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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. 

Aspek yang akan dibahas mencakup desain penelitian, subjek penelitian, variabel 

penelitian dan definisi operasional, teknik pengambilan data, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan teknik analisis data. 

A. Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena penelitian kuantitaif lebih berjalan sistematis, mampu 

memanfaatkan teori yang ada, penelitian lebih berjalan objektif, spesifik, 

jelas dan rinci, dan ukuran penelitiannya lebih besar (Kurnia, 2015). 

Penelitian ini menggunakan metode korelasional yang bertujuan 

menjelaskan hubungan antar variabel yang digunakan oleh peneliti 

(Creswell, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self 

congruity (X1) dan  experiential value (X2) terhadap consumer wellbeing 

(Y) pada konsumen mal Paris Van Java.  

1Gambar 3.1 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diambil pada penelitian ini adalah konsumen 

mal Paris Van Java. Sedangkan sampel yang akan diambil pada penelitian 

kali ini adalah orang yang merupakan konsumen mal Paris Van Java yang 

diambil secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti di mal Paris 

Van Java.  Karena populasi  konsumen mal Paris Van Java tidak diketahui 

jumlahnya, maka rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah 

sampel adalah menggunakan rumus Lemeshow (dalam Riduwan & Akdon, 

2010), yaitu:  

 n = Z^2 P(1− P)/d^2   

dimana 

z = 1.96 

p = maximal estimasi = 0.5 

d = alpha (0.05) 

Dengan demikian 

1.96^2 . 0.5 (1-0.5) / 0.05^2= 384 

Sehingga jumlah minimal sampel penelitian yang dibutuhkan adalah 

sebanyak 384 responden. 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

Menurut Creswell (2016) Variabel penelitian adalah karakteristik 

seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau 

diobservasi. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, diantaranya 

terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas 

yaitu self congruity (X1) dan experiential value (X2) variabel terikat 

yaitu consumer wellbeing (Y). 

2. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan 

tentang karakteristik sesuatu masalah yang akan diteliti. Berdasarkan 

landasan teori yang telah dipaparkan, definisi konseptual dari tiap 

variabel, sebagai berikut: 
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a. Self Congruity  

Self congruity adalah kesesuaian antara self image individu dengan 

suatu brand image suatu objek tertentu. Kesesuaian tersebut 

berdasarkan atas kesamaan antara nilai produk atribut ekspresif  

yang sesuai dengan gambaran diri konsumen dan konsep diri 

konsumen tersebut (Johar & Sirgy, 1991).  

b. Experiential Value 

Pengalaman yang dirasakan pelanggan termasuk pada jenis nilai 

konsumsi, baik itu nilai experiential, hedonis, rasional atau 

utilitarian. Experiential value menghubungkan antara perasaan 

senang konsumen dengan nilai konsumsi rasional yang dialami. 

Holbrook (1980) 

c. Consumer wellbeing 

Consumer wellbeing adalah dampak yang dirasakan konsumen dari 

kegiatan berbelanja di suatu tempat yang menimbulkan kepuasan 

bagi kehidupan konsumen tersebut juga masyarakat umum 

(Hedli,dkk. 2013). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi variabel secara praktis 

(Reksoatmodjo, 2006). Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti. 

a. Self Congruity  

Self congruity adalah tingkat kesesuaian antara citra diri 

konsumen Paris Van Java dengan citra merek yang dimiliki oleh 

Paris Van Java menurut penilaian konsumen yang diukur pada 

empat dimensi yaitu actual self congruity, ideal self-congruity, 

actual self, social actual self congruity dan social ideal self 

congruity. 

Actual self congruity ditandai dengan adanya kesesuaian 

perasaan subjek yang merasa image tempat berbelanja sesuai 

dengan bagaimana dirinya yang sebenarnya. Ideal self-

congruity, ditandai dengan adanya perasaan subjek yang merasa 
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image tempat berbelanja sesuai dengan konsep diri ideal yang 

diinginkan. 

Social actual self congruity ditandai dengan adanya perasaan 

subjek yang merasa image tempat berbelanja dapat menujukan 

bagaimana kepribadian subjek pada lingkungan sosial. Social 

ideal self congruity,. ditandai dengan adanya perasaan subjek 

yang merasa image tempat berbelanja sesuai dengan bagaimana 

dirinya ingin dilihat oleh orang lain di lingkungan sosialnya. 

b. Experiential Value 

Experiential Value merupakan tingkat kepuasan yang 

dirasakan individu berdasarkan pengalamannya ketika 

melakukan kegiatan berbelanja di Paris Van Java yang diukur 

pada empat dimensi yaitu, experiential value, yaitu aesthetics, 

play, excellence, dan efficiency. 

Aesthetics ditandai dengan adanya reaksi positif dari 

konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan dari unsur 

visual saat berbelanja di Paris Van Java. Play ditandai dengan  

perasaan subjek yang merasa menikmati kegitan berbelanja.  

Excellence ditandai dengan perasaan subjek yang merasa 

mendapatkan produk dan pelayanan yang baik saat berbelanja.  

Efficiency ditandai dengan perasaan subjek yang merasakan 

kemudahan mendapatkan produk atau pelayanan ketika 

berbelanja. 

c. Consumer wellbeing 

Consumer wellbeing adalah tingkat kesejahteraan aspek 

kehidupan konsumen yang didapatkan ketika konsumen 

berbelanja di Paris Van Java yang diukur pada tiga dimensi 

relevan yang berhubungan dengan model-model consumer 

wellbeing yang ada, komponen ini terdiri dari affect and 

cognition, consumer behavior, dan consumer environment. 

Affect and cognition ditandai dengan perasaan subjek yang 

merasakkan suasana hati yang baik ketika berbelanja, perasaan 
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subjek yang merasakan emosi yang positif ketika berbelanja, 

perasaan subjek yang merasakan suasana hati yang positif 

terhadap suatu merek, perasaan subjek yang dapat mengevaluasi 

pengalaman berbelanja. 

Consumer wellbeing ditandai dengan perilaku subjek yang 

mencari informasi tentang produk atau layanan sebelum 

berbelanja. Consumer Environment ditandai dengan perasaan 

subjek yang merasa terpengaruh oleh orang lain ketika 

berbelanja, dan perasaan subjek yang merasa pandangan orang 

lain terhadap perilaku berbelanja itu penting. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah cara-cara yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Reksoatmodjo, 2006). 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data untuk mengukur suatu 

variabel dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada 

responden (Shaughnessy dkk., 2012).  

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan 

kuesioner offline dan kuesioner online mengenai self congruity, experiential 

value dan consumer wellbeing. Kuesioner offline dan online berisi instruksi 

pengisian instrumen serta instrumen penelitian. Kuesioner offline diberikan 

kepada responden yang sesuai dengan kriteria yang sedang berbelanja di 

mal Paris Van Java. Sedangkan kuesioner online diberikan pada responden 

sesuai dengan kriteria yaitu pernah berbelanja di mal Paris Van Java melalui 

sebuah tautan  google form yang berisi kuesioner penelitian. 

Terdapat empat bagian pada kuesioner ini yaitu identitas diri 

responden, kuesioner self congruity, kuesioner experiential value, dan 

kuesioner consumer wellbeing. Penyebaran kuesioner dilakukan dari mulai 

tanggal 24 Desember 2019 s.d. 6 Januari 2020 melalui kuesioner langsung 

sebanyak 155 responden, dan melalui kuesioner online sebanyak 230 

responden. 



25 
 

Kania Kartika, 2020 
PENGARUH SELF CONGRUITY DAN EXPERIENTIAL VALUE PADA CONSUMER WELLBEING PADA 
KONSUMEN MAL PARIS VAN JAVA 
Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

E. Instrumen Penelitian  

1. Instrumen Self Congruity 

a. Dasar Pemilihan Instrumen 

Self Congruity akan diukur menggunakan instrumen yang 

disusun oleh peneliti berdasarkan teori self-congruity Sirgy & Johar 

(1999). Skala ini dibuat berdasarkan dimensi self congruity yang 

terdiri dari actual self congruity, ideal self congruity, social actual 

self congruity, dan social  ideal self congruity. 

b. Pengisian Kuesioner 

 Pada instrumen self congruity ini terdiri dari 15 item (3 item 

dimensi actual self congruity, 5 item dimensi ideal self congruity, 3 

item dimensi social actual self congruity, dan 4 item dimensi social  

ideal self congruity).  

Instrumen ini memiliki reliabilitas α 0,926 (sangat reliabel). Pada 

item-item pernyataan yang telah disediakan peneliti, responden 

diminta untuk mengisi kuesioner dengan cara memberikan tanda 

checklist (√) pada salah satu dari lima pilihan jawaban (mulai dari 1 

sangat tidak sesuai hingga 5 sangat sesuai). Skala yang digunakan 

merupakan skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu 

sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), ragu-ragu (R), sesuai 

(S), dan sangat sesuai (SS) 

c. Penyekoran  

Penyekoran ini dilakukan berdasarkan jenis item yaitu 

favorable  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 1 Penyekoran Instrumen Self Congruity 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Sesuai 5 

Sesuai 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai 1 
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d. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor didapatkan dari skor rata-rata populasi, 

kemudian pengkategorian dilakukan menggunakan skor Z yang 

merupakan representasi dari deviasi distribusi normal, kemudian 

melakukan perhitungan dua level dari skor T (Azwar, 2013). Berikut 

ini kategorisasi skor self congruity: 

Tabel 3. 2 Kategorisasi Skor Skala Self Congruity 

Kategori  Rumus  Skor 

Tinggi  X ≥ μ rata-rata populasi)  T ≥  

Rendah  X < μ rata-rata populasi).  T < 50 

 

f. Kriteria Interpretasi Kategorisasi Skor 

Responden yang berada pada kategori tinggi berarti memiliki 

kesesuaian yang tinggi antara citra dirinya dengan citra merek yang 

dimiliki oleh Paris Van Java, dan responden yang berada pada 

kategori rendah dapat dikatakan memiliki perasaan yang tidak sesuai 

antara image tempat berbelanja dengan konsep dirinya. 

2. Instrumen Experiential Value 

a. Dasar Pemilihan Instrumen 

Experiential value akan diukur dengan menggunakan 

experiential value measurement yang diadaptasi oleh penulis dari 

penelitian (Sofianti, 2005). Instrumen ini akan mengukur dimensi 

aesthetics,  play, excellence, dan efficiency. 

b. Pengisian Kuesioner 

 Pada instrumen experiential value measurement ini terdiri dari 

14 item (5 item dimensi aesthetics, 3 item dimensi play, 2 item 

dimensi excellence, dan 4 item dimensi efficiency).  Instrumen ini 

memiliki reliabilitas α 0,863 (reliabel). Pada item-item pernyataan 

yang telah disediakan peneliti, responden diminta untuk mengisi 

kuesioner dengan cara memberikan tanda checklist (√) pada salah 

satu dari lima pilihan jawaban (mulai dari 1 sangat tidak sesuai 

hingga 5 sangat sesuai). Skala yang digunakan merupakan skala 

likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak sesuai 
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(STS), tidak sesuai (TS), ragu-ragu (R), sesuai (S), dan sangat sesuai 

(SS) 

c. Penyekoran  

Penyekoran ini dilakukan berdasarkan jenis item yaitu 

favorable  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 3 Penyekoran Instrumen Experiential Value 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Sesuai 5 

Sesuai 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai 1 

d. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor didapatkan dari skor rata-rata populasi, kemudian 

pengkategorian dilakukan menggunakan skor Z yang merupakan 

representasi dari deviasi distribusi normal, kemudian melakukan 

perhitungan dua level dari skor T (Azwar, 2013). Berikut ini 

kategorisasi skor experiential value: 

Tabel 3. 4 Kategorisasi Skor Skala Experiential Value 

Kategori Rumus  Skor 

Tinggi  X ≥ μ rata-rata populasi)  T ≥  

Rendah  X < μ rata-rata populasi).  T < 50 

 

Keterangan   

𝜇 (rata-rata populasi) : 50 

T : skor T responden 

   

f. Kriteria Interpretasi Kategorisasi Skor 

Responden yang berada pada kategori tinggi berarti memiliki 

pengalaman positif ketika melakukan kegiatan berbelanja di Paris 

Van Java, sehingga menimbulkan rasa puas atas pengalaman 

tersebut. Responden yang berada pada kategori rendah dapat 

dikatakan memiliki penilaian negatif ketika berbelanja di Paris Van 

Java. 
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3. Instrumen Consumer wellbeing 

a. Dasar Pemilihan Instrumen 

Consumer Wellbeing to Asians measurement yang di adaptasi 

oleh penulis dari Meng dkk. (2015). Instrumen ini akan mengukur 

dimensi affect and cognition, consumer behavior, dan consumer 

environment.  

b. Pengisian Kuesioner 

 Pada instrumen Consumer Wellbeing to Asians measurement ini 

terdiri dari 13 item (7 item dimensi affect and cognition, 4 item 

dimensi consumer behavior, dan 2 item dimensi consumer 

environment). Instrumen ini memiliki reliabilitas α 0,790 (reliabel). 

Pada item-item pernyataan yang telah disediakan peneliti, responden 

diminta untuk mengisi kuesioner dengan cara memberikan tanda 

checklist (√) pada salah satu dari lima pilihan jawaban (mulai dari 1 

sangat tidak sesuai hingga 5 sangat sesuai). Skala yang digunakan 

merupakan skala likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu 

sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), ragu-ragu (R), sesuai 

(S), dan sangat sesuai (SS) 

c. Penyekoran  

Penyekoran ini dilakukan berdasarkan jenis item yaitu 

favorable  yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3. 5 Penyekoran Instrumen Consumer Wellbeing 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Sesuai 5 

Sesuai 4 

Ragu-Ragu 3 

Tidak Sesuai 2 

Sangat Tidak Sesuai 1 

 

e. Kategorisasi Skor 

Kategorisasi skor didapatkan dari skor rata-rata populasi, 

kemudian pengkategorian dilakukan menggunakan skor Z yang 

merupakan representasi dari deviasi distribusi normal, kemudian 
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melakukan perhitungan dua level dari skor T (Azwar, 2013). Berikut 

ini kategorisasi skor self congruity: 

Tabel 3. 6 Kategorisasi Skor Skala Self Congruity 

Kategori  Rumus  Skor 

Tinggi  X ≥ μ rata-rata populasi)  T ≥  

Rendah  X < μ rata-rata populasi).  T < 50 

 

Keterangan   

𝜇 (rata-rata populasi) : 50 

T : skor T responden 

   

f. Kriteria Interpretasi Kategorisasi Skor 

Responden yang berada pada kategori tinggi berarti memiliki 

perasaan sejahtera pada aspek kehidupan konsumen tersebut ketika 

berbelanja di Paris Van. Responden yang berada pada kategori 

rendah dapat dikatakan kurang memiliki perasaah sejahtera pada 

aspek kehidupan ketika berbelanja di Paris Van Java.  

F. Pengembangan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari satu instrumen 

yang peneliti susun sendiri dan dua instrumen lainnya merupakan 

instrumen hasil adaptasi. Self Congruity Instrument digunakan untuk 

mengukur Self Congruity, Experiential Value Measurement digunakan 

untuk mengukur experiential value, dan Consumer Wellbeing to Asians 

measurement digunakan untuk mengukur consumer wellbeing. Tahap 

pengembangan alat ukur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alih Bahasa 

Terdapat satu alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yang 

menggunakan bahasa Inggris yaitu instrumen Consumer Wellbeing to 

Asians measurement milik Meng dkk., (2015). Untuk Instrumen self 

congruity yang peneliti susun sendiri menggunakan bahasa Indonesia, 

sedangkan satu instrumen yang lain, yaitu experiential value 

measurement tidak dilakukan alih bahasa oleh peneliti, karena istrumen 

tersebut sudah berbahasa Indonesia Alih bahasa dilakukan untuk 

menyesuaikan alat ukur dengan konteks penelitian serta agar lebih 
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dipahami oleh responden yang akan mengisi kuesioner 

(Creswell,2012). 

2. Expert Judgement 

Proses expert judgement dilakukan untuk instrumen Self Congruity, 

Experiential Value dan Consumer wellbeing. Expert judgement 

bertujuan untuk menelaah tiap instrumen agar dapat mewakili aspek 

yang akan diukur (Sumanto, 2014). Dalam penelitian ini, expert 

judgement dilakukan oleh ahli Psikologi diantaranya Ita 

Juwitaningrum, S. Psi., M. Pd. dan Diah Zaleha Wyandini, S. Psi., M. 

Si., dan Anastasia Wulandari, M.Psi., Psikolog.  

3. Uji Coba Instrumen 

Peneliti melakukan uji coba pada ketiga instrumen yang digunakan, 

yaitu Self Congruity, Experiential Value Measurement, dan Consumer 

Wellbeing to Asians measurement. Uji coba dilakukan kepada 400 

responden. Proses uji coba dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2019 

sampai dengan Selasa, 12 November 2019 kepada 400 orang konsumen 

Paris Van Java Bandung. Penyebaran instrumen dilakukan secara 

langsung (offline) dan tidak langsung (online).  

G. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Self Congruity Instrument 

1) Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan dan 

keakuratan suatu instrumen (Azwar, 2016). Uji validitas yang akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah uji validitas konstrak. Uji  

validitas konstrak merupakan cara untuk mengetahui sejauh mana 

suatu alat ukur sesuai dengan konsep atau teori yang akan diukur. 

Analisis item dilakukan pada 15 item Self Congruity Instrument 

menggunakan SPSS 16. Pemilihan item penelitian yang akan 

digunakan akan dilakukan dengan cara melihat skor corrected item 

total dengan minimum skor 0,30 (Azwar, 2017). Pada instrumen ini 

keseluruhan item yaitu sebanyak 15 item menunjukkan skor 
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corrected item total diatas 0,30. Maka tidak ada perubahan item pada 

Self Congruity Instrument. Berikut item terakhir yang digunakan 

untuk mengukur Self Congruity. 

Tabel 3. 7 Instrumen Self Congruity Instrument 

Dimensi 
Sebelum uji coba Setelah uji coba 

No item Jumlah No item Jumlah 

Actual Self 

Congruity 
1,5,9 3 1,5,9 3 

Ideal Self 

Congruity 
2,6,10,13,15 5 2,6,10,13,15 5 

Social Self 

Congruity 
3,7,11 3 3,7,11 3 

Ideal Social 

Congruity 
4,8,12,14 4 4,8,12,14 4 

Total Item 15 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan suatu cara yang dilakukan untuk 

mengetahui konsistensi dan kemampuan suatu instrumen (Azwar, 

2016). Perhitungan reliabilitas instrumen self congruity instrument 

menggunakan SPSS 16 dengan metode Alpha Cronbach. Dalam uji 

coba instrumen, reliabilitas instrumen self congruity instrument 

sebesar 0,926. Untuk mengetahui sejauh mana reliabilitas 

instrumen, peneliti melihat pada koefisien reliabilitas menurut 

Guilford (dalam Sugiyono, 2005) sebagai berikut: 

Tabel 3. 8 Koefisien Realibilitas 

Derajat Reliabilitas Kategori 

≥ 0,91 Sangat Reliabel 

0,71 ≤ 𝜶 ≤ 0,90 Reliabel 

0,41 ≤ 𝜶 ≤ 0,70 Cukup Reliabel 

0,21 ≤ 𝜶 ≤ 0,40 Kurang Reliabel 

𝜶 ≤ 0, 20 Tidak Reliabel 

Berdasarkan tabel tersebut maka Self Congruity Instrument 

termasuk dalam kategori sangat reliabel.  
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b. Experiential Value Measurement 

1) Uji Validitas 

Uji validitas yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah uji 

validitas konstrak. Analisis item dilakukan pada 14 item  

Experiential Value Measurement tmenggunakan SPSS 16. 

Pemilihan item penelitian yang akan digunakan akan dilakukan 

dengan cara melihat skor corrected item total dengan minimum skor 

0,30 (Azwar, 2017). Pada instrumen ini keseluruhan item yaitu 

sebanyak 14 item menunjukkan skor corrected item total diatas 0,30. 

Maka tidak ada perubahan item pada Experiential Value 

Measurement. Berikut item terakhir yang digunakan untuk 

mengukur Experiential Value 

Tabel 3. 9  Instrumen Experiential Value Measurement 

Dimensi 
Sebelum uji coba Setelah uji coba 

No item Jumlah No item Jumlah 

Aesthetics 1,5,9,12,14 5 1,5,9,12,14 5 

Play 2,6,10 3 2,6,10 3 

Excellence 3,7 2 3,7 2 

Efficiency 4,8,11,13 4 4,8,11,13 4 

Total Item 14  

2) Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas instrumen Experiential Value 

Measurement menggunakan SPSS 16 dengan metode Alpha 

Cronbach. Dalam uji coba instrumen, reliabilitas instrumen 

Experiential Value Measurement sebesar 0,863. Berdasarkan tabel 

tersebut koefisien reliabilitas, maka Experiential Value 

Measurement termasuk dalam kategori reliabel. 

c. Consumer Wellbeing to Asians measurement 

1) Uji Validitas 

Uji validitas yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah uji 

validitas konstrak. Analisis item dilakukan pada 17 item Consumer 

Wellbeing to Asians measurement menggunakan SPSS 16. 
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Pemilihan item penelitian yang akan digunakan akan dilakukan 

dengan cara melihat skor corrected item total dengan minimum skor 

0,30 (Azwar, 2017). Pada instrumen ini terdapat 13 item 

menunjukkan skor corrected item total diatas 0,30 dan 4 item 

menunjukan skor corrected item total dibawah 0,30. Maka dari itu 

terdapat perubahan item pada Consumer Wellbeing to Asians 

measurement. Berikut item terakhir yang digunakan untuk 

mengukur Consumer wellbeing.  

1Tabel 3. 10 Instrumen Consumer Wellbeing to Asians measurement 

Dimensi 
Sebelum uji coba Setelah uji coba 

No item Jumlah No item Jumlah 

Affect and 

Cognition 
3,1,4,7,9,11,13,15,17 9 3,1,9,11,13,15,,17 

7 

Consumer 

Behavior 
2,5,8,10,12,14 6 2,5,10,12 

4 

Consumer 

Environment 
6, 16 2 6, 16 

2 

Total item 17 Total Item 13 

3) Uji Reliabilitas 

Perhitungan reliabilitas instrumen Consumer Wellbeing to 

Asians measurement menggunakan SPSS 16 dengan metode Alpha 

Cronbach. Dalam uji coba instrumen, reliabilitas instrumen 

Consumer Wellbeing to Asians measurement 0,790. Berdasarkan 

tabel tersebut koefisien reliabilitas, maka Consumer Wellbeing to 

Asians measurement termasuk dalam kategori reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis regresi linear sederhana dan mulitregresi. Regresi linear sederhana 

akan digunakan untuk menguji pengaruh self congruity (X1) terhadap 

consumer wellbeing (Y) dan experiential value (X2) terhadap consumer 

wellbeing (Y).  Selain itu, penelitian ini juga menggunakan multiregresi 

untuk menguji pengaruh self congruity (X1) dan experiential value (X2) 

terhadap consumer wellbeing (Y) konsumen mal Paris Van Java.  
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Sebelum melakukan pengujian, hasil data dari setiap variabel diubah 

terlebih dahulu menggunakan software Winstep untuk menkonversi data 

penelitian dari skala ordinal menjadi skala interval. Hal ini dilakukan agar 

data berbentuk angka logit dan dapat diolah dengan statistika parametik 

menggunakan software SPSS versi 16. 

I. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan dan pelaksanaan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

a. Tahap Persiapan 

Peneliti menentukan hal-hal yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

seperti menentukan topik penelitian, mengkaji literatur yang relevan 

mengenai variabel yang akan diteliti, membuat rancangan penelitian, 

perumusan masalah, melakukan studi pendahuluan, menentukan 

jumlah sampel, menentukan alat ukur yang akan digunakan, melakukan 

expert judgment juga alih bahasa instrumen penelitian, lalu peneliti 

melakukan uji coba instrumen pada responden yang sesuai dengan 

karakteristik yang dibutuhkan 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, peneliti menyebarkan kuesioner secara 

langsung maupun secara online pada responden yang memenuhi 

kriteria yaitu orang yang merupakan konsumen mal Paris Van Java 

Bandung. Kuesioner diberikan pada 387 orang responden terdiri dari 

200 online 187 offline. Pengambilan data berlangsung sejak tanggal 24 

Desember 2019 sampai dengan 5 Januari 2020.  

c. Tahap Pengolahan Data 

Peneliti melakukan pengolahan dan analisis data menggunakan aplikasi 

Winstep dan SPSS 16. Kemudian hasil pengolahan data tersebut 

diinterpretasikan dan dilakukan penyusunan hasil penelitian. 


