
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  

kuantitatif dengan desain studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan suatu 

bentuk analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji penelitian 

berdasarkan suatu sampel (Siregar,2010). Sugiyono (2012), mengatakan bahwa 

analisis deskriptif ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi 

semata dalam arti tidak mencari atau menerangkan hubungan, menguji hipotesis, 

atau melakukan penarikan kesimpulan.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini hanya menggunakan satu variabel saja yaitu consumer 

decision making style.  Pemahaman consumer decision making style ini mengacu 

pada Sproles & Kendal (1986), yang diartikan sebagai karakteristik orientasi 

mental konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Consumer decision 

making style akan diukur dengan menggunakan aspek-aspek yang dikemukakan 

oleh Sproles & Kendall (dalam Bakewall & Mitchell, 2003), yang terdiri dari : 

a. Perfectionism ,  yaitu tipe konsumen yang sangat memperhatikan kualitas 

dari produk yang akan dibelinya.  Tipe konsumen ini tidak akan memberi 

kompromi sedikit pun terhadap barang yang masuk ke kategori cukup 

bagus. 



b. Price/ Value consciousness, yaitu tipe konsumen yang sangat 

mempertimbangkan masalah harga. Mereka akan membeli produk yang 

sesuai dengan keadaan finansialnya.  

c. Confused by over choice, yaitu tipe konsumen ini akan sangat terpengaruh 

oleh informasi yang didapat mengenai produk yang akan dibeli. 

d. Brand consciousness, yaitu tipe konsumen ini akan sangat mementingkan 

merk dari produk. Merk yang terkenal akan menjadi pilihan mereka pada 

umumnya.  

e. Habitual/ Brand loyal consciousness, yaitu tipe konsumen yang hanya 

memiliki satu brand yang menjadi favoritnya. Mereka hanya akan 

membeli barang dengan brand yang dipercaya tersebut.  

f. Recreational shopping, yaitu tipe konsumen ini yang menganggap 

shopping hanyalah sebuah kesenangan. Menurut mereka, belanja hanyalah 

suatu kegiatan yang dapat membuang waktu.  

g. Novelty/ Fashion Consciousness, yaitu tipe konsumen ini adalah tipe 

konsumen yang menyukai terhadap sesuatu yang baru. Mereka suka 

terhadap inovasi produk yang menjadikan mereka untuk uptodate terhadap 

style dan trend terbaru. 

h. Impulsive/ Careless, yaitu tipe ini menunjukan konsumen yang sering 

berbelanja tidak terencana. Mereka belanja dan tidak peduli dengan berapa 

banyak belanja sebelumnya. Konsumen dengan tipe ini biasanya menyesal 

setelah melakukan pembelian.  



 Dalam hal ini setiap dimensi menggambarkan karakteristik konsumen yang 

bersifat menetap dan menentukan perilakunya dalam berbelanja (Bakewell & 

Mitchel, 2003). 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 dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan metode skala. 

Skala consumer decision making style yang digunakan adalah terjemahan skala 

consumer style inventory (CSI) dari Sproles dan Kendall (1986). Peneliti membagian 

CSI yang nantinya akan diisi oleh responden dan hasilnya akan digunakan dalam 

penjelasan gambaran studi deskriptif. Skala CSI terdiri dari 40 aitem yang 

menggambarkan 8 dimensi dari consumer decision making style. Adapun 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 

Perfectionistic 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 Conscious 3, 26, 38  

Impulsive 28, 24, 16 33, 4 

Confused by Overchoice 31, 23, 11, 14  

Brand Loyal 8, 27, 10 1 



Pada skala tersebut, pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert dengan 5 

pilihan jawaban, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), 

dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pilihan sangat setuju diberikan apabila aitem tersebut 

sangat sesuai dengan diri responden, pilihan setuju diberikan apabila aitem sesuai 

dengan diri responden, pilihan netral apabila aitem bersifat netral dalam diri 

responden, pilihan tidak setuju diberikan apabila aitem tidak sesuai dengan diri 

responden, dan pilihan sangat tidak setuju diberikan apabila aitem sangat tidak sesuai 

dengan diri responden. Dalam hal ini,  pilihan sangat setuju akan bernilai 5 dan aitem 

sangat tidak setuju akan bernilai 1. Penilaian dilakukan dengan menjumlah skor yang 

diperoleh pada setiap dimensinya.  

 

3.3.2 Validitas dan Reliablitas Alat Pengumpul Data 

3.3.2.1 Validitas 

   Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu instrument pengukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Azwar, 2013). Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika 

alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur 

yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengikuran tersebut (Azwar, 2013). 

Menurut Azwar (2013), tipe validitas dibagi menjadi 3, yaitu validitas isi, 

validitas konstrak, dan validitas berdasarkan kriteria. 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 indicator perilaku yang hendak diungkap. Uji 

validitas akan diuji menggunakan program R 2.1.3.1, dengan nilai validitas 

minimal 0,3.  

Penelitian ini merupakan uji coba terpakai, dimana uji coba alat ukur 

sekaligus dipakai untuk uji data dalam penelitian ini. Uji validitas pada skala 

sebelumnya terdapat 8 aitem yang memiliki nilai koefisien dibawah 0.3.  

 

3.3.2.2 Reliabilitas 

 Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas alat ukur mengacu pada adanya 

konsistensi dan stabilitas nilai pada hasil skala pengukuran tertentu yang 

diperoleh dari alat ukur yang telah dibuat. Reliabilitas mengacu pada masalah 

akurasi pengukuran dan hasilnya (Soegoto, 2008). Hasil pengukuran dapat 

dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama, akan diperoleh hasil pengukuran yang relatif 

sama.  

 Uji reliabilitas alam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dengan instrumen tersebut dapat dipercaya. Uji 

reliabilitas skala consumer decision making style ini menggunakan teknik 

statistika yaitu dengan rumus alpha cronbach dengan bantuan program R 



2.1.3.1 , dimana untuk kategori angka reliabilitas yang baik adalah diatas 0,7 

(Azwar,2013). Pengujian reliabilitas pada skala CSI yang telah digunakan 

sebelumnya memiliki koefisien dengan rentang 0.48-0,76 

 Pengujian reliabilitas dilakukan pada 80 responden yang digunakan pada 

penelitian ini. Pada pengujian skala CSI, diperoleh nilai koefisien sebesar 

0,7802. Skala ini dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien reliabilitas di 

atas 0,7. Peneliti juga melakukan uji validitas skala CSI pada 80 responden 

yang digunakan pada penelitian ini. Pada pengujian validitas skala CSI, terdapat 

beberapa aitem yang memiliki koefisien yang dibawah 0,3. Pemaparan 

mengenai aitem yang tidak valid akan dijelaskan melalui tabel 3.2. 

Tabel 3.3 

Nilai Validitas Skala CSI 

No Aitem Nilai Validitas Keterangan 

1 0,150 Tidak Valid 

6 0,259 Tidak Valid 

9 0,197 Tidak Valid 
11 -0,025 Tidak Valid 
20 0,003 Tidak Valid 
33 0,291 Tidak Valid 
37 0,201 Tidak Valid 

 

3.3.2.3 Uji Coba Alat Ukur 

 Uji kuisioner dibagikan kepada 10 orang wanita bekerja menikah di 

sebuah perusahaan X di Surabaya. Pelaksanaan uji coba kuisioner dilakukan 

pada tanggal 21 Oktober 2015 dan 30 Oktober 2015. Peneliti membagikan 

seluruh uji coba kuisioner sendiri kepada responden. Dari 10 kuisioner yang 



dibagikan, 1 buah kuisioner tidak kembali karena pada saat mengisi responden 

sedang sibuk bekerja, 4 kuisioner diisi sampai selesai, 3 kuisioner hanya dibaca 

dan diberi sedikit feedback terkait tata bahasa dan tata cara penulisan dan 2 

kuisioner lainnya secara tidak langsung ditolak oleh responden karena reaksi 

yang diberikan hanya semacam membaca sekilas dan tidak memberikan 

komentar apapun.  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan para karyawati mengatakan bahwa 

secara umum bahasa kuisioner mudah dipahami, hanya ada beberapa kalimat 

yang perlu di revisi. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, setiap 

responden membutuhkan waktu sekitar 15-20 menit untuk mengisi kuisioner. 

Sebagian besar responden selalu menyebutkan kuisioner yang disebar terlalu 

banyak dan ada beberapa bagian kuisioner yang belum jelas petunjuknya. 

Beberapa responden juga memberikan beberapa saran untuk kalimat yang sulit 

dipahami ataupun menyinggung. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

responden selanjutnya dalam pengisian kuisioner. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Bungin (2011),  populasi adalah serumpun atau sekelompok subjek 

yang menjadi sasaran dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawati yang sudah menikah yang bekerja di perusahaan X. Berdasarkan 

pengamatan peneliti,  jumlah karyawati di perusahaan X cukup untuk digunakan 



dalam penelitian ini, karena sebagian besar pekerja di perusahaan X adalah wanita. 

Peneliti juga telah mencari informasi bahwa sebagian besar karyawati di perusahaan 

X telah menikah. Peneliti akan  mencari setidaknya 100 responden dalam penelitian 

ini. Jumlah responden diberikan dengan pemikiran semakin banyak sampel, semakin 

menggambarkan atau mewakili keadaan dari populasi (Nursalam, 2008). 

Karakteristik populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah : 

1. Wanita dengan usia minimal 21 tahun. (Menurut Santrock (2002), 

masa dewasa awal yang dimulai dari usia 20 tahun adalah masa 

dimana seseorang harus memiliki kemandirian baik secara pribadi, 

ekonomi, perkembangan karir, pemilihan pasangan bahkan 

memulai keluarga.) 

2. Wanita bekerja yang telah menikah. 

3. Wanita bekerja di perusahaan X. 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengambilan 

sampel ini untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2011). Teknik sampling ini merupakan teknik mengambil sampel 

yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel 

yang telah ditentukan ataupun diperlukan. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 

skala pada karyawati menikah di perusahaan X sesuai dengan kesepakatan dari pihak 

perusahaan X. Peneliti memberikan skala kepada salah satu karyawati di perusahaan 

X untuk disebarkan.  



 

3.5 Analisis Data 

Analisis data akan dilakukan setelah peneliti memperoleh data yang berasal dari 

skala yang telah diisi oleh responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif melibatkan aktivitas 

pengumpulan, analisa, dan penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, atau grafik 

(Chandra, 1995). Penyajian data pada analisis deskriptif lebih ditekankan dalam 

bentuk tabel, grafik dan ukuran-ukuran statistik, seperti persentase, rata-rata variasi 

dan angka indeks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


