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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Pada dasarnya pendekatan 

kuantitatif menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistik. Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

korelasional yang bertujuan menyelidiki sejauh mana variasi pada suatu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien 

korelasi (Azwar, 2013). Desain penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi yang 

menghubungkan antara variabel celebrity worship dengan variabel pembelian 

kompulsif. 

Adapun paradigma atau pola hubungan antar variabel penelitian dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 

Model Hubungan Antar Variabel 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

X Y
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel 

dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu, variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel 

yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen (variabel terikat) merupakan 

variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). 

Adapun variabel yang digunakan dalan penelitian ini adalah: 

Variabel bebas (X) : Celebrity worship 

Variabel terikat (Y) : Pembelian Kompulsif 

 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang diterapkan pada 

variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013). Definisi operasioanal variabel sangat 

penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang data yang akan dikumpulkan. 

Batasan operasional variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Celebrity worship 

Celebrity worship adalah segala bentuk perilaku atau perasaan yang timbul dari 

dalam diri individu untuk memuja sosok idola sebagai suatu hiburan atau pemuasan 

diri.Adapun dimensi dari celebrity worship adalah dimensi entertainment-social, 

dimensi intense-personal, dan dimensi borderline-pathological. 

2. Pembelian Kompulsif 

Pembelian kompulsif pada fans Kpop adalah perilaku membeli barang yang 

dilakukan oleh fans K-Pop bukan hanya karena kebutuhannya, melainkan juga demi 
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pemuasan keinginannya yang dilakukan secara berlebihan, kronis, dan berulang-ulang 

sebagai representatif perasaan negatif atau untuk mengurangi perasaan negatif. Adapun 

dimensi dari pembelian kompulsif adalah tendency to spend, drive to spend, feelings 

about shopping, dysfunctional spending, dan post-purchase guilt. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah Fans K-Pop di Pekanbaru. 

Untuk menentukan besarnya subjek tersebut bisa dilakukan secara statistik maupun 

berdasarkan estimasi penelitian, sehingga itu juga perlu diperhatikan bahwa sampel 

yang dipilih harus representative yang artinya segala karakteristik populasi hendaknya 

tercermin dalam sampel yang dipilih (Sugiyono 2013). Subjek dalam penelitian ini 

berjumlah 76 subjek. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan pada 

penelitian ini adalah non random sampling yaitu purposive sampling. Purposive 

sampling adalah peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan 
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ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2013) purposive sampling 

adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan 

tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. 

Adapun kriteria subjek penelitian ini adalah: 

a. Domisili Pekanbaru 

b. Memiliki idola K-pop kesukaan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data (Azwar 2010). Metode yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah skala. Skala adalah sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal 

yang ingin diketahui (Azwar 2010). Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala celebrity worship dan pembelian kompulsif. 

1. Skala Celebrity worship 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan 

skala. Untuk mengukur celebrity worship, peneliti menggunakan skala dari celebrity 

attitude scale oleh Maltby, J., Day, L., McCutcheon, L.E., Houran, J. & Ashe, D. 

(2006) yang dimodifikasi pada bagian alternatif jawaban dengan membuang ragu ragu 

atau netral dengan pertimbangan subjek akan cenderung untuk mengisi ragu ragu atau 

netral. 
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Skala ini terdiri dari 34 aitem yang disusun berdasarkan skala likert yang 

dimodifikasi dalam bentuk empat alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 

(S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Untuk penilaian Semakin tinggi 

skor yang diperoleh subjek dalam skala celebrity worship maka semakin tinggi pula 

celebrity worship yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh pada 

skala celebrity worship maka semakin rendah pula celebrity worship yang dimiliki 

subjek. Berikut ini blueprint skala celebrity worship untuk uji coba dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Blueprint Skala Celebrity worship 

 

No Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

1  Entertaiment Social 1,2,9,10,18,19,25 

 

7 

2 Intense – Personal 3,4,11,12,20,21,22, 

26,27,28,32,33,34 

13 

3 Borderline Pathological 5,6,13,14,23,29 6 

4 Filler 7,8,15,16,17,24, 

30,31 

8 

Jumlah  34 

 

2. Skala Pembelian Kompulsif 

Skala yang digunakan untuk mengukur pembelian kompulsif dalam penelitian 

ini adalah compulsive buying behavior dari Edwards yang dibuat pada tahun 1993 yang 

dimodifikasi oleh peneliti. Skala dimodifikasi dengan menambahkan aitem pada 

dimensi yang jumlah aitemnya sedikit. Skala ini terdiri dari 34 aitem yang disusun 
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berdasarkan skala likert yang dimodifikasi dalam bentuk empat alternatif jawaban. 

Untuk penilaian, nilai yang diberikan berkisar dari 1 hingga 4, dengan ketentuan 

sebagai berukut:  

Tabel 3.2 Penentuan Nilai Skala 

Favorable Skor Unfavorable Skor 

Sangat Setuju 4 Sangat Setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 

 

Semakin tinggi skor skala pembelian kompulsif yang ditunjukkan oleh subjek 

maka semakin tinggi pembelian kompulsif subjek, begitu pula sebaliknya. Berikut ini 

blueprint skala pembelian kompulsif untuk uji coba dapat dilihat pada tabel 3.3. 

 

Tabel 3.3 Blueprint Skala Pembelian Kompulsif 

 

No Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Tendency to spend 1,2,3,11,12, 

18,19,23 

- 8 

2 Drive to spend 4,5,13,14,20, 

21,24 

- 7 

3 Feeling about shopping and 

spending 

25,26 6,7,15, 5 

4 Dysfunctional spending 8,9,16,27,28 - 5 

5 Post Purchase guilt 10,17,22 29 4 

Jumlah 13 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan 

uji coba alat ukur terlebih dahulu (Try Out) pada tanggal 26 Mei 2019. Peneliti 

menyebarkan skala celebrity worship dan pembelian kompulsif sebanyak 39 skala uji 

coba yang diberikan kepada 39 subjek. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan (validitas) dan konsistensi (reliabilitas) serta untuk mendapatkan aitem-aitem 

yang layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian selanjutnya. Setelah 

melakukan uji coba, maka peneliti melanjutkan dengan memberikan penilaian 

(skoring) pada tiap aitem serta melakukan pengujian validitas dan reliabilitas dengan 

bantuan computer melalui aplikasi Statistical Product dan Service Solution (SPSS) 

22.00 for windows. 

1. Validitas 

Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas 

tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur 

yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud dikenakannya tes tersebut (Azwar, 2011). 

Penelitian ini menggunakan validitas isi, yaitu validitas yang menunjukkan sejauh 

mana aitem-aitem dalam skala mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak 

dukur oleh skala itu (Azwar, 2013). Validitas isi mengacu pada ketepatan pengukuran 

didasarkan pada isi (content) instrument untuk memastikan bahwa aitem skala yang 

digunakan sudah memenuhi keseluruhan isi konsep atau kesesuaian aitem. Validitas isi 

merupakan validitas yang diestimasi lewat pengukuran terhadap isi tes dengan analisis 
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rasional atau professional judgement. Validitas isi dalam penelitian ini diukur 

menggunakan professional judgement yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan 

narasumber. 

2. Reliabilitas 

Sebuah alat ukur yang baik harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. 

Reliabilitas adalah suatu kepercayaan, keterandalan, keajegan, konsistensi, kestabilan. 

Jadi yang dimaksud dengan reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran itu 

dapat memberikan hasil yang konsistensi dan dapat dipercaya (Azwar, 2013). 

Tinggi rendahnya reliabilitas ditentukan oleh suatu angka yang disebut 

koefisien reliabilitas yang angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai 1,00. Semakin 

tinggi koefiesien reliabilitas mendekati 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. 

Sebaliknya, semakin  rendah mendekati angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya 

(Azwar, 2013). 

Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa skala celebrity 

worship memiliki reliabilitas sebesar 0,992. Sedangkan pada skala pembelian 

kompulsif memiliki nilai reliabilitas 0.923. Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitas skala celebrity worship dan pembelian 

kompulsif tinggi karena mendekati angka 1. 

3. Daya Beda Aitem 

Daya beda aitem adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara 

individu atau kelompok individu yang memiliki atribut dan yang tidak memiliki atribut 

yang hendak diukur. Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator keselarasan 
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atau konsistensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara keseluruhan yang 

dikenal dengan istilah konsistensi aitem total (Azwar, 2013). 

Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh Azwar 

(2013) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk indeks daya 

diskriminasi minimal adalah 0,30. Namun, apabila jumlah aitem yang lolos tidak 

mencapai jumlah yang diinginkan, maka peneliti dapat menurunkan 0,30 menjadi 0,25. 

Dalam penelitian ini ketentuan koefisien korelasi yang diterima adalah 0,30. 

 Hasil perhitungan data uji coba diolah dengan menggunakan sistem 

komputerisasi SPSS 22.00 for windows. Berdasarkan hasil perhitungan pada skala 

celebrity worship diperoleh 27 aitem yang valid dari 34 aitem dengan koefisien korelasi 

≥ 0,30 berkisar dari 0,303 sampai 0,759. Oleh karena itu terdapat 7 aitem yang gugur. 

Tabel 3.4 Blueprint skala celebrity worship setelah try out 

No Dimensi Aitem Valid Aitem Gugur Jumlah 

1  Entertaiment Social 2,9,10,18,25 

 

1,19 7 

2 Intense - Personal 3,4,11,12,20,21, 

26,27,28,32,33,34 

 

22 

13 

3 Borderline Pathological 5,6,13,14,23,29 - 6 

4 Filler 7,8,15,16 

 

17,24,30,31 8 

Jumlah 27 7 34 

 

Berdasarkan hasil rincian jumlah aitem skala celebrity worship yang valid dan 

gugur, maka peneliti menyusun kembali blueprint pada skala celebrity worship untuk 
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digunakan dalam penelitian. Berikut adalah rincian mengenai jumlah aitem yang valid 

setelah dilakukan uji coba dapat dilihat pada tabel 3.5 

Tabel 3.5 Blue print skala celebrity worship untuk Penelitian 

No Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

1  Entertaiment Social 1,8,9,16,20 

 

5 

2 Intense - Personal 2,3,10,11,17,18, 

21,22,23,25,26,27 

12 

3 Borderline Pathological 4,5,12,13,19,24 6 

4 Filler 6,7,14,15 

 

4 

Jumlah 27 

 

Adapun hasil perhitungan pada skala pembelian kompulsif, dari 29 aitem 

terdapat 23 aitem yang valid dengan koefisien korelasi ≥ 0,30 berkisar dari 0,305 

sampai 0,779. 6 aitem dinyatakan gugur.  

Tabel 3.6 Blue Print Skala Pembelian Kompulsif Setelah Try Out 

No Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

Valid Gugur Valid Gugur 

1 Tendency to spend 1,2,3,11,12, 

18,19,23 

- - - 8 

2 Drive to spend 4,5,13,14,20, 

21,24 

- - - 7 

3 Feeling about 

shopping and 

spending 

25,26 - 15 6,7 5 

4 Dysfunctional 

spending 

8,9,16,28 27 - - 5 

5 Post Purchase guilt 10 17,22 - 29 4 

Jumlah 22 3 1 3 29 
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Berdasarkan hasil rincian jumlah aitem skala pembelian kompulsif yang valid 

dan gugur, maka peneliti menyusun kembali blueprint pada skala pembelian kompulsif 

untuk digunakan dalam penelitian. Berikut adalah rincian mengenai jumlah aitem yang 

valid setelah dilakukan uji coba dapat dilihat pada tabel 3.7: 

Tabel 3.7 Blueprint Skala Pembelian Kompulsif untuk Penelitian 

No Dimensi Nomor Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Tendency to spend 1,2,3,9,10, 

15,16,19 

- 8 

2 Drive to spend 4,5,11,12,17, 

18,20 

- 7 

3 Feeling about shopping and 

spending 

25,26 15 3 

4 Dysfunctional spending 6,7,14,23 - 4 

5 Post Purchase guilt 8 - 1 

Jumlah 23 

 

G. Teknik Analisis Data 

Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013). Adapun analisis data yang 

akan digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik analisis product moment untuk mengetahui korelasi antara 

celebrity worship dengan pembelian kompulsif. Analisis ini dilakukan dengan bantuan 

SPSS versi 22.0 for windows. 


