suatu model sosial,

maka dapat terjadi efek observational learning. Observational learning

ditentukan oleh empat proses pengamatan (observational) yang khas,tapi

saling berkaitan yaitu: attention, retention, motoric reproduction, motivasi.
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Berdasarkan tingkat terpaan online shop di Instagram dan efek

observational learning terdiri dari:

a. Frekuensi mengakses online shop di Instagram

b. Perhatian (attention) merupakan proses atensional yang mana

menentukan aspek yang akan diperhatikan. Attention merupakan

kemampuan individu memilih pesan yang menarik perhatian

c. Proses mengingat (retention), menyimpan peristiwa ke dalam memori

dalam bentuk imajinasi dan lambang secara verbal.

d. Proses reproduksi motorik (motoric reproduction), dapat menegaskan

bahwa kemampuan motorik seseorang juga mempengaruhi untuk dapat

memungkinkan seseorang meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara

keseluruhan atau hanya sebagian.

e. Motivasi (motivasional), peneguhan yang mendorong perilaku ke arah

pemenuhan tujuan tertentu.

2. Perilaku Konsumtif (Variabel Y)

Menurut Sumartono (2002), definisi konsep perilaku konsumtif amatlah

variatif, tetapi pada intinya muara dari pengertian perilaku konsumtif

adalah membeli barang tanpa pertimbangan rasional atau bukan atas

dasar kebutuhan pokok.
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D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur.

Dengan melihat definisi operasional variabel suatu penelitian, maka seseorang

peneliti akan mengetahui suatu variabel yang akan diteliti (M. Singarimbun

dan Sofian Effendi, 2001: 23).

a. Terpaan online shop di Instagram (Variabel X)

Indikator-indikator:

1. Frekuensi Terpaan.

Mengakses online shop di Instagram

2. Attention merupakan kemampuan individu memilih pesan yang menarik

perhatian.

1. Kemampuan selektif untuk pesan-pesan yang menarik perhatian

2. Kenyamanan Fisik

3. Retention merupakan menyimpan peristiwa ke dalam memori dalam

bentuk imajinasi dan lambang secara verbal.

1. Ingatan tentang produk yang ada di online shop

2. Ingatan tentang referensi produk online shop

4. Motoric Reproduction, dapat menegaskan bahwa kemampuan motorik

seseorang juga mempengaruhi untuk dapat memungkinkan seseorang

meniru suatu perilaku yang dilihat baik secara keseluruhan atau hanya

sebagian.
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1. Perilaku meniru model produk di online shop

2. Perilaku membeli model produk di online shop

5. Motivasi, peneguhan yang mendorong perilaku ke arah pemenuhan

tujuan tertentu.

1. Motif mencari informasi

2. Motif hiburan

b. Perilaku Konsumtif (Variabel Y)

Kecenderungan perilaku konsumtif ini akan diukur dengan

menggunakan skala kecenderungan perilaku konsumtif berdasarkan

indikator perialku konsumtif oleh Sumartono (2002), yaitu:

1. Membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi.

2. Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status.

3. Munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga mahal

akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.

4. Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda).

Skor skala ini menunjukan bahwa semakin tinggi skor total yang dimilki

subyek maka menunjukkan semakin tinggi pula kecenderungan perilaku

konsumtif individu dan sebaliknya, semakin rendah skor total yang

diperoleh subyek maka semakin rendah pula kecenderungan perilaku

konsumtif individu.
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E. Metode Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2010:173). Di

dalam Encyclopedia of Educational Evaluation tertulis A population is a set

(or collection) of all elements prossessing one or more aributes of interests.

Populasi dalam penelitian ini adalah PNS Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Lampung. Kuantitas pegawai saat ini berjumlah 104

orang yang terdiri dari pejabat struktural 21 orang, staf 55 orang, Pegawai

tidak tetap/ kontrak sebanyak 21 orang, dan Tenaga sukarela sebanyak 7

orang.

1. Jabatan Struktural

a. eselon II : 1 orang

b. eselon III : 5 orang

c. eselon IV : 15 orang

2. Latar Belakang Pendidikan

a. SD : 2 orang

b. SMP : 1 orang

c. SMA : 15 orang

d. D-3 : 4 orang

e. D-4 : 1 orang

f. S-1 : 34 orang

g. S-2 : 19 orang

3. Golongan

a. Golongan I : 2 orang

b. Golongan II : 14 orang
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c. Golongan III : 53 orang

d. Golongan IV : 8 orang

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto,

2010: 174). Berdasarkan hasil prariset, sampel dalam penelitian ini adalah

30 orang dari PNS Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

yang mempunyai Instagram.

F. Jenis data

Jenis data dalam penelitian data ini dibedakan menjadi dua, antara lain:

a. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di

lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2005: 122).

b. Data sekuder, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data kedua

atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2005: 122).

G. Teknik Pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik:

1. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian

dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi dikirim kembali atau

dikembalikan peneliti (Bungin, 2005:123).
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2. Wawancara yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara

dengan responden (Bungin, 2005: 126).

3. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung

seperti jurnal, buku, internet, yang berkaitan dengan Online shop di Instagram,

perilaku konsumtif dan pendekatan teori.

H. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data

dilaksanakan (Bungin, 164-169). Pada penelitian kuantitatif, pengolahan data

secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap berikut ini:

1. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai

menghimpun data di lapangan. Proses editing yang paling baik adalah teknik

silang, yaitu seseorang peneliti memeriksa hasil pengumpulan data peneliti lain

dan sebaliknya pada suatu kegiatan penelitian.

2. Koding adalah tahap dimana koresponden diklasifikasikan menurut jenis

pertanyaan dengan jalan memberi tanda pada tiap-tiap data termasuk dalam

kategori yang sama.

3. Tabulasi dalah mengelompokan jawaban yang serupa secara teratur dan

sistematis untuk kemudian dihitung berapa banyak yang masuk kedalam suatu

kategori yaitu membuat tabel tunggal.
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I. Teknik Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang benar, maka instrumen harus memenuhi

persyaratan tertentu. Instrumen yang baik dalam penelitian harus memenuhi

dua persyaratan yaitu valid dan reliabel. Maka, instrumen harus melalui tahap

uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut:

1. Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas

rendah. Pengujian validitas instrument penelitian dilakukan dengan rumus

korelasi product moment (Suharsimi Arikunto, 2010:211-214) :

rxy

Keterangan :

rxy: koefisien korelasi antara variabel y dan variabel x

XY: hasil perkalian variabel x dan variabel y

X: hasil skor angket variabel x

Y: hasil skor angket variabel y

X2: hasil perkalian kuadrat dari hasil angket x

y2: hasil perkalian kuadrat dari hasil angket y

N: jumlah sampel
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2. Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat

tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu.

Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data

yang sudah dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai

dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya,

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi Arikunto, 2010:221).

Untuk mencari reliabilitas untuk keseluruhan item adalah dengan

memasukkan dengan rumus alpha cronbach yaitu :

Keterangan :

 : nilai reliabilitas

k : jumlah item pertanyaan

: nilai varian masing-masing item

: nilai varian total
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J.   Teknik Pemberian Skor

Setelah pertanyaan dalam angket/ kuesioner akan diberi 5 alternatif jawaban

yaitu A, B, C, D, E. Penentuan skor untuk masing-masing alternatif jawaban

adalah sebagai berikut :

1. Alternatif jawaban A akan di beri skor 5, yang menunjukkan jawaban yang

sangat setuju

2. Alternatif jawaban B akan di beri skor 4, yang menunjukkan jawaban yang

setuju

3. Alternatif jawaban C akan di beri skor 3, yang menunjukkan jawaban yang

netral

4. Alternatif jawaban D akan di beri skor 2, yang menunjukkan jawaban yang

tidak setuju

5. Alternatif jawaban E akan di beri skor , yang menunjukkan jawaban yang

sangat tidak setuju

Adapun cara penggolongan data tersebut dengan menggunakan rumus

interval:

Keterangan

I : Interval nilai

NT : Nilai tertinggi
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NR : Nilai terendah

K : Kategori (Arikunto, 2010)

K.  Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik kuantitatif, dengan

mengunakan cara-cara yang disediakan oleh statistik, yaitu pengolahan dan

penyusunan data ke dalam tabel silang dan tabel tunggal, kemudian tabel akan

diinterpretasikan untuk memberi arti terhadap data dan untuk membuat

laporan penelitian. Adapun rumus analisisnya sebagai berikut:

P =

Keterangan :

P : Presentase yang diperoleh

F : Frekuensi pada kategori variasi

N : Jumlah frekuensi seluruh kategori variasi

Teknik analisa data pada penelitian ini juga menggunakan rumus regresi linier

sederhana, yakni regresi di mana variabel yang terlibat di dalamnya hanya

dua. Atau dengan kata lain rumus regresi linier sederhana ini digunakan untuk

mengetahui seberapa besar hubungan antara kedua variabel, dimana terdapat

dua variabel yaitu variabel x dan variabel y (Singarimbun, 1995: 142).

Bentuk persamaannya:
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Keterangan:

Y : nilai variabel bebas yang diramalkan

a : konstanta

b : koefisien regresi dari x

: nilai variabel terikat yang diramalkan

Sedangkan untuk mencari nilai a dan nilai b digunakan rumus:

a

Keterangan :

Y : jumlah skor dari variabel terikat

X : jumlah skor dari variabel bebas

N : jumlah sampel

L. Pengujian Hipotesis

Tahap pertama untuk menguji hipotesis adalah mengetahui besarnya nilai

Thitung (Thit) atau student test, adapun rumus statistik T adalah sebagai

berikut:

t
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Keterangan:

t = Nilai Uji T

r = Nilai Korelasi

n = besarnya sampel

Tahap kedua dalam pengujian hipotesis penelitian ini lakukan dengan

membandingkan nilai Thit dengan nilai T tabel (Ttab) pada tarif signifikan

5%. Ketentuan yang dipakai dalam perbandingan adalah:

1. Jika Thit > T Tabel dengan taraf signifikan 5% maka koefisien regresinya

signifikan, yang berarti Hipotesis diterima.

2. Jika Thit < T Tabel dengan taraf signifikan 5% maka koefisien regresinya

signifikan, yang berarti Hipotesis ditolak.


