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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian  

Metode yang di gunakan dalam penelitian turut menentukan keberhasilan 

dalam pencapaian tujuan penelitian. Metode penelitian menurut Sugiyono 

(2018:2) adalah “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu”.  

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan lisan dan tertulis. Menurut John Creswell (2015:752) “metode 

penelitian survey adalah prosedur dalam penelitian kuantitatif dimana peneliti 

mengadministrasikan survey pada suatu sampel atau pada seluruh populasi orang 

untuk mendeskripsikan sikap, pendapat, perilaku atau ciri khusus populasi”. 

Berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini menggunakan data kuantitatif 

dengan cara menyebarkan kuesioner yang nantinya akan diperoleh data mengenai 

perilaku konsumtif pengusaha di wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya yang 

dipengaruhi oleh literasi keuangan, kontrol diri, dan gaya hidup berbelanja. 

3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menentukan konsep-konsep dan 

indikator-indikator dari masing-masing variabel yang diteliti. Variabel dalam 

penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu variabel bebas (independent) dan 

variabel terikat (dependent).   

Variabel bebas (independent) dalam penelitian terdiri dari 3 variabel bebas 

yaitu literasi keuangan (X1), kontrol diri (X2), dan gaya hidup berbelanja (X3). 

Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah perilaku konsumtif 

Pengusaha wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya. Variabel-variabel bebas dan 

terikat diatas, dapat dijelaskan secara rinci pada tabel 3.1 sebagai berikut 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel 
Konsep 

Teoretis 

Konsep 

Empiris 

Konsep 

Analitis 
Indikator 

Jenis 

data 

Variabel Terikat (Y)  

Perilaku 

Konsumtif 

(Y)  

Perilaku 

konsumtif 

merupakan 

perilaku yang 

lebih 

mementingkan 

untuk 

memenuhi 

hasrat 

keinginanya 

bukan semata-

mata untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

yang sangat 

dibutuhkannya

. Seseorang 

yang 

cenderung 

konsumtif 

ketika 

membeli 

sesuatu bukan 

hanya untuk 

memenuhi 

kebutuhannya 

namun untuk 

mewujudkan 

keinginannya 

secara tidak 

terkendali atau 

tidak 

terencana. 

 

 

Lita Tribuana 

(2020:150) 

Jumlah 

skor 

perilaku 

konsumtif 

mengguna

kan skala 

likert yang 

berasal 

dari 

indikator 

perilaku 

konsumtif. 

 

Data 

diperoleh dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

Pengusaha di 

wilayah 

tengah 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

1) Membeli 

produk karena 

hadiah 

menarik 

2) Membeli 

produk karena 

diskon 

3) Membeli 

produk demi 

menjaga 

penampilan 

diri dan 

gengsi. 

4) Membeli 

produk atas 

pertimbangan 

harga  

5) Membeli 

produk hanya 

sekedar 

menjaga 

simbol status. 

6) Memakai 

produk karena 

unsur 

konformitas 

terhadap 

model yang 

mengiklankan. 

7) Munculnya 

penilaian 

bahwa 

membeli 

produk dengan 

harga mahal 

akan 

menimbulkan 

rasa percaya 

diri yang 

tinggi. 

Ordinal 
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8) Mencoba lebih 

dari dua 

produk sejenis 

(merek 

berbeda). 

 

Sumartono (Okky 

Dzikria, 

2016:147) 

 

Variabel Bebas (X) 

Literasi 

Keuangan 

(X1) 

Literasi 

keuangan 

adalah sebagai 

suatu 

rangkaian 

proses atau 

kegiatan untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

(knowledge), 

keterampilan 

(skill) dan 

keyakinan 

(confidence) 

konsumen 

maupun 

masyarakat 

agar mereka 

mampu 

mengelola 

keuangan 

pribadi dengan 

baik. 

 

Aprilia 

Roestanto 

(2017:1) 

Jumlah 

skor 

literasi 

keuangan 

mengguna

kan skala 

likert yang 

berasal 

dari 

indikator 

literasi 

keuangan. 

 

Data 

diperoleh dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

Pengusaha di 

wilayah 

tengah 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

1) Uang dan 

transaksi 

2) Perencanaan 

dan 

pengelolaan 

keuangan 

3) Resiko dan 

Keuntungan  

4) Financial 

landscape 

Ordinal 

Kontrol 

diri (X2) 

Kontrol diri 

adalah 

kemampuan 

untuk 

menyusun, 

membimbing, 
mengatur, dan 

Jumlah 

skor 

kontrol 

diri 

mengguna

kan skala 
likert yang 

Data 

diperoleh dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 
pengusaha di 

1) Kemampuan 

mengontrol 

perilaku 

2) Kemampuan 

mengontrol 

stimulus 
3) Kemampuan 

Ordinal  
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mengarahkan 

bentuk 

perilaku yang 

membawa ke 

arah 

konsekuensi 

Positif” 

 

Gufron dan 

Risnawati 

(2012:21) 

berasal 

dari 

indikator 

kontrol 

diri. 

 

wilayah 

tengah 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

mengantisipasi 

suatu kejadian 

4) Kemampuan 

menafsirkan 

kejadian 

5) Kemampuan 

mengambil  

Keputusan 

 

 

 

 

Gaya 

hidup 

berbelanja  

(X3) 

 “gaya hidup 

berbelanja 

adalah gaya 

hidup yang 

mengacu pada 

bagaimana 

seseorang 

hidup, 

bagaimana 

mereka 

menghabiskan 

waktu dan 

uang mereka, 

kegiatan 

pembelian 

yang 

dilakukan, 

sikap dan 

pendapat 

mereka tentang 

dunia dimana 

mereka 

tinggal” 

 

Levy dalam 

Prastia 

(Gunawan, 

2018:112) 

Jumlah 

skor gaya 

hidup 

berbelanja 

mengguna

kan skala 

likert yang 

berasal 

dari 

indikator 

gaya hidup 

berbelanja 

 

Data 

diperoleh dari 

kuesioner 

yang 

diberikan 

kepada 

pengusaha di 

wilayah 

tengah 

Kabupaten 

Tasikmalaya 

1) Membeli 

model terbaru 

2) Yakin bahwa 

merek terkenal 

yang dibeli 

terbaik dalam 

hal kualitas 

3) Sering 

membeli 

berbagai 

merek 

4) Aktivitas 

menyenangkan 

5) Terobsesi 

belanja 

 

Ordinal 
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3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian  merupakan rancangan, pedoman ataupun acuan 

penelitian yang akan dilaksanakan (Burhan Bungin, 2017:98). Penelitian ini 

menggunakan rancangan survei eksplanatori. Rancangan Eksplanatori 

(explanatory reseacrch design) menurut Cresswell (2015:1237) adalah “tipe 

penelitian kolerasional yang menarik minat peneliti untuk melihat dengan 

seberapa jauh dua variabel (atau lebih) berkovariasi, yang variansi atau perubahan 

pada salah satu variabelnya tercermin dalam variansi atau perubahan pada 

variabel yang lain”. 

Dalam penelitian akan dijelaskan mengenai hubungan timbal balik antara 

variabel dan sejauh mana hubungan tersebut saling mempengaruhi. Penelitian 

menghubungkan sejauh mana pengaruh antara variabel X dan variabel Y. 

Penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel 

utama, yaitu variabel bebas (X) yang terdiri tiga variabel, yaitu literasi keuangan 

(X1), kontrol diri (X2), dan gaya hidup berbelanja (X3), sedangkan variabel terikat 

(Y) terdiri dari satu variabel, yaitu perilaku konsumtif.  

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2018:215) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Berdasarkan pendapat di atas, penulis menetapkan populasi 

dalam penelitian ini adalah pengusaha wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya 

terdiri dari  7 (tujuh) Kecamatan. Berikut populasi penelitian disajikan pada tabel 

3.2: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Pengusaha di wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya 

Kecamatan Jumlah Pengusaha 

Singaparna 306 

Sukarame 26 

Mangunreja 14 

Cigalontang 258 

Leuwisari 142 

Sariwangi 105 

Padakembang 100 

Jumlah 951 

Sumber : Dinas Industri dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, 2020 

3.4.2 Sampel  

Sampel penelitian digunakan untuk mendapatkan gambaran dari populasi. 

Menurut Arikunto (2013:174) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti”. Oleh karena itu sampel harus dilihat sebagai suatu gambaran populasi 

dan bukan populasi itu sendiri.  

a. Teknik Sampling 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling.  

Menurut Nawawi (2001:156) “accidental sampling adalah teknik yang dalam 

pengambilan sampelnya tidak ditetapkan lebih dahulu namun langsung 

mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya, setelah jumlahnya 

mencukupi pengumpulan data dapat dihentikan”.  

Pengambilan sampel menurut Suharsimi Arikunto (2010:112) jika subjeknya 

kurang dari 100 orang sebaiknya semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 

100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Populasi penelitian ini sebanyak 

951 orang, penulis menetapkan 15% dari jumlah keseluruhan. 

Sampel  = N x 15% 

 = 951 x 15% 

= 143 

Dari hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel yang diambil adalah 

sebanyak 143 orang pengusaha.  
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b. Kriteria Inklusi 

Menurut Masturoh (2018:169)  “kriteria inkluasi adalah kriteria yang 

menyaring anggota populasi menjadi sampel yang memenuhi kriteria. Atau 

dengan kata lain, kriteria inklusi merupakan ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh 

setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel”. Kriteria inklusi pada 

penelitian ini adalah : 

a) Semua pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya 

berusia 20-50 tahun yang memiliki usaha lebih dari 1 tahun.  

b) Bersedia menjadi responden 

c. Kriteria Ekslusi 

Menurut Masturoh (2018:169) “Kriteria ekslusi adalah kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengeluarkan anggota sampel dari kriteria inklusi atau dengan 

kata lain ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sebagai sampel”, 

kriteria ekslusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a) Pengusaha yang berhalangan menjadi responden. 

b) Pengusaha yang berusia 20-50 tahun yang berada di luar wilayah 

Kabupaten Tasikmalaya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Kuesioner 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:151) “Metode angket atau kuesioner 

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang 

diketahui”. Angket atau kuesioner ini untuk mendapatkan data mengenai 

pengaruh literasi keuangan, kontrol diri dan gaya hidup berbelanja terhadap 

perilaku konsumtif. 

Angket yang digunakan dalam penelitian berupa sejumlah pernyataan 

tertulis yang disediakan dengan alternatif jawaban. Dalam penelitiaan ini angket 

yang digunakan adalah berrbentuk google form. Bentuk angket yang digunakan 

adalah bentuk tertutup dengan 5 (Lima) alternatif jawaban, dimana responden 

memilih salah satu jawaban yang menurut responden jawaban tersebut sesuai 

dengan kondisi keadaan yang dihadapi atau dialami responden. 
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Angket yang digunakan dalam penelitian dimaksudkan untuk 

menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono 

(2018 :93) menyatakan bahwa “Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau 

kuesioner dengan pemberian skor disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Skor Jawaban Kuesioner Penelitian 

Jawaban Siswa Skor 

SS     = Sangat Setuju 5 

S       = Setuju 4 

RR    = Ragu-ragu 3 

TS     = Tidak Setuju 2 

STS  = Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Sugiyono, 2018:137 

3.5.2 Studi Pustaka 

Peneliti melakukan studi kepustakaan dari buku serta jurnal untuk 

melengkapi data berupa teori terkait dengan variabel yang diteliti. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2018:102) menyatakan bahwa “instrumen penelitian 

adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati”. Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk pilihan ganda maupun cheklist (√) . Adapun kisi-kisi penelitian 

dapat dilihat pada tabel 3.4 : 

Tabel 3.4 

Kisi-Kisi  Kuesioner Penelitian 

Variabel Indikator Kisi-Kisi No Butir  Jumlah 

Perilaku 

Konsumtif 

(Y) 

1. Membeli 

produk karena 

hadiah menarik 

Pembelian produk 

berhadiah 
1,2 2 

2. Membeli 

produk karena 

diskon 

Pembelian produk 

diskon 
3,4 2 

3. Menjaga 

penampilan diri 

dan gengsi 

Penampilan diri 5 1 

Alasan pembelian 6 1 

4. Pertimbangan 

harga 
Pertimbangan harga 7 1 
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5. Sekedar  

menjaga simbol 

status 

 Pembelian barang 

ekslusif 
8,9 2 

Status sosial 10 1 

6. Unsur 

konformitas 

terhadap model 

yang 

mengiklankan 

Mengikuti suatu 

kelompok 
11,12 2 

7. Harga mahal 

akan 

menimbulkan 

rasa percaya 

diri 

Kepuasan  13,14 2 

8. Mencoba lebih 

dari dua produk 

jenis sama 

dengan merek 

berbeda 

Membandingkan 

produk  
15,16 2 

Jumlah pernyataan 16 

Literasi 

Keuangan 

(X1) 

1. Uang dan 

transaksi  

Rekening bank 17 1 

Kartu bank  18 1 

2. Perencanaan 

dan pengelolaan  

keuangan  

Perencanaan 19,20 2 

Pengelolaan 21,22 2 

Pemantauan 23 1 

3. Resiko dan 

Keuntungan 

Mengurangi resiko 24,25 2 

Memaksimalkan 

keuntungan 
26,27 2 

4. Financial 

Landscape 

Fitur keuangan 28 1 

Kesadaran 

perlindungan 

konsumen 

29,30 2 

Jumlah Pernyataan 14 

Kontrol 

Diri 

(X2) 

1. Kemampuan 

mengontrol 

perilaku 

Mengatur pelaksanaan 31,32 2 

2. Kemampuan 

mengontrol 

stimulus 

Kontrol internal 33 1 

Kontrol eksternal 34,35 2 

3. Kemampuan 

mengantisipasi 

suatu peristiwa 

atau kejadian 

Alternatif pembelian 36 1 

Memperoleh 

informasi 
37 1 

4. Kemampuan Penilaian  38,39,40 3 



39 

 

menafsirkan 

peristiwa atau 

kejadian 

5. Kemampuan 

mengontrol 

keputusan 

Hasil tindakan 41,42 2 

Jumlah Pernyataan 12 

Gaya 

hidup 

berbelanja 

(X3) 

1. Membeli model 

terbaru 
Mengikuti tren 43,44 2 

2. Yakin bahwa 

merek terkenal 

yang dibeli 

terbaik dalam 

hal kualitas 

Penilaian barang  45 1 

Harga dan kualitas 46 1 

3. Sering membeli 

berbagai merek 

Mencoba berbagai 

merek  
47,48 2 

4. Aktivitas 

menyenangkan 

Bersenang-senang 49,50 2 

 Lupa waktu 51 1 

5. Terobsesi 

belanja 

Pemborosan  52,53  2 

Keinginan  54,55 2 

Pembelian impulsif  56 1 

Jumlah Pernyataan 14 

 

 

3.6.2 Uji Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian ini akan terlebih dahulu di uji menggunakan uji 

validitas dan reabilitas sebelum digunakan dalam penelitian. Setelah di uji 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dapat diketahui butir-butir soal 

pertanyaan atau pernyataan yang valid atau tidak valid. Uji validitas dan 

reliabilitas ini dilakukan di luar sampel yang ditentukan yakni di ujikan pada 

pengusaha selain Kabupaten Tasikmalaya. Berikut merupakan rumus dan 

penjelasannya. 

1. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2013:221) “Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah”. Langkah yang harus 

dilakukan agar instrumen memiliki validitas yang tinggi adalah dengan cara uji 
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coba instrumen. Rumus kolerasi yang dapat digunakan untuk menguji validitas 

adalah rumus kolerasi Product moment dari person sebagai berikut. 

𝑟ᵪᵧ =
Ν∑xy − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑁 ∑𝑥2 − (∑ 𝑥)²}{𝑁 ∑ 𝑦 ² − (∑ 𝑦)²}
 

(Suharsimi, 2013:211) 

Keterangan: 

rxy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N = Jumlah subjek 

∑xy = Jumlah perkalian antara variabel X dan Y 

∑𝑥2 = Jumlah dari kuadrat nilai X 

∑𝑦2 = jumlah dari kuadrat nilai Y 

(∑𝑥)2 = jumlah nilai X kemudian dikuadratkan 

(∑𝑦)2 = jumlah nilai Y kemudian dikuadratkan 

Klasifikasi Interpretasi Nilai Uji Validitas dapat dilihat pada Tabel 3.5:  

Tabel 3.5 

Klasifikasi Interpretasi Nilai Uji Validitas 

𝐑𝐱𝐲 Keterangan 

0,90 ≤ 𝑟𝑥𝑦 ≤ 1,00 Validitas Sangat Tinggi 

0,70 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,90 Validitas Tinggi  

0,40 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,70 Validitas Sedang 

0,20 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,40 Validitas Rendah 

0,00 ≤ 𝑟𝑥𝑦 < 0,20 Validitas Sangat Rendah (Tidak Valid) 

Sumber: (Arikunto, 2014:213) 

Hasil dari perhitungan rxy dikonsentrasikan dengan rtabel dengan taraf 

signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. 

Berikut kriteria pengujiannya dibawah ini: 

a) Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan valid jika 

rhitunglebih besar rtabel atau sama dengan (rhitung ≥  rtabel) 

b) Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil rtabel atau sama dengan (rhitung ≤  rtabel)  

Dengan menggunakan taraf signifikan 0,05 koefisien korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai dari tabel korelasi nilai 
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r dengan derajat kebebasan (n-2), dimana n menyatakan jumlah banyaknya 

responden.  

   𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑   

Uji validitas juga dapat dicari menggunakan aplikasi software SPSS versi 

26 yaitu membandingkan Corrected Item-Total Correlation (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dengan 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Uji validitas kuesioner pada penelitian ini di ujikan kepada 40 orang 

responden. Responden ini diambil dari pengusaha diluar sampel yang digunakan. 

Kuesioner yang diuji cobakan yaitu kuesioner untuk mengukur variabel perilaku 

konsumtif, literasi keuangan, kontrol diri dan gaya hidup berbelanja. Penyebaran 

jumlah item pernyataan sebanyak 56 item.  

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan software SPSS versi 

26 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% adalah 0,312. Hasil pengolahan dari uji 

validitas dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut: 

Tabel 3.6 

 Hasil Uji Validitas Instrumen 

Variabel 
Jumlah 

item 

Item 

valid 

Item 

invalid 

No. Item 

tidak valid 

Perilaku Konsumtif (Y) 16 17 - - 

Literasi Keuangan (X1) 14 14 - - 

Kontrol Diri (X2) 12 11 1 12 

Gaya hidup berbelanja (X3) 14 14 - - 

Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2020 

 Dari hasil uji validitas diperoleh item yang valid dan item yang tidak valid 

dari setiap variabel, untuk variabel perilaku konsumtif item yang valid sebanyak 

16 item, untuk variabel literasi keuangan item valid sebanyak 14 item, untuk 

variabel kontrol diri item yang valid sebanyak 11 item dan yang tidak valid 

sebanyak 1 item, dan untuk variabel gaya hidup berbelanja item yang valid 

sebanyak 14 item. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah item yang valid sebanyak 
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55 item dan jumlah item yang tidak valid sebanyak 1 item. Item yang tidak valid 

terdapat pada variabel kontrol diri dengan jumlah 1 item yaitu nomor item 12 

dengan hasil 0,182 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau dapat dikatakan bahwa  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

ketentuan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙sebesar 0,312. 

 Item pernyataan yang tidak valid telah dihilangkan dan butir pernyataan 

yang valid menurut penulis masih cukup mewakili masing-masing indikator, 

sehingga instrumen penelitian ini layak digunakan. (Hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran 2) 

2. Uji Reliabilitas  

  Reliabilitas diterjemahkan dari kata reliability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitis tinggi maksudnya adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data 

yang reliabel. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:221)  “Reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data kerena instrumen tersebut sudah baik”. Pengujian 

reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu :   

r11= (
k

k−1
)(1 −

∑𝑠𝑖2

𝑠𝑡2
) 

(Suharsimi Arikunto, 2013:221) 

keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = mean kuadrat antar subjek 

∑𝑠𝑖2 = mean kuadrat kesalahan dimana dengan : ∑𝑠𝑖2 = ∑𝑝𝑞 

st2  = varian total 

Tabel 3.7 

Pedoman Tingkat Keandalan Instrumen Ukuran dari Cronbach 

Hasil Uji Alpha Cronbach Derajat Keandalan 

<0,5 Tidak dapat digunakan 

0,5 - 0,6 Jelek (poor) 

0,6 – 0,7 Cukup/dapat diterima (fair) 

0,7 – 0,9 Bagus (good) 

>0,9 Luar biasa (excellent) 

  Sumber  : Silalahi (2015:471) 
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Reliabilitas suatu kontruks variabel dikatakan baik jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,60. Berdasarkan perhitungan uji reliabilitas instrument pada 

SPSS 26 dapat dilihat pada table 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel 
Koefisien Cronbach’s 

Alpha 
Tingkat Reliabilitas 

Perilaku Konsumtif (Y) 0,905 Luar biasa (Exceleent) 

Literasi Keuangan (X1) 0,736 Bagus (Good) 

Kontrol diri (X2) 0,805 Bagus (Good) 

Gaya hidup berbelanja (X3) 0,920 Luar biasa (Excellent) 

Sumber : Pengolahan Data Penulis, 2020 

Dari hasil uji reliabilitas dapat diketahui untuk variabel perilaku konsumtif 

alpha cronbach’s sebesar 0,905 yang memiliki tingkat reliabilitas yang luar biasa 

(excellent), variabel literasi keuangan alpha cronbach’s sebesar 0,736 memiliki 

tingkat reliabilitas bagus (good), variabel kontrol diri alpha cronbach’s sebesar 

0,805 yang memiliki tingkat reliabilitas bagus (good) dan variabel gaya hidup 

berbelanja alpha cornbach sebesar 0,920 yang memiliki tingkat reliabilitas luar 

biasa (excellent). 

Tabel 3.7 di atas menunjukan bahwa hasil reliabilitas masing-masing 

variabel menunjukan bahwa nilai alpha adalah positif dan lebih dari 0,600. Maka 

reliabilitas pernyataan variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. (hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 2). 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1 Teknik Pengolahan Data Nilai Jenjang Interval  

 Teknik pengolahan data suatu penelitian merupakan suatu langkah penting 

yang dilakukan agar data yang diperoleh memiliki arti dan bisa menarik 

kesimpulan hasil penelitian. Prosedur yang digunakan untuk pengolahan data 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengecek hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden dan 

menentukan layak atau tidaknya hasil kuesioner tersebut diolah lebih 

lanjut. 

2. Pemberian bobot nilai pada setiap alternatif jawaban berdasarkan skala 

likert.  
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 Untuk mengetahui pengolahan data kuesioner hasil skor dari tiap 

penelitian, maka menggunakan rumus  (NJI) Nilai jenjang interval sebagaimana 

yang diungkapkan Sudjana (2005:79) sebagai interval untuk menentukan sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, kurang setuju dari satu variabel dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 

NJI =
Nilai Tertinggi − Nilai Terendah

Jumlah Kriteria Pernyataan
 

(Sudjana, 2005:79) 

3.7.2 Mentransformasikan Data Ordinal ke Data Interrval 

Data penelitian ini merupakan data ordinal, agar dapat dianalisis secara 

statistik maka data tersebut  harus diubah ke data interval. Menurut Sedarmayanti 

dan Syarifudin Hidayat (2011:55) mengenai Method of Successive (MSI) adalah 

sebagai berikut: 

“Method of Successive (MSI) adalah metode penskalaan untuk menaikkan 

skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval”. 

Berdasarkan konsep tersebut dapat ditinjau bahwa MSI merupakan alat 

untuk mengubah data ordinal menjadi interval. Dalam proses pengolahan data 

MSI tersebut, penulis menggunakan bantuan Additional Instrument (Add-Ins) 

pada Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penggunaan MSI tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan. 

2) Setiap butir pernyataan telah menentukan frekuensi (f) dari jawaban responden 

yang menjawab skor 1,2,3,4, dan 5 untuk setiap item pernyataan. 

3) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

sebagai proporsi. 

4) Setelah mendapatkan proporsi, selanjutnya menentukan proporsi komulatif 

dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor. 

5) Menentukan nilai Z untuk setiap PF (proporsi frekuensi) yang diperoleh 

dengan menggunakan tabel distribusi normal. 
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6) Menentukan skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban yang diperoleh 

dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. 

7) Menentukan skala dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut: 

𝑆𝑉 =  
(𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡) − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑎𝑡 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑈𝑝𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡) − (𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤 𝐿𝑜𝑤𝑒𝑟 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡)
 

Keterangan: 

Density at Lower Limit = Kepadatan batas bawah 

Density at Upper Limit = Kepadatan batas atas 

Area Below Upper Limit = Daerah di bawah batas atas 

Area Below Lower Limit = Daerah di bawah batas bawah 

 

8) Setelah menentukan SV maka nilai skala ordinal ke interval, yaitu nilai SV 

yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama 

dengan 1 (satu). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai 

transformasi adalah sebagai berikut: 

   Transformed Scale Value = Y = SV + | 𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛 | + 1 

9) Setelah mendapatkan nilai dari Transformed Scale Value, nilai tersebut adalah 

nilai skala interval. 

3.7.3 Teknik Analisis Data 

3.7.3.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Rochmat Aldy 

Purnomo (2011:108) “model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual 

yang terdistribusi secara normal”. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas 

adalah rumus kolmogorov-Smirnov. 

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data 

(yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal 

baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-scoore dan 

diasumsikan normal. Residual berdistribusikan normal jika nilai signifikansi 

>0,05 (Ghozali,2016:160-165). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 
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𝐾𝑆 = 1,36 
n1 + n2 

n1  n2 
 

(Ghozali, 2016:160-165) 

2. Uji Linieritas 

Menurut Rachmat Aldy Purnomo (2016:94) “Uji linieritas digunakan 

untuk mengetahui linieritas data, yaitu apakah dua variabel mempunyai hubungan 

yang linier atau tidak. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis kolerasi 

Pearson atau regresi linier”. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan test for 

linerity pada taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila signifikansi (linearity) kurang dari 0,05. Teori lain mengatakan 

dua variabel mempunyai hubungan yang linier bisa signifikansi (deviation for 

linierity) lebih dari 0,05.  

Rumus untuk menguji linieritas variabel yaitu: 

𝐹𝑟𝑒𝑔 =
𝑅𝐾𝑟𝑒𝑔

RKres
 

(Sutrisno Hadi, 2004:13) 

Keterangan: 

Freg : harga bilangan F untuk garis regresi  

RKreg : rerata kuadrat garis regresi 

RKres : rerata kuadrat garis residu 

3. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghazali (2016:103) “Uji Multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen)”. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi 

sempurna atau mendekati sempurna antara variabel bebasnya. Konsekuensi 

adanya multikoliearitas adalah koefisen kolerasi tidak tertentu atau kesalahan 

menjadi sangat besar (Rochmat Aldy Purnomo, 2016: 121).  

Metode Tolerance dan VIF (Variance Inlation Factor) dan Tolerance 

Value merupakan salah satu cara yang paling akurat untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya gejala multikolinearitas. Adapun rumus VIF (Variance Inflation Factor) 

sebagai berikut. 
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VIF =
1

Tolerance Value
 

(Ghozali,2016:103) 

Berikut kriteria pengujiannya dibawah ini: 

a) Jika VIF ≥ 10 dan nilai Tolerance Value ≤ 0,10 maka terjadi gejala 

Multikolineritas.  

b) Jika VIF ≤10 dan nilai Tolerance Value ≥ 0,10 maka data terbebas dari 

Multikolineritas dan dapat digunakan dalam suatu penelitian. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heterokedastistitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua 

pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah 

dengan uji koefisen kolerasi Spearman’s rho, melihat pola titik-titik pada grafik 

regresi, uji Park, dan uji Glejser (Rachmat Aldy Purnomo,2016:125). Uji Park 

yaitu dengan meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel 

dependen. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut 

residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Menurut Gujarat dalam Ghozali (2016:137) persamaan regresi  

|𝑈𝑡| = 𝑎 + ß𝑋𝑡 + 𝑣𝑡 

(Gujarati dalam Ghozali, 2016:137) 

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas yaitu: 

a) Jika signifikansi (sig)>0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

b) Jika signifikansi (sig)<0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

3.7.3.2 Uji Analisis Statistik 

Pengujian Analisis Statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel X terhadaap variabel Y menggunakan  uji regresi linier berganda dan 

koefisien determinasi. Pengujian analisis statistik ini menggunakan bantuan SPSS 

versi 26.  

 

 

 



48 

 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah analisis tentang hubungan 

antara satu dipendent variable dengan dua lebih independent variable (Arikunto, 

2013:339). Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Karena variabel bebas lebih dari satu 

variabel maka persamaan regresi yang digunakan yaitu persamaan regresi 

berganda (multiple regressions) dengan 3 prediktor variabel dependen perilaku 

konsumtif. Persamaan regresi berganda dengan 3 prediktor ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel literasi keuangan, kontrol diri dan 

gaya hidup berbelanja terhadap perilaku konsumtif. Bentuk persamaan regresi 

berganda adalah sebagai berikut. 

𝛾 = 𝑎 + 𝑏1  𝑋1 +  𝑏2  𝑋2 + 𝑏3  𝑋3 + € 

(Arikunto, 2013:339) 

Keterangan: 

Y     =Variabel terikat  

X1     = variabel bebas pertama 

X2     = variabel bebas kedua 

X3     = variabel bebas ketiga 

a b1 b2 b3 = konstanta 

€     = eror 

3.7.1 Koefisen Determinasi 

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh 

yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Menurut Imam 

Ghozali (2016:95) koefisien determinasi adalah “Mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen”. Dalam 

SPSS 26, bisa diketahui nilai koefisien determinasi (R2) dengan melihat output 

nilai R square dengan ketentuan Jika nilai R square semakin mendekati angka 1, 

maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat semakin erat atau 

dekat, dan jika nilai R square semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat jauh atau tidak erat 
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Adapun rumus  Koefisien Determinasi sebagai berikut: 

KD =  r2  x 100% 

(Ghozali, 2016:95) 

Keterangan: 

KD = Koefisien Determinasi yang dicari 

r2 = Koefisien Korelasi 

3.7.1.1 Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif  

Menurut Suryaningsih & Nurawalin (2019:78) Sumbangan efektif 

digunakan untuk mengetahui nilai sumbangan yang diberikan variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel dependent.  Berikut adalah perhitungan sumbangan 

efektif menurut Hasan (Suryaningsih & Nurawalin, 2019:78) dengan rumus: 

 

SE (X)% = Betax x Koefisien Kolerasi x 100% 

(Hasan dalam Suryaningsih & Nurawalin, 2019:78) 

 

Sumbangan relatif menurut Suryaningsih & Nurawalin (2019:78) adalah 

untuk mengetahui dan mengukur nilai sumbangan relatif yang diberikan masing-

masing variabel. Berikut adalah perhitungan sumbangan relatif menurut Hasan 

(Suryaningsih dan Nurawalin, 2019:78). 

 

SR (X)%  =
sumbangan efektif (X)%

Rsquare
 

(Hasan dalam Suryaningsih & Nurawalin, 2019:78) 

 

3.7.3.3 Uji Hipotesis Statistik 

1. Uji T 

Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial yang 

diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dasar pengambilan 

keputusan uji t sebagai berikut: 

Untuk menghitung thitung menurut Riduwan (2012:73) dengan 

menggunakan rumus berikut : 

𝒕
𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈= 

𝒓 √𝒏−𝟐

√𝟏−𝒓
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Keterangan: Thitung  = Nilai t yang dicari dibandingkan dengan ttabel 

 R = Nilai Koefiseien yang dicari 

 N = Jumlah Sampel 

Menurut Rochmat Aldy Purnomo (2016:157) Setelah hasil thitung diketahui, 

selanjutnya dicari ttabel dengan menetapkan taraf signifikansi (a) 0.05% pada 

derajat bebas (df) = n-k-1.  Adapun kaidah pengujiannya adalah : 

1) Terima H0 atau tolak Ha jika thitung ≤ ttabel 

2) Terima Ha atau Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel 

 

2. Uji Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan 

(bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

Berikut merupakan rumus Fhitung menurut Riduwan (2012:238), yaitu : 

𝑭 =  

𝑹𝟐

𝒌
(𝟏 − 𝑹𝟐)

(𝒏 − 𝒌 − 𝟏)

 

Keterangan : 

R = nilai koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel bebas (independen) 

n = jumlah sampel 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel 

Menurut Rachmat Aldy Purnomo, (2016:169). Nilai Ftabel dicari 

menggunakan tabel F dengan rumus : 

Df = n-k dan taraf signifikansinya α = 0.05 

Kaidah pengujian signifikansinya : 

1) Jika nilai Fhitung ≤ Ftabel atau sig > 0,05 maka H0 diterima. 

2) Jika nilai Fhitung ≥ Ftabel atau sig < 0,05 maka H0 ditolak. 
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3.8  Langkah-Langkah Penelitian 

Penulis menempuh tahapan-tahapan penelitian agar dapat memperoleh 

hasil yang optimal.Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan penelitian pendahuluan; 

b. Menyusun proposal penelitian; 

c. Menyusun instrumen penelitian; 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyebarkan angket penelitian; 

b. Mengumpulkan data 

c. Mengolah dan menganalisis data 

3. Tahap Pelaporan 

a. Penyusunan laporan penelitian 

b. Memfungsikan hasil penelitian 

  Langkah-langkah pada setiap tahap prosedur penelitian dapat dilihat dari 

Gambar 3.1 : 
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Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Alur Penelitian 

 

3.9 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.9.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada pengusaha-pengusaha di 7 (tujuh) 

Kecamatan wilayah tengah Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. 

3.9.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai Oktober 2020. 

Untuk lebih jelasnya berikut jadwal lengkap penelitian yang akan dilaksanakan. 

Dapat dilihat pada tabel 3.9 sebagai berikut. 

 

 

 

Melakukan Penelitian 

Pendahuluan 

Menyusun Proposal 

Penelitian 
Mengumpulkan Data 

 
Menyusun 

Instrumen 
Mengolah dan 

Menganalisis Data 

Menyebarkan 

Angket Penelitian 

 

Menyusun Laporan 

Memfungsikan 

Hasil Penelitian 
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Tabel 3.9 

Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

No 

 

Jenis kegiatan 

Bulan 

Jan - 20 Feb - 20 Mar - 20 Apr - 20 Mei – 20 Jun – 20 Jul - 20 Agst- 20 Sep - 20 Okt- 20  

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Tahap Persiapan                                         

 a. Melakukan 

Penelitian 

Pendahuluan  

                                        

 b. Menyusun Proposal 

Penelitian 

                                        

 c. Menyusun 

instrumen penelitian 

                                        

2 Tahap Pelaksanaan                                         

 a. Menyebarkan Angket 

Penelitian 

                                        

 b. Mengumpulkan Data                                         

 c. Mengolah dan 

Menganalisis Data 

                                        

3 Tahap Pelaporan                                         

 a. Menyusun laporan 

Penelitian 

                                        

 b. Memfungsikan Hasil 

Penelitian 

                                        


