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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

        Desain penelitian menurut Sugiyono (2012, hlm.279) adalah “pedoman yang 

berisi langkah- langkah yang akan diikuti peneliti melakukan penelitiannya”. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian campuran (mixed methods), maka langkah yang 

diambil oleh peneliti dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan 

metode penelitian kualitatif.  

3.2 Partisipan 

Lokasi dalam penelitian ini ada tiga SMA yang dipilih peneliti untuk dijadikan 

sebagai lokasi penelitian. Ketiga sekolah ini dipilih sebagai lokasi penelitian  

berdasarkan wilayah sekolah yang tersebar dari tiga wilayah di Kota Bandung. 

SMAN 5 dipilih sebagai lokasi penelitian karena letaknya yang strategis yang berada 

di tengah kota Bandung, kemudian SMAN 8 sebagai sekolah yang mewakili sekolah 

SMAN di kawasan Bandung timur dan yang terakhir adalah SMAN 26 sebagai 

sekolah yang mewakili sekolah SMAN yang ada di kawasan Bandung daerah 

perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

           Populasi di dalam penelitian ini adalah para pelajar SMAN di Kota Bandung. 

Popluasi menurut Sugiyono (2013, hlm. 117) menyatakan populasi adalah “wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan”. 

 Menurut Bungin (2010, hlm.99) mengatakan bahwa “populasi penelitian 

merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian yang dapat berupa 



 

40 
Sindi Rezki Pratiwi, 2017 
PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE SISWA 
SMA DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan 

sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian”. 

3.3.2 Sampel dan Teknik Sampling 

            Menurut Sugiyono (2015, hlm. 81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini memfokuskan 

pada bagaimana pengaruh media sosial instagram terhadap perilaku konsumtif 

belanja online dikalangan pelajar maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa siswi kelas XI SMA di Kota Bandung tetapi pada sekolah sebagai 

kelompok kluster yang telah ditentukan.  

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik 

“cluster sampling”. Sebagaimana yang menurut Sugiyono (2015, hlm. 83) “teknik 

sampling daerah digunakan untuk me nentukan sampel bila obyek yang akan diteliti 

atau sumber data sangat luas, misal penduduk di suatu negara, propinsi, atau 

kabupaten”. Pada teknik cluster sampling disini peneliti menggunakan teknik 

multistage cluster sampling untuk memudahkan peneliti dalam menentukan berapa 

jumlah sampling yang akan diteliti. 

 Jika didalam penentuan sampel di dalam sebuah penelitian jumlah subjeknya 

kurang dari 100, dapat digunakan sampel sebesar 50%, dan jika jumlah subjeknya 

berada diantara 100-1000 maka dipergunakan sampel sebesar 15%-50% dari jumlah 

populasi dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus 

Slovin untuk menentukan jumlah sampel dari penelitian ini. 

 

Rumus : 𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2 

Keterangan : 

n : jumlah sampel minimum 

N : populasi 
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e : persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

   

3.3.3 Informan 

Sugiyono (2011, hlm. 50) mengungkapkan bahwa “sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, 

informan, teman dan guru dalam penelitian”. Sedangkan pengertian informan 

menurut Arikunto (2010, hlm. 188) adalah “orang yang memberikan informasi”. 

Maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling, menurut Nasution (2012, 

hlm. 128) “purposive sampling adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga 

relevan dengan desain penelitian”. jadi peneliti memilih informan berdasarkan orang-

orang yang dipandang tahu betul tentang situasi sosial di lapangan serta dapat 

mendukung dan memberi informasi untuk mencapai tujuan dari penelitian. Informan 

penelitian ini terbagi atas informan pokok yang merupakan informan kunci yang akan 

mendukung penelitian dan informan pangkal yang memberikan informasi pendukung 

dan mengembangkan perluasaan data. Informan pokok dalam penelitian ini adalah 

para siswa SMAN dan informan pangkal dalam penelitian ini adalah guru dan 

orangtua.  

3.4 Instrumen Penelitian 

        Menurut Arikunto (2010, hlm. 148) “instrumen penelitian adalah suatu alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen 

penelitian ini berguna untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan di dalam 

sebuah penelitian sebagai data penunjang pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel yaitu Media Sosial Instagram sebagai variabel X dan perilaku 

konsumtif siswa sebagai variabel Y. Penelitian pengaruh media sosial Instagram 

terhadap perilaku konsumtif belanja online siswa SMAN di Kota Bandung 

menggunakan data primer yang diambil dari alat pengukuran berupa kuesioner atau 

angket yang digunakan sebagai alat pengumpul data sekaligus alat ukur untuk 

mencapai tujuan penelitiannya. 
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3.4.1 Kuesioner/Angket 

Instrumen penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah angket atau kuisioner. 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2009, hlm. 76) “kuisioner atau angket ialah 

suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau 

bidang yang akan diteliti”. Penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup. 

Pada angket tertutup ini para respoden hanya memilih jawaban alternatif yang 

telah disediakan oleh peneliti di dalam pengisian angketnya. 

 Menurut Riduwan (2012, hlm. 27) “mendefinisikan angket tertutup (angket 

berstruktur) adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa 

sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan 

karakteristik dirinya dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda ceklis 

(√). Angket yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis angket yang 

berstruktur yang berupa pernyataan dengan menggunakan skala pengukuran 

ordinal. Jadi di dalam angket ini para respoden tinggal menjawab pernyataan 

yang sudah disediakan oleh peneliti.  

 Skala likert dipakai di dalam skala pengukuran pada penelitian ini. Menurut 

Riduwan dan Sunarto (2013, hlm.20) “skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau 

gejala sosial”. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan 

diukur pada penelitian ini dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian, 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrument dalam butir-butir soal yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Butir soal tersebut berupa pernyataan dan jawaban yang telah disediakan 

sehingga responden bisa langsung menjawab dengan menggunakan tanda silang 

(x) atau tanda ceklis (√). 

 Ada lima pilihan jawaban yang merupakan jawaban terhadap butir soal yang 

berbentuk perntayaan. Pilihan jawabannya terdiri dari sangat setuju (SS), setuju 

(S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Untuk 
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keperluan analisis kuantitatif , maka jawaban itu dapat diberi skor sebagai 

berikut : 

 

 

Tabel 3.1 

Bobot Nilai Skala Likert 

Alternatif Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Ragu-ragu (RR) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Morissan (2014, hlm. 88) 

 Menurut Sugiyono (2013, hlm. 135) “bahwa jawaban setiap item instrumen 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif yang dapat berupa kata-kata”. Keunggulan penggunaan skala 

likert ini bukan untuk mengukur aspek kemampuan pengetahuan seseorang 

tetapi untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif atau setuju 

dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Angket skala likert ini berisi 

pernyataan-pernyataan skala sikap. Jenis data nya adalah ordinal dengan 

menggunakan skala kuisionernya adalah skala likert. 

3.4.2 Wawancara 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 198) wawancara adalah “dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara”. 

Ditinjau dari pelaksanaanya menurut Arikunto dibedakan menjadi 3, dan peneliti 

memilih salah satu yaitu Interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan 
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apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang dikumpulkan. Proses tatap muka yang 

didalamnya terjadi tanya jawab anatara peneliti dan responden., yang menjadi sasaran 

utama peneliti adalah pada siswa SMAN di Kota Bandung yang mempunyai akun 

instagram. 

 

 

3.4.3 Observasi  

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan 

pengamatan secara langsung pada objek penelitiannya. Sejalan dengan pendapat 

Riduwan (2011, hlm. 30) “observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan”. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan observasi pada 3 (tiga) SMAN di Kota Bandung bagaimana 

para siswa ini menggunakan media sosial instagram di dalam keseharian mereka dan 

bagaimana media sosial instagram ini menjadi salah satu media yang menjadi pilihan 

para siswa untuk berbelanja online dan menjadikan kebiasaan berbelanja online 

menjadi perilaku konsumtif di kalangan para siswa SMAN di Kota Bandung. Setelah 

melakukan pengamatan ini peneliti dapat mengetahui bagaimana pengaruh media 

sosial instagram terhadap perilaku konsumtif belanja online di kalangan siswa SMA 

di Kota Bandung. 

3.4.4 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan pengumpulan informasi yang peneliti kumpulkan 

dengan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Sumber dari studi literatur yang 

digunakan sebagai berikut : 

a. Buku- buku teks yang tersedia 

Buku- buku yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta mengenai metode- 

metode penelitian, dokumen- dokumen. 

b. E – book 
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Ebook yang digunakan dalam penelitian ini adalah ebook mengenai 

pedoman penulisan karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

c. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berupa skripsi, tesis, dan 

diferensi terdahulu, artikel dan beberapa jurnal yang relevan dengan 

permasalahan yang sama. 

 

d. Internet  

Internet merupakan sumber terakhir yang peneliti tempatkan, jika data-

data sulit didapat melalui buku-buku serta dokumen-dokumen maka 

peneliti akan menggunakan internet untuk memenuhi kekurangan data 

tersebut.  

3.5 Proses Pengembangan Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

    Dalam instrumen penelitian ini untuk mencari data yang akurat menggunakan 

uji validitas dan realibilitas. Karena itu, sebelum instrument digunakan untuk 

penelitian terlebih dahulu harus diuji coba melalui validitas instrumen supaya 

instrumen yang akan digunakan pada penelitian dinyatakan valid atau tepat apa yang 

seharusnya diukur dan mengukur apa yang hendak kita ukur.  

 Menurut Sugiyono (2013, hlm. 73) “instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur”. Sebelum 

dilakukannya penelitian instrumen akan di uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui 

apakah instrumen yang digunakan di dalam penelitian benar-benar dapat mengukur 

dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai. 

Dalam mengukur uji validitas peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : 
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𝑟𝑥𝑦 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{(𝑛 ∑ 𝑥2 −  (∑ 𝑥) 2} {𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦) 2}
 

(Arikunto, 2010: 213)  

Keterangan : 

𝑟𝑥𝑦 : koefisien korelasi butir 

∑x : jumlah skor tiap item 

∑y : jumlah skor total item 

∑𝑥2: jumlah skor-skor x yang dikuadratkan 

∑𝑦2: jumlah skor-skor y yang dikuadratkan 

∑xy : jumlah perkalian x dan y 

n : jumlah sampel 

 Kemudian hasil perhitungan tersebut   𝑟𝑥𝑦  harus diperbandingkan dengan 

  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  jika  𝑟𝑥𝑦 lebih besar dari   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  maka kuisioner tersebut dinyatakan valid. 

Untuk melihat   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  dibutuhkan df (derajat kebebasan), 

 

df = N-2dfd 

keterangan : 

df = derajat kebebasan 

n = sampel 

 Peneliti menguji validitas pada 40 responden yang merupakan siswa kelas XI 

IPS 4 di SMAN 1 Bandung. Dengan taraf signifikan 5% serta derajat kebebasan df = 

40-2 = 38. Sehingga diperoleh   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  sebesar 0,301.   

Jika instrument itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks 

korelasinya (r) seperti menurut Riduwan dan Sunarto (2013, hlm. 83) diantaranya 

sebagai berikut : 

 Antara 0,800 sampai dengan 1,000 : sangat tinggi 

 Antara 0,600 sampai dengan 0,799 : tinggi 

 Antara 0,400 sampai dengan 0,599 : cukup tinggi 

 Antara 0,200 sampai dengan 0,399 : rendah 

df = n - 2 
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 Antara 0,000 sampai dengan 0,199 : sangat rendah (tidak valid) 

 Berdasarkan rumus perhitungan uji validitas yaitu korelasi pearson product 

moment, maka diperoleh hasil perhitungan uji validitas item pernyataan (angket) 

media sosial Instagram dan item pernyataan (angket) perilaku konsumtif belanja 

online siswa sebagai berikut : 

a. Validitas variabel X (media sosial Instagram) 

Hasil perhitungan variabel X yaitu mengenai media sosial Instagram diperoleh 

hasil 16 item pernyataan yang valid dan 4 item pernyataan yang tidak valid, 

adalah sebagai berikut : 

 

 

Tabel 3.3 

Nomor Item Valid dan Tidak Valid Instrumen Media Sosial Instagram  

Validitas  No Item Jumlah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20 16 

Tidak Valid  8,9,12,13 4 

 

Tabel 3.4  

Rekapitulasi Besarnya Nilai r (Validitas) Instrumen Media Sosial Instagram 

No.  Besarnya Nilai r Hasil Uji 

1. 0,028 Valid 

2. 0,000 Valid  

3. 0,002 Valid  

4. 0,001 Valid  

5. 0,008 Valid 

6. 0,005 Valid  

7. 0,000 Valid  

8. 0,391 Tidak Valid 
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9. 0,454 Tidak Valid 

10. 0,000 Valid  

11. 0,000 Valid  

12. 0,246 Tidak Valid 

13. 0,534 Tidak Valid 

14. 0,000 Valid  

15. 0,000 Valid  

16. 0,000 Valid  

17. 0,000 Valid  

18. 0.006 Valid  

19. 0,011 Valid  

20. 0,000 Valid  

 

b. Validitas variabel Y ( Perilaku konsumtif belanja online siswa) 

Hasil perhitungan variabel Y yaitu mengenai Perilaku Konsumtif Belanja 

Online Siswa diperoleh 29 item pernyataan yang valid dan 1 item pernyataan 

yang tidak valid. 

Tabel 3.5  

Nomor Item Valid dan Tidak Valid Instrumen Perilaku Konsumtif 

Belanja Online Siswa 

Validit

as 

No Item Juml

ah 

Valid 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24

,25,26,27,28,29,30 

29 

Tidak 

Valid 

21 1 

 

Tabel 3.6 
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Rekapitulasi Besarnya Nilai r  (Validitas) Instrumen Perilaku Konsumtif 

Belanja Online Siswa 

No Item Besarnya Nilai r Hasil Uji 

1 0,001 Valid  

2 0,000 Valid  

3 0,033 Valid  

4 0,014 Valid  

5 0,000 Valid  

6 0,000 Valid  

7 0,034 Valid  

8 0,000 Valid  

9 0,000 Valid  

10 0,000 Valid  

11 0,003 Valid  

12 0,000 Valid 

13 0,000 Valid  

14 0,001 Valid 

15 0,000 Valid  

16 0,013 Valid  

17 0,000 Valid  

18 0,000 Valid  

19 0,000 Valid  

20 0,001 Valid  

21 0,129 Tidak Valid 

22 0,001 Valid  

23 0,001 Valid  

24 0,000 Valid  

25 0,026 Valid  
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26 0,000 Valid 

27 0,000 Valid  

28 0,000 Valid  

29 0,000 Valid  

30 0,000 Valid  

Sumber : Hasil olah data penulis 

(Dikatakan valid jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha) 

Seperti halnya pada instrumen angket untuk melakukan pembenaran data yang 

iperoleh maka perlu dilakukan validitas data untukk dapat menguji data yang 

diperoleh, adapun caranya yaitu, sebagai berikut: 

a. Triangulasi data 

 Menurut Sugiyono (2012, hlm. 125) bahwa “triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.” 

 Dalam triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik.Pada triangulasi sumber peneliti memastikan keabsahan dengan 

membandingkan data dari informan yaitu calo dan pemerintahan terkait. 

Sedangkan dalam triangulasi teknik, peneliti memeriksa keabsahan hasil data 

penelitian dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbaagai teknik, 

seperti pengumpulan data yang menggunakan angket,, observasi, dan wawancara. 

3.5.2 Uji Realibitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap suatu pernyataan yang telah dianggap valid 

dalam pengujian validitas. Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui hasil 

pengukuran tetap konsistensi pernyataan jika dilakukan kembali terhadap gejala yang 

sama.  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 239) menyatakan “rumus alpha digunakan untuk 

mencari reliabilitas instrument yang skornya bukan 1 dan 0 , misalnya angket atau 

soal bentuk uraian.” Dalam pengujian reliabilitas instrument penelitian ini 
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menggunakan formula Cronbach’s Alpha yang dihitung pada item-item yang telah 

valid dengan menggunakan program SPSS versi 17.  

a. Instrumen Media Sosial Instagram  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula Cronbach’s 

Alpha diperoleh koefisien reliabilitas instrumen media sosial instagra 

sebesar 0,842. Berdasarkan koefisien realibilitas ini menunjukan bahwa 

instrumen media sosial instagram sangat 16 item pernyataan yang valid.  

Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7  

Reliabilitas Instrumen Media Sosial Instagram 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,842 16 

Sumber : hasil data olah SPSS 17 

Artinya 16 adalah pernyataan yang valid dengan nilai cronbach”s alpha 

sebesar 0,842 yang artinya kuisioner dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutanya dengan tujuan penelitian yang sama. 

 

b. Instrumen Perilaku Konsumtif Belanja Online Siswa 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan formula Cronbach’s 

Alpha diperoleh koefisien reliabilitas instrumen perilaku konsumtif 

belanja online siswa sebesar 0,929. Berdasarkan koefisien realibilitas ini 

menunjukan bahwa instrumen perilaku konsumtif belanja online siswa 

sangat 29 pernyataan yang valid. Hasil yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.8 

Reliabilitas Instrumen Perilaku Konsumtif Belanja Online Siswa 

Reliability Statistics 
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Cronbach’s Alpha N of Items 

0,929 29 

Sumber : hasil data olah SPSS 17 

Artinya 29 adalah pernyataan yang valid dengan nilai cronbach”s alpha 

sebesar 0,929 yang artinya kuisioner dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutanya dengan tujuan penelitian yang sama. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Dalam melaksanakan suatu penelitian tentunya di butuhkan tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan agar memenuhi syarat-syarat penelitian. Tahapan-tahapan 

dalam kegiatan penelitian ini disebut prosedur penelitian. Dibawah ini dipaparkan 

tahapan-tahapan/langkah-langkah penelitian yang akan di tempuh oleh peneliti, yaitu 

sebagai berikut: 

 

 

 

3.6.1 Tahap Pra Penelitian 

            Pada tahap ini peneliti mulai mengidentifikasi masalah yang ada disekitar 

tempat penelitian yang akan digunakan sebagai lokasi penelitian. Setelah 

mengidentifikasi masalah, peneliti menemukan masalah lalu peneliti mulai mengkaji 

dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu dan literatur untuk mengetahui teori 

yang bisa mendukung untuk permasalahan yang akan diteliti nanti oleh peneliti. 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMAN 5, SMAN 8 dan SMAN 

26 Kota Bandung. 

 Pada tahap ini juga peneliti membuat rancangan penelitian, pendekatan dan 

metode yang akan digunakan dan membuat instrumen penelitian. Pada penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian campuran, yaitu dengan menggabungkan 

penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif peneliti 

sebelumnya dibuat terlebih dahulu hipotesis penelitian, setelah itu dibuat instrumen 



 

53 
Sindi Rezki Pratiwi, 2017 
PENGARUH MEDIA SOSIAL INSTAGRAM TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE SISWA 
SMA DI KOTA BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

penelitian angket. Yang sebelumnya peneliti membuat instrumen angket dan 

melakukan uji validitas dan uji realibitas agar peneliti mengetahui seberapa valid 

angket yang akan disebar ke lapangan nantinya. Sedangkan pada penelitian kualitatif 

uji validitas atau uji keabsahan data dilakukan ketika pengumpulan data atau 

informasi telah terkumpul. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

 Pada tahap pelaksaan disini peneliti mulai mengumpulkan data- data 

dilapangan dengan menyebarkan angket kepada responden sebanyak sampel yang 

telah ditentukan dan beberapa informan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

menunjang dalam pelaksaan penelitian ini. Pengumpulan data melalui menyebarkan 

angket menjadi sumber data dari penelitian kuantitatif dan data wawancara serta 

observasi akan menjadi sumber data penelitian kualitatif. 

3.6.3 Tahap Penyusunan Laporan 

 Setelah melakukan pengumpulan data kemudian peneliti melanjutkan 

penelitian ini ke dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyusunan laporan, dengan 

tahapan- tahapan sebagai berikut : 

1. Mengolah hasil data penelitian  

Data yang sudah terkumpul diolah sesuai dengan jenis datanya. Di dalam 

pengolahan data kuantitatif terlebih dulu diperiksa kelengkapan pengisian angket 

yang telah diisi oleh para responden. Kemudian dilakukan teknik peng-codingan 

atau pemberian skor untuk setiap pilihan jawaban dari para responden. Lalu 

setelah itu dipindahkan ke dalam table rekapitulasi secara lengkap untuk semua 

butir soal pada setiap variabel. Sedangkan pada pengolahan data kualitatif 

dilakukan terlebih dahulu reduksi data, yaitu dengan merangkum hasil 

wawancara atau membuat transkrip wawancara dan observasi. 

2. Menganalisis hasil data penelitian 

Hasil dari pengolahan data kuantitatif kemudian dilakukan analisis data 

statistika, yaitu menggunakan statistika deskriptif dan statistika presentase. 
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Statistika deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran antara 

variabel X dan variabel Y. Jika statistika presentase digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh hubungan antara media sosial Instagram terhadap perilaku 

konsumtif siswa SMA di Kota Bandung. Untuk penelitian kualitatif setelah data 

diolah dan diuji keabsahannya dari hasil wawancara, kemudian peneliti 

melakukan triangulasi untuk mengetahui keabsahannya. Kemudian dilakukan 

penyajian data dengan mendeskripsikan hasil penelitian. 

3. Pencampuran (mixing) data 

Pada tahap ini peneliti menggabungkan kedua hasil data penelitian, hasil data 

penelitian kualitatif maupun hasil data penelitian kuantitatif dan juga studi 

literature. 

4. Menarik Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil data-data yang telah 

diperoleh di lapangan dan di analisis dengan mencari hal-hal penting yang 

disusun dalam pernyataan singkat yang mengacu pada tujuan penelitian. 

 

 

 

3.7 Analisis Data 

  Analisis data merupakan salah satu bagian terpenting di dalam penelitian 

untuk menjawab penelitian. Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan 

data dengan berbagai instrume, angket, pedoman observasi, dan hasil wawancara. 

Hasil dari semua data tersebut dianalisis melalui analisis data sesuai dengan jenis 

pendekatan penelitiannya. 

3.7.1 Analisis data kuantitatif 

    Menurut Arikunto (2010, hlm.278) secara garis besar, pekerjaan analisis data 

meliputi 3 langkah yaitu: 

a. Persiapan 

b. Tabulasi 
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c. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

   Pada tahap persiapan, kegiatan yang akan dilakukan peneliti adalah 

melakukan pemeriksaan terhadap angket yang sudah terkumpul dan diisi oleh 

responden (pengunjung). Pemeriksan terebut menyangkut pengisian angket secara 

menyeluruh. 

   Tahap kedua yaitu tabulasi, dalam tahap ini peneliti memberi kor untuk setiap 

pilihan dari setiap item soal berdasarkan ketentuan yang ada kemudian dituangkan 

dalam tabel rekapitulasi secara lengkap untuk seluruh item pada setiap variabel. 

   Tahap ketiga yaitu penerapan data sesuai dengan pendekatan 

penelitian.Teknik analisis dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistika 

deskriptif dan statistika persentase.Hal ini dilakukan demi tercapainya tujuan 

penelitian. 

1. Statistika Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2012, hlm.147) “Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” Maka peneliti 

dengan menggunakan statistika deskrptifmenganalisa data angka, agar dapat 

memberikan gambaran secara teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, 

peristiwa atau keadaan, sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu. 

2. Statistika Persentase 

Santoso (2011, hlm. 229) mengemukakan bahwa “untuk mengetahui 

kecenderungan jawaban responden dan fenomena dilapangan digunakan analisis 

persentase dengan menggunakan formula”. Formula persentasenya sebagai 

berikut: 

𝑝 =
𝑓

𝑛
 × 100% 

Keterangan: 

p  = persentase  

f  = data yang didapatkan  
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n  = jumlah seluruh data 

100% = bilangan konstan 

Hasil perhitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria penafsiran 

nilai persentase yang telah ditetapkan menurut Effendi dan Manning (1991, hlm. 

263) sebagai berikut: 

Tabel 3.9 

Kriteria Penilaian Persentase/skor 

Persentase Kriteria 

100% Seluruhnya 

75% – 95% Sebagian besar 

51% - 74% Lebih besar dari setengahnya 

50% Setengahnya 

25% - 49% Kurang dari setengahnya 

1% - 24% Sebagian kecil 

0% Tidak ada/tak seorangpun 

Sumber : Effendi dan Manning (1991, hlm. 263) 

3. Koefisien korelasi 

Arikunto (2010, hlm.313) mengungkapkan “Koefisien korelasi adalah suatu 

alat statistik, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran dua 

variabel yang berbeda agar dapat menentukan tingkat hubungan variabel-variabel 

ini.” Rumus yang digunakan adalah rumus korelasi tata jenjang atau rank-order 

corellation, yang digunakan untuk menentukan hubungan dua gejala yang 

keduanya merupakan gejala ordinal. 

 

Rumus 

𝑟ℎ𝑜𝑥𝑦 = 1 −
6(∑𝐷2)

N(N2 − 1)
 

Keterangan: 

𝑟ℎ𝑜 = Koefisien korelasi 

D  = Selisih antara setiap subjek 

N  = Banyaknya subjek 
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Hasil dari perhitungan statistik uji tersebut di konsultasikan kedalam tabel 

harga kritik. Penelitian disini menggunakan taraf kepercayaan 99%. Arikunto 

(2010, hlm.322) mengemukakan “Indeks korelasi sebenarnya dapat diketahui 

adanya 4 hal, yaitu ada tidaknya korelasi, interpretasi mengenai tinggi rendahnya 

korelasi (lihat tabel 3.11), dan signifikan tidaknya harga r.” 

Berikut ini adalah pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap 

koefisien korelasi: 

Tabel 3.10 

Interpretasi Besarnya Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono (2012, hlm. 184) 

 

 

 

4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen dipengaruhi atau tidak oleh variabel dependen yang diambil dari 

koefisien yang telah diketahui. 

Adapun perhitungannya adalah dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut 

KD = r² x 100% 

(Furqon, 2011, hlm. 100) 

Keterangan : 

KD  : koefisien determinasi 
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r  : koefisien korelasi 

100  : bilangan tetap 

3.7.2 Analisis Data Kualitatif 

 Setelah penelitian dirasa sudah memenuhi dan data yang di dapat dari awal 

hingga akhir sudah pada titik jenuh.Peneliti harus mulai menganalisis data yang 

sudah terkumpul seperti menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2008, 

hlm.246) “dalam analisis data terdiri atas tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan”. Dengan demikian, langkah-langkah 

`yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Pada tahap ini peneliti memilih-milih hasil data dari observasi maupun 

wawancara yang sudah diringkas. Data yang diambil adalah data yang 

berhubungan dan sesuai dengan tujuan penelitian yang merupakan data pokok yag 

dibutuhkan. Kemudian data yang sudah diperoleh dapat dikelompokkan sesuai 

rumusan masalah yang sebelumnya telah dibuat. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan data dari informasi yang sudah terkumpul yang 

menggambarkan penelitian secara menyeluruh.Penyajian data ini disusun secara 

rinci, jelas, singkat namun menyeluruh.Sehingga memudahkan dalam memahami 

terhadap aspek-aspek yang diteliti.Penyajian data ini disusun dalam bentuk teks 

deskriftif dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

3. Menarik Kesimpulan 

Dengan demikian, setelah semua tahapan dilakukan tahap terakhir adalah 

menarik kesimpulan untuk mendapatkan makna, penjelasan yang dilakukan 

terhadap data-data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang berkaitan 

dengan tujuan penelitian.Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk pernyataan 

singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian. 
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