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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif. Desain penelitian yaitu 

korelasional. Penelitian kuantitatif menurut Silalahi (2009) merupakan penelitian 

mengenai masalah sosial yang berdasar teori yang terdiri dari beberapa variabel, 

diukur dengan angka, dan menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut 

benar atau tidak dengan prosedur statistik. Desain korelasional untuk melihat ada 

tidaknya hubungan antar variabel. Peneliti menggunakan satu variabel bebas yaitu 

self-esteem dan satu variabel tergantung yaitu kecenderungan pembelian kompulsif 

online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara self-

esteem terhadap kecenderungan pembelian kompulsif online pada mahasiswa 

Universitas X Surabaya. 

  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel bebas  : Self-esteem 

Variabel tergantung : Kecenderungan pembelian kompulsif online  

Definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut adalah: 

1. Self-esteem 

Self-esteem adalah suatu komponen evaluatif mengenai konsep diri yang positif 

atau negatif terhadap dirinya sendiri (Rosenberg dalam Barnett, Bierer, & Baruch, 

1987). Tinggi rendahnya self-esteem seseorang dapat dinilai dari skor total yang 

didapat dari skala yang diisi. Semakin tinggi skor total self-esteem individu, maka 
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semakin tinggi self-esteem yang dimiliki individu.  Sedangkan semakin rendah skor 

total self-esteem, maka semakin rendah self-esteem yang dimiliki individu tersebut. 

 2. Kecenderungan pembelian kompusif online 

Kecenderungan pembelian kompulsif online didefinisikan sebagai suatu 

perilaku yang disebabkan oleh dorongan yang tidak terkontrol yang mengarah pada 

konsekuensi substansial yang tidak menguntungkan bagi individu yang dilakukan 

secara online (Hudson, 2016). Indikator yang digunakan adalah kecenderungan 

untuk menghabiskan, aspek reaktif, rasa bersalah setelah membeli, dan lingkungan 

keluarga. Tinggi rendahnya kecenderungan pembelian kompulsif online seseorang 

dapat dinilai dari skor total yang didapat dari skala yang diisi. Semakin tinggi skor 

total kecenderungan pembelian kompulsif online individu, maka semakin tinggi 

tingkat kecenderungan pembelian kompulsif online yang dimiliki individu. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total kecenderungan pembelian kompulsif online, 

maka semakin rendah tingkat kecenderungan pembelian kompulsif online yang 

dimiliki individu tersebut.  

 

3.3 Instrumen Penelitian 

3.3.1 Metode dan Alat Pegumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan cara survei. Data 

diperoleh melalui skor total yang didapat dari skala pembelian kompulsif online 

dan skor total skala self-esteem yang akan dibagikan kepada responden. 
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3.3.1.1 Skala Kecenderungan Pembelian Kompulsif Online 

Data-data yang ingin diperoleh dari responden disajikan dalam bentuk 

pernyataan tertulis dan responden dapat menjawabnya berdasarkan pilihan jawaban 

yang paling sesuai dengan dirinya sendiri (Heatherton & Wyland, 2003). Pada 

umumnya skala pembelian kompulsif ada dua, yaitu skala Faber & O’Guinn (1992) 

dan skala Valence et al. (1988). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala 

Compulsive Buying Scale yang sudah dikembangkan dari skala Valence et al. 

(1988) karena menurut Cole & Sherrel (dalam Park & Burns, 2005) skala dari Faber 

& O’Guinn (1992) lebih sesuai untuk mengukur tingkat pembelian kompulsif, 

sedangkan skala Valence et al. (1988) lebih sesuai untuk mengukur kecenderungan 

pembelian kompulsif.  

Skala diterjemahkan terlebih dahulu ke Bahasa Indonesia dari Bahasa Inggris 

sebelum diberikan kepada responden. Total aitem dalam skala ini ada 13 aitem. 

Skala tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kecenderungan pembelian 

kompulsif responden. Skala Valence et al. (1988) merupakan modifikasi dari skala 

Faber & O’Guinn, dan Krych (1987) dan dari hasil pengamatan anekdotal dari 

artikel Holmstrom (1985) dan Mitchell (1986). Skala tersebut telah dimodifikasi 

kembali oleh peneliti karena disesuaikan dengan objek penelitian yang lebih 

mengacu pada pembelian kompulsif online. Peneliti juga tidak menggunakan aspek 

lingkungan keluarga karena pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa aspek 

tersebut tidak valid dan aspek linkungan keluarga merupakan faktor dari eksternal 

bukan internal. Berikut blue print skala kecenderungan pembelian kompulsif online 

yang telah disusun.  
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Tabel 3.1 

Blue Print Skala Kecenderungan Pembelian Kompulsif Online setelah Uji Coba 

 Aspek  Nomor Aitem Jumlah 

Kecenderungan untuk menghabiskan 

Aspek reaktif 

Rasa bersalah setelah membeli 

Total 

 1, 2, 9, 10, 11, 12 

3, 4, 5, 8 

6, 7, 13 

6 

4 

3 

13 

 

Skala tersebut berbentuk Likert yang terdiri atas empat pilihan jawaban yaitu 

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Skor 

pada favorable item yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai (S) dengan skor 

3, tidak sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) dengan skor 1.  

 

3.3.1.2 Skala Self-esteem  

 Pada umumnya skala self-esteem ada dua, yaitu skala Coopersmith (1967) 

dan skala Morris Rosenberg (1965). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

skala Rosenberg atau biasa lebih dikenal Rosenberg Self-esteem Scale (RSES) 

karena RSES lebih mengukur secara global dan dapat digunakan pada populasi 

dewasa awal yang sesuai dengan segmen peneliti, baik laki-laki maupun 

perempuan. Selain itu karena aspek RSES hanya berisi sepuluh pernyataan (Emler, 

2001) yang membuat individu menjadi lebih tertarik dan lebih bersungguh-sungguh 

dalam mengerjakan dan menghindari pengerjaan asal-asalan.  

Data-data yang ingin diperoleh dari responden disajikan dalam bentuk 

pernyataan tertulis dan responden dapat menjawabnya berdasarkan pilihan jawaban 

yang paling sesuai dengan dirinya sendiri (Heatherton & Wyland, 2003). Skala 

RSES yang tersedia dalam Bahasa Inggris kemudian diterjemahkan dalam Bahasa 

Indonesia terlebih dahulu sebelum diberikan kepada responden. Total pernyataan 
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dalam skala ini ada 10 aitem. Skala tersebut bertujuan untuk mengukur self-esteem 

responden secara global. Berikut blue print skala RSES yang telah disusun. 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala RSES setelah Uji Coba 

 

Skala tersebut berbentuk Likert yang terdiri atas empat pilihan jawaban yaitu 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Skor 

pada favorable item yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 4, sesuai (S) dengan skor 

3, tidak sesuai (TS) dengan skor 2, dan sangat tidak sesuai (STS) dengan skor 1. 

Sedangkan pada skor unfavorable item yaitu sangat sesuai (SS) dengan skor 1, 

sesuai (S) dengan skor 2, tidak sesuai (TS) dengan skor 3, dan sangat tidak sesuai 

(STS) dengan skor 4. 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan uji validitas konten terlebih dahulu untuk menguji apakah 

skala yang digunakan sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Dilakukannya uji 

bahasa adalah untuk mengetahui apakah aitem-aitem pada skala dapat dimengerti 

dan dipahami oleh subjek sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Uji bahasa 

dilakukan kepada satu ahli dan sepuluh mahasiswa yang sedang menempuh 

pendidikan tinggi di Surabaya untuk menyesuaikan dengan subjek penelitian.  

Aspek Pernyataan Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Global self-esteem 

Total 

1, 3, 4, 7, 10 

 

2, 5, 6, 8, 9 

 

10 

10 
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Sejauh mana sebuah alat ukur dapat mengukur atribut yang seharusnya diukur 

merupakan definisi dari validitas menurut Azwar (2007). Penelitian ini 

menggunakan validitas aitem dengan cara mengkorelasikan skor aitem dan skor 

total dari skala pembelian kompulsif online maupun skala RSES. Validitas aitem 

dilihat dari nilai Corrected Item-Total Correlation dengan batas rxy > 0,30 (Azwar, 

2014). Korelasi antar aitem rxy > 0,30 dikatakan valid karena memenuhi batas 

koefisien. Apabila aitem tidak memenuhi batas koefisien, peneliti perlu 

mempertimbangkan kembali sejauh mana aitem tersebut dapat berguna dalam 

pengambilan keputusan, sebelum memutuskan untuk menghapus aitem tersebut 

(Azwar, 2014).  

Reliabilitas adalah konsistensi atau kesamaan hasil pengukuran dari suatu alat 

ukur yang dilakukan beberapa kali pada subjek yang sama (Azwar, 1997). 

Kegunaan reliabilitas adalah untuk melihat sejauh mana alat ukur dapat dipercaya 

(Noor, 2011). Uji reliabilitas menggunakan metode Alpha Cronbach (α) dengan 

bantuan program SPSS (Statistical Package for the Social Science). Menurut 

Kaplan dan Saccuzzo (2012) alat ukur dapat dikatakan reliabel jika memenuhi nilai 

α > 0,70 dan akan lebih baik apabila memiliki nilai α > 0,80. 

Hasil uji reliabilitas skala kecenderungan pembelian kompulsif online adalah 

α = 0.87 dan pada skala RSES adalah α = 0.84. Oleh karena itu, kedua variabel 

tersebut dapat dikatakan reliabel. 
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3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan seluruh subyek yang diselidiki (Narbuko, 2008). 

Sedangkan, bagian dari populasi yang ingin diteliti adalah sampel (Prasetyo, 2005). 

Sampel yang memiliki populasi adalah sampel yang baik (Narbuko, 2008). 

Pengambilan sampel harus memperhatikan: daerah generalisasi, sifat-sifat 

populasi, sumber informasi mengenai populasi, besar kecilnya sampel dan teknik 

sampling. Ada dua golongan teknik sampling, yaitu teknik random dan teknik non-

random (Narbuko, 2008).  

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa strata satu (S1) yang sedang 

menempuh pendidikan tinggi di Universitas X Surabaya yang pernah melakukan 

belanja online setidaknya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Jumlah subjek dalam 

penelitian ini tidak diketahui secara pasti sehingga peneliti menggunakan rumus 

Lemeshow untuk mengetahui jumlah sampel yang representative dengan jumlah 

populasi yang tidak diketahui (Lemeshow & David, 1997). 

n = 
𝑍2 x 𝑃(1−𝑃)

d2  

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

Z = skot z pada kepercayaan 95% = 1.96 

P = maksimal estimasi = 0.50 

d = alpha (0.5) atau sampling error = 10% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Lemeshow, jumlah sampel yang 

representatif dalam penelitian ini adalah 384 subjek. 

  



32 
 

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling. Dimana tidak 

semua individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

partisipan dan tidak dilakukan secara acak (Kerlinger & Lee, 2000). Jenis non-

probability sampling yang digunakan adalah accidental sampling. Accidental 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan kebetulan 

(Sugiyono, 2014). Individu yang sesuai dengan karakteristik dalam penelitian dapat 

menjadi sampel dalam penelitian ini (Kumar, 1996). 

 

3.5 Analisis Data  

Akan dilakukan uji asumsi awal yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah 

untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang dianalisis, agar dapat digunakan 

untuk menganalisa hipotesis penelitian (Sugiyono, 2013). Uji normalitas 

menggunakan Kolmogorov-smirnov dengan syarat p > 0,05 (Riduwan, 2012). 

Analisis data dibantu dengan menggunakan program statistik, yaitu SPSS. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik korelasi non-parametik milik 

Spearman’s Rank Corellation karena data berdistribusi tidak normal dengan p = 

0.00 (p < 0.05). 

 


