
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Rancangan Penelitian 

Peneliti ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain studi 

deksriptif. Studi deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji suatu 

sampel yang dilakukan berdasarkan bentuk analisis data penelitian (Siregar,2010). 

Sementara metode penyebaran kuisioner serta survey dilakukakan kepada women 

entrepreneur.  

3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini adalah consumer decision making style. Subjek 

penelitian adalah wanita yang juga seorang entrepreneur dan tempat usahanya berada 

di mall X. Skor pada skala yang didapatkan dalam suatu tipe aspek consumer 

decision making style ini nantinya akan menjadi acuan dalam menggambarkan 

consumer decision making style women entrepreneur yang membuka usaha di mall 

X. Semakin tinggi skor pada salah satu dimensi, maka semakin tinggi pula

kecenderungan seseorang untuk mengambil keputusan berdasar dimensi tersebut. 

3.3. Instrumen Penelitian 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan skala consumer style 

inventory (CSI). Skala disebar dalam bentuk kuisioner. Dalam teknik 

pengumpulannya, peneliti akan menggunakan skala Likert yang memiliki lima 



alternatif jawaban yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju 

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS). 

Skoring aitem akan dibedakan menjadi dua sifat, yakni favorable dan 

unfavorable. Pada aitem favourable pada skala Likert, aitem akan memiliki skor 

maksimal 5 pada jawaban Sangat Setuju (SS), kemudian Setuju (S) bernilai 4, Netral 

(N) bernilai 3, Tidak Setuju (TS) bernilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) bernilai 1. 

Subjek penelitian nantinya akan diminta memilih salah satu dari lima kemungkinan 

pilihan jawaban.  Ketika diperoleh skor, semakin tinggi skor tersebut pada suatu tipe 

maka menunjukkan indikasi tipe tersebut menjadi acuan utama dalam consumer 

decision making style seseorang, sedangkan bagi aitem unfavourable, aitem berlaku  

sebaliknya.  

a. Blue Print Consumer Decision Making Style  

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode skala. 

Skala consumer decision making style yang digunakan adalah skala consumer style 

inventory (CSI) dari Sproles dan Kendall. Angket disusun menggunakan skala CSI, 

antara lain tipe perfectionism, price consciousness, brand consciousness, brand loyal, 

confused by overchoice , fashion consciousness, recreational, dan impulsive. 

Distribusi dari 40 aitem tersebut dinyatakan dalam tabel 3.1. 

 

 

 

 



Tabel 3.1  

Distribusi aitem pada skala Consumer Decision Making Style 

Dimensi Aitem Favourable Aitem Unfavourable 

Perfectionism 40, 12, 25, 32, 18 9, 20, 37 

Brand Conscious 5, 39, 35, 2, 17,36  

Fashion Conscious 22, 30, 13, 6, 21  

Recreational 19, 34 7, 15, 29 

Price Consciousness 3, 26, 38  

Impulsive 28, 24, 16 33, 4 

Confused by Overchoice 31, 23, 11, 14  

Brand Loyal 8, 27, 10 1 

 

Uji coba pada kuisioner dilakukan kepada 10 orang women entrepreneur yang 

memiliki tempat usaha di Surabaya Barat. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 23 

Oktober 2015 sampai dengan 28 Oktober 2015, peneliti mengujicobakan sendiri 

kuisioner penelitan dan ditunggu hingga selesai pengerjaannya. Dari hasil 

pelaksanaan uji coba mengerjakan kuisioner, beberapa kalimat masih perlu dibuat 

lebih sederhana lagi, terdapat subjek yang merasa tidak nyaman memberikan data 

pribadi seperti nomer telepon serta menyarankan untuk menjalin kontak dengan 

media lain, dan selebihnya merasa aitem sudah jelas namun mengeluhkan jumlahnya 

yang terlalu banyak. 

Lama pengerjaan kuisioner berdasarkan observasi oleh women entrepreneur 

berkisar 15-20 menit. Sebagian besar subjek menanyakan tujuan dari pertanyaan 

beberapa aitem, terutama yang berkaitan dengan penghasilan pribadi. Terdapat 

subyek yang bertanya mengenai jenis pembelian apa yang dimaksud meskipun pada 

petunjuk sudah memberi contoh penjelasan. Mayoritas dari subjek tidak membaca 

kata pengantar dan lebih banyak bertanya mengenai latar belakang penelitian kepada 



peneliti langsung. Umpan balik yang didapatkan mayoritas berupa pengurangan aitem 

menjadi lebih sedikit sehingga lebih menghemat waktu pengisian  

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpulan Data 

3.3.2.1 Validitas Alat Ukur 

Menurut Azwar (2013) validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan sebuah alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan menurut 

Nursalam (2003) validitas merupakan suatu tolak ukur yang menunjukkan tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrument alat ukur. Menurut Azwar (2013) sebuah aitem 

akan dikatakan valid apabila memiliki koefisien validitas di atas 0.3. 

Tipe validitas dibagi menjadi 3, yaitu validitas isi, validitas konstrak, dan 

validitas berdasarkan kriteria (Azwar 2013). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan validitas isi. Uji validitas isi akan mengukur dari sejauh mana aitem-

aitem dalam alat ukur telah mengacu dan mencakup isi blue print yang telah 

ditetapkan dalam domain ukur dan sejauh mana masing-masing aitem telah sesuai 

dengan indikator perilaku yang hendak diungkap. Uji validitas akan diuji 

menggunakan program R 2.13.1, dengan nilai validitas minimal 0,3.  

3.3.2.2 Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas menurut Nursalam (2003) merupakan kesamaan hasil 

pengukuran/pengamatan apabila fakta atau kenyataan hidup tadi diukur/diamati 

berkali-kali dalam kurun waktu berlainan. Sedangkan menurut Sukadji (2000) 

reliabilitas adalah seberapa derajat tes mengukur secara konsisten sasaran yang 



diukur.  Kesimpulan dari beberapa pendapat tersebut bahwa reliabilitas adalah tolak 

ukur suatu tes apakah ketika dilakukan pada waktu berlainan hasilnya tetap ajeg.  

Uji reliabilitas dalam penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengukur 

seberapa terpercaya hasil pengukuran dengan instrument yang digunakan. Uji 

reliabilitas dilakukan pada skala consumer decision making style menggunakan teknik 

statistika alpha cronbach dengan menggunakan bantuan program R 2.13.1 yang 

menurut Sekaran (2003) suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.6. Penelitian sebelumnya yang memakai skala CSI Sproles & 

Kendall mendapatkan rentang nilai 0.48 hingga 0.76. Penelitian tersebut dilakukan 

pada beberapa negara yakni USA, Cina, India, dan Malaysia. Nilai alpha reliability 

pada penelitian ini ada di angka 0.6336. 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Karakteristik populasi dan sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut :  

1. Wanita dewasa dengan minimal usia 21 (dewasa awal menurut Erickson 

(dalam Monks, Knoers & Haditono, 2001)  

2. Merupakan seorang entrepreneur, memiliki minimal satu usaha 

3. Usaha yang dimiliki berdomisili pada Mall X  

Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian berikut berjumlah 33 orang. 

 



3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan teknik non-probability dengan metode accidental 

sampling. Teknik ini digunakan karena sulit menentukan jumlah populasi yang pasti 

membuat metode ini lebih dianjurkan (Bungin, 2001). Pengambilan data dilakukan 

kepada subjek adalah women entrepreneur dan memiliki tempat usaha di daerah 

Surabaya Barat. Pelaksanaannya, siapa saja yang ditemui oleh peneliti pada mall X 

dan termasuk ke dalam kategori populasi maka dapat dijadikan sampel pada 

penelitian ini. Sampel yang digunakan ialah women entrepreneur yang minimal telah 

memiliki satu perusahaan/toko/jasa.  

3.5 Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan setelah peneliti mendapatkan data yang berasal 

dari skala yang telah diisi oleh responden. Analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini dengan cara menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

merupakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya (Siregar, 2011). Menurut Saparita (2012), statistik deskriptif 

memiliki kelebihan yaitu dapat menyajikan sejumlah data yang besar, dengan pola 

distribusinya, ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan kompak (Nisfianoor, 2009). 

Analisa akan dilakukan dengan program R 2.13.1 dan akan menganalisa data yang 

diperoleh dari skala CSI.  

 

 



 


