
 

 

 

 

29 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Subjek Penelitian 

1. Objek dalam penelitian ini adalah Gerai Pull & Bear di Ambarrukmo Plaza 

Yogyakarta. 

2. Subjek dalam penelitian ini adalah konsumen Gerai Pull & Bear di 

Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

 

B. Jenis Data 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Menurut Sekaran (2011) data primer adalah data yang diperoleh dari tangan 

pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang 

diteliti. Dalam penelitian ini data yang diperoleh meliputi identitas responden 

serta jawaban kuesioner dari konsumen mengenai motif belanja hedonik, gaya 

hidup berbelanja, dan pembelian impulsif. 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

       Sampel adalah subset dari populasi, sedangkan populasi itu sendiri ialah 

keseluruhan kelompok orang atau hal yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 

2011). Sampel dalam penelitian ini ialah responden yang pernah berkunjung 

dan melakukan pembelian secara langsung di Gerai Pull & Bear Ambarrukmo 

Plaza Yogyakarta. 
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       Teknik pengambilan sampel (sampling) adalah proses bagaimana memilih 

jumlah elemen yang cukup dari sebuah populasi Teknik pengambilan sampel 

(sampling) merupakan proses bagaimana memilih jumlah elemen yang cukup 

dari sebuah populasi yang memungkinkan proses keseluruhan hasil penelitian. 

Dengan belum diketahuinya jumlah populasi dari penelitian ini menyebabkan 

sulitnya untuk menentukan sampel. Dengan demikian, digunakanlah teknik 

nonprobability sampling dengan metode purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti karena dianggap tepat 

dalam memberikan informasi yang diinginkan (Ferdinand, 2014).  

       Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakanlah teknik pengambilan 

sampel purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Responden berusia minimal 18 tahun, usia tersebut dipilih karena sudah 

dapat mengambil keputusan dengan tepat. 

2. Responden pernah berkunjung dan melakukan transaksi pembelian di 

Gerai Pull & Bear Ambarrukmo Plaza Yogyakarta. 

       Jumlah responden yang akan dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 

150 responden. Menurut Ferdinand (2014) rumus perhitungan besar sampel 

penelitian adalah sebagai berikut jumlah indikator dikali 10, sehingga dalam 

perhitungannya menjadi 15 x 10 = 150 responden. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

       Pada penelitian ini, peneliti menggunakan angket atau kuesioner sebagai 

sarana untuk mendapatkan informasi secara langsung dari konsumen untuk 

memperoleh data primer yang digunakan sebagai dasar penelitian tersebut. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tulis pada responden untuk 

dijawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 

2011). Kuesioner mencakup tiga variabel yang diteliti yaitu: motif belanja 

hedonik, gaya hidup berbelanja, dan pembelian impulsif. 

       Penelitian ini menggunakan variabel yang bersifat kuantitatif maka untuk 

mengukur variabel tersebut digunakan Skala Likert, menurut Sekaran (2011) 

jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata 

kemudian diberi skor, misalnya pernyataan yang terdapat didalam kuesioner 

dibuat menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat responden. 

       Penilaian Skala Likert dengan lima alternatif jawaban, yaitu: 

1. Jawaban Sangat Tidak Setuju mendapatkan nilai 1 (satu). 

2. Jawaban Tidak Setuju mendapatkan nilai 2 (dua). 

3. Jawaban Netral mendapatkan nilai 3 (tiga). 

4. Jawaban Setuju mendapatkan nilai 4 (empat). 

5. Jawaban Sangat Setuju mendapatkan nilai 5 (lima). 
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       Dengan menggunakan Skala Likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi dimensi, dimensi kemudian menjadi sub variabel, 

kemudian indikator-indikatornya dapat diukur. 

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

       Definisi Variabel Penelitian adalah suatu atribut-atribut penelitian atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang 

nantinya akan diuji dan ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2011). 

       Dalam hal ini variabel-variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas). 

       Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen, baik yang memiliki pengaruhnya positif ataupun 

negatif (Ferdinand, 2014). Dalam penelitian ini variabel independen yang 

digunakan adalah Motif Belanja Hedonik (X). 

Tabel 3.1 

Indikator Penelitian Variabel Motif Belanja Hedonik 

 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Variabel Indikator Sumber 

Motif 

Belanja 

Hedonik 

Motivasi 

konsumen untuk 

berbelanja karena 

dapat dijadikan 

kesenangan 

tersendiri tanpa 

mempedulikan 

manfaat (Utami, 

2010). 

1. Adventure 

Arnold 

& 

Reynolds 

(2012) 

2. Social 

3. Role 

4. Gratification 

5. Idea 

6. Value 
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2. Variabel Intervening (Variabel Mediasi). 

       Variabel Intervening atau Mediasi adalah variabel yang 

mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan 

variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 

Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara variabel-

variabel independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

dependen, dalam penelitian ini variabel Gaya Hidup Berbelanja (Z) 

termasuk kedalam variabel intervening antara Motif Belanja Hedonik 

dengan Pembelian Impulsif. 

Tabel 3.2 

Indikator Penelitian Variabel Gaya Hidup Berbelanja 

 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Variabel Indikator Sumber 

Gaya 

Hidup 

Berbelanja 

Pola konsumsi 

konsumen yang 

mencerminkan 

tentang bagaimana 

cara menghabiskan 

waktu dan uang 

dalam berbelanja 

(Levy & Weitz, 

2009). 

1. Tawaran iklan 

Japarianto 

& 

Sugiharto 

(2011) 

2. Pembelian produk 

      Terbaru 

3. Pembelian produk 

      merek terkenal 

4. Produk 

      berkualitas 

5. Merek produk 

      berbeda 

3. Variabel Dependen (Variabel Terikat). 

       Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel utama yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2011). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Pembelian Impulsif (Y). 
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Tabel 3.3 

Indikator Penelitian Variabel Pembelian Impulsif 

 

Variabel 

Penelitian 
Definisi Variabel Indikator Sumber 

Pembelian 

Impulsif 

Proses pembelian 

yang dilakukan 

secara tiba-tiba 

tanpa rencana dan 

pemikiran yang 

Panjang 

(Muruganantham 

& Bhakat, 2013). 

1. Spontanitas 

Engel     

et al. 

(1995) 

2. Kekuatan, 

kompulsi, dan 

intensitas 

3. Kegairahan dan 

stimulasi 

4. Ketidakpedulian 

akan akibat 

 

F. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas. 

       Uji validitas adalah proses mengukur alat yang digunakan yaitu 

apakah alat yang digunakan dapat mengukur variabel (Ferdinand, 2014).   

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

sebuah kuesioner. Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid apabila 

pernyataan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur dengan total skor apabila titik signifikansinya adalah Sig. 

(2-tailed) kurang dari 0.05 berarti valid, dan jika lebih dari 0,05 maka tidak 

valid (Ghozali, 2011).  

       Dalam hal ini juga bisa dilihat dari nilai pearson correlation atau r-

hitung jika nilai lebih besar dari pada nilai pembanding berupa r-tabel, 

maka item tersebut valid.  
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       Uji validitas pada penelitian ini dioperasikan menggunakan program 

SPSS dan pernyataan untuk tidak valid harus dikeluarkan dari kuesioner 

kemudian dihitung lagi perhitungan korelasinya. 

2. Uji Reliabilitas. 

       Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Serta uji  

reliabilitas  adalah  indeks  yang  menunjukkan  apakah  suatu  alat  ukur  

dapat  dipercaya  atau diandalkan, bila  suatu alat ukur dipakai dua kali 

untuk mengukur gejala yang  sama dan hasil pengukuran yang  diperoleh  

relative  konsisten  maka  alat  ukur  tersebut  reliable. 

       Suliyanto (2005) menyatakan reliabilitas  berhubungan  dengan  

kepercayaan  terhadap  suatu  alat  test, syarat  keandalan  terhadap suatu 

instrumen menuntut kemantapan, ke “ajegan” atau kestabilan antara hasil 

pengamatan dengan instrumen. Pengujian ini hanya dilakukan pada butir-

butir pernyataan yang valid kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan.  

       SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha (α), suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 (Ghozali, 2011). 
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G. Analisis Data dan Uji Hipotesis 

       Analisis data adalah interpretasi untuk penelitian yang bertujuan untuk 

menjawab pernyataan-pernyataan penelitian dalam rangka mengungkapkan 

fenomena sosial tertentu, serta analisis data adalah proses penyederhanaan data 

ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diimplementasikan (Sekaran, 

2011). Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan 

penemuan hasil. 

1. Analisis Deskriptif. 

       Analisis deskriptif adalah gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, 

sum, dan range (Ghozali, 2011). Adapun tujuan dari analisis deskriptif 

adalah memberikan sebuah riwayat mengenai aspek-aspek yang relevan 

tentang fenomena perhatian dari sudut pandang seseorang, organisasi atau 

lainnya kepada peneliti (Sekaran, 2011) 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana. 

       Menurut Ghozali (2011) regresi linier sederhana di dasarkan pada 

hubungan kausal atau fungsional satu variabel independen dengan variabel 

dependen. Koefisien regresi bertujuan untuk memastikan apakah variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan regresi tersebut secara 

individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Analisis regresi 

linier sederhana berfungsi untuk menguji hubungan sebab akibat antara 

variabel penyebab terhadap variabel akibatnya. Regresi linier sederhana  

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hipotesis 1, 2, dan 3. 
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3. Analisis Jalur (Path Analysis). 

       Menurut Ghozali (2011) analisis jalur digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel intervening atau mediasi merupakan variabel antara atau 

intervensi, yang berfungsi memediasi hubungan antar variabel independen 

dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis jalur digunakan 

untuk menganalisis hipotesis 4. 

4. Uji t (Uji Parsial). 

       Digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen, dalam penelitian ini 

uji t digunakan untuk hipotesis 1, 2, dan 3.  

       Pengambilan keputusan ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai 

signifikansi dari nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan 

taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Jika tingkat 

signifikansi t hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2011). 

5. Uji Sobel. 

       Digunakan karena dalam penelitian ini terdapat variabel intervening 

atau mediasi yaitu gaya hidup berbelanja. Menurut Ghozali (2011) suatu 

variabel disebut intervening jika variabel tersebut ikut mempengaruhi 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dengan ini 
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pengujian hipotesis intervening atau mediasi dapat dilakukan dengan 

prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji 

sobel. 

       Uji sobel ini digunakan untuk menguji hipotesis 4 dengan variabel 

intervening yang mana variabelnya adalah Gaya Hidup Berbelanja. Dalam 

analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh mediasi 

signifikan atau tidak, diuji dengan uji sobel sebagai berikut: 

𝒔𝒂𝒃 = √𝐛𝟐𝒔𝒂𝟐 + 𝒂𝟐𝒔𝒃𝟐 + 𝒔𝒂𝟐𝒔𝒃𝟐 

Keterangan: 

sab = besar standar eror pengaruh tidak langsung 

a    = jalur variabel independen (X) dengan variabel intervening (Z) 

b    = jalur variabel intervening (Z) dengan variabel dependen (Y) 

sa   = standar eror koefisien a 

sb   = standar eror koefisien b 

       Setelah mendapatkan nilai hasil dari  sab dapat dihitung nilai t statistik 

dari koesifien ab untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝒕 =
𝒂𝒃

 𝒔𝒂𝒃
 

       Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t 

hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh intervening 

atau mediasi. Asumsi uji sobel memerlukan jumlah sampel yang besar, 

jika jumlah sampel kecil maka uji sobel kurang konservatif (Ghozali, 

2011). 
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6. Koefisien Determinasi (R²) 

       Koefisien Determinasi (R²) dilakukan untuk melihat apakah ada 

hubungan yang sempurna atau tidak, yang ditunjukkan pada variabel 

independen akan diikuti oleh variabel dependen pada proporsi yang sama 

dan digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel 

independen dalam menjelaskannya terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). 

       Nilai R² antara 0 – 1, jika nilai R² semakin mendekati 1 berarti variabel 

independen hamper memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen.


