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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan usaha yang harus ditempuh dalam sebuah 

penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran 

pengetahuan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian jenis kuantitatif. Metode 

yang digunakan merupakan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan 

penelitian yang akan dicapai secara sistematik. Hal ini bertujuan agar hasil yang 

diperoleh dapat dipertanggungjawabkan khususnya untuk menjawab masalah yang 

diteliti. 

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Bebas (X1) : Konsep Diri 

2. Variabel (X2)  : Kontrol Diri 

3. Variabel Terkait (Y) : Perilaku Konsumtif 

 

A. Populasi dan Partisipan 

1. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2008) Populasi adalah wilayah generalisasi  terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif di tahun 

2020/2021 di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 

2. Partisipan 

Partisipan merupakan bagian dari populasi yang merupakan subjek dari 

penelitian, dimana partisipan tentunya memiliki ciri – ciri yang sama dengan 

populasi. Partisipan harus memiliki kriteria yaitu reprensentatif, artinya yaitu 

sampel harus mampu mewakili populasi tersebut dan partisipan yang tepat ialah 

partisipan yang memiliki krakteristik yang sama dengan populasi 

Untuk mendapatkan partisipan yang reprensentatif, maka peneliti harus 

menggunakan teknik dalam penarikan atau pengambilan partisipan. Teknik 

pengambil sampling yang digunakan adalah Purposive sampling dalam 

penelitian ini adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel non 

random sampling yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel 
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dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yaitu mahasiswa yang menggunakan aplikasi eccomerce. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa aktif tahun 2020/2021 di Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya. Menurut (Sujarweni, 2014) menjelaskan, untuk 

penentuan sampel yang dianggap represntatif yaitu dengan menggunakan rumus 

Slovin sebagai berikut : 

 

𝑛 =
N

1 + 𝑁𝑒2
 

𝑛 =
11900

1 + 11900(0,1)2
 

𝑛 =
11900

1 + 119
= 99,16 

Keterangan : 

n  =  Ukuran Sampel 

N  =  Jumlah Populasi 

e  =  Presentase kesalahan maksimum yang bisa ditoleransi dalam 

pengambilan sampel, biasanya 10% (0,1). 

dari hasil perhitungan di atas, maka dapapatkan jumlah subyek penelitian 

ini yang sebanyak 99,16 Dalam penelitian ini peneliti menambah jumlah sampel 

yang dibutuhkan menjadi 100 sample 

B. Desain Penelitian 

 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif jika dilihat dari bentuk 

datanya, menurut (Sugiyono, 2010) data kuantitatif merupakan data yang berupa 

angka, ataupun data kualitatif yang suda diangkakan. Berdasarkan cara 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode survey yaitu dilakukan 

dengan memberikan google form. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya 

varibal independen dan variabel dependen. 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

 

Alat ukur yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah 

kuesioner yang berisi pernyataan positif (favourable) dan item pernyataan negatif 

(unfavourable) yang mengharuskan responden untuk memilih salah satu jawaban 
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yang telah tersedia.  Pengolahan data dilakukan dengan memberikan kode terhadap 

jawaban tersebut dengan menggunakan skala likert yang kemudian dianalisa dengan 

menggunakan SPSS dengan analisa faktor metode analisis komponen utama dan 

analisa diskriminan. 

1. Perilaku Konsutif (Y) 

a. Definisi Oprasional 

Perilaku konsumtif adalah  perilaku  individu dalam mengonsumsi atau 

menggunakan suatu produk bahkan jasa tanpa adanya pertimbangan dasar 

manfaat atau kegunaannya. Perilaku konsumtif dalam pembelian produk secara 

online diukur dengan menggunakan skala perilaku konsumtif yang dibuat oleh 

penelitiberdasarkan aspek - aspek perilaku konsumtif dari   Engel, Blackwell  

dan Miniard (1995) dimana aspek aspeknya sebagai berikut : 

1) Pembelian Implusif (Implusif Buying) 

Pembelian implusif dapat diukur dengan menggunakan indikator 

keinginan sesaat dan pembelian tanpa pertimbangan. 

2) Pembelian tidak rasional (Non-Rasional Buying) 

Pembelian tidak rasional dapat diukur dari indikator mengikuti model, 

mencari kesenangan dan mencari kepuasan. 

3) Pemborosan (Wateful Buying) 

Pemborosan dapat diukur dari indikator perilaku boros. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Skala yang diperlukan dalam penelitian ini akan diperoleh dengan 

menggunakan skala Perilaku konsumtif yang telah di modifikasi dari skala 

perilaku konsumtif yang disusun oleh Hidayati (2018) dan telah  disesuaikan 

untuk usia dewasa awal. Berdasarkan indikatorperilaku konsumtif dari   

Engel,Blackwell dan Miniard (2001) diantaranya yaitu impulsive,tidak  rasional  

dan  pemborosan.  

Skala perilaku konsumtif dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh 

peneliti berdasarkan pada aspek dan indikator. Di score menggunakan 

model Liklart yang bergerak dari angka 1 sampai 4 dengan alternatif 

jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Pertanyaan dalam skala dengan pertanyaan 

favourable dan unfavourable. 
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Tabel 1. Blue Print Penyebaran Aitem SkalaPerilaku Konsumtif (Y) 

No Aspek dan Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 Pembelian Implusif (Implusif Buying) 

- Keinginan sesaat 

- Tanpa pertimbangan 

 

1,2,3 

7,8,9 

 

4,5,6 

10,11,12 

 

6 

6 

2 Pemborosan (Wateful Buying) 

- Boros 

 

13,14,15, 

16 

 

17,18,19, 

20 

 

8 

3 Pembelian tidak rasional (Non-

Rasional Buying) 

- Mencari kepuasan 

- Mencari kesenangan 

- Mengikuti Model 

 

 

21,22,23 

27,28,29 

33,34,35 

 

 

24,25,26 

30,31,32 

36,37,38 

 

 

6 

6 

6 

TOTAL 19 19 38 

  

c. Validitas Alat Ukur 

Uji validitasatau kesahihan(Singgih Santoso 2016).  merupakan 

pernyataan sejauh mana data yang dirangkum pada suatu kuesioner dapat 

mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui kelayakan 

aitemdalam suatu kuesioner. Validitas suatu instrumen menggambarkan tingkat 

kemampuan alat ukur yang digunakan untuk mengungkapkan suatu yang 

menjadi sasaran pokok penelitian. 

Uji validitas aitem skala perilaku konsumtif dilakukan dengan uji 

diskriminasi aitem dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 for windows. 

Batasan yang digunakan ntuk menentukan kesahihan aitem adalah 

dengan menggunakan index cerrected item-total corelation lebih besar 

dari >0,25. Hasil uji validitas skala perilaku konsumtif (dependent 

variable atau variabel y) yang terdiri dari 38 aitem, pada putraran terakhir 

menunjukan aitem gugur karena memiliki index corrected aitem total 

correlation <0,25,dengan jumlah 37 aitem sahih dan 1 aitem gugur. 

Hasil uji validitas aitem untuk skala perilaku konsumtif dinyatakan 

dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 2.Validitas Perilaku Konsumtif 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Sahih 
Aitem 

Gugur 
Total 

1 Pembelian 
implusif  
(implusif 

buying ) 

- Keinginan 
sesaat 

- Tanpa 
pertimbangan  

1,2,3,4,5,6 

 
7,8,9,10,11,

12 

- 
- 

6 
6 

2 Pembelian 

berlebihan 

(wasteful 

buying) 

- Boros 13,14,15,16,

17,18,19,20 
- 8 

3 Pembelian 
tidak rasional 

(non rasional 

buying) 

- mencari 

kepuasan 

- mencari 

kesenagan 

- mengikuti 

model 

21,23,24,25,

26 

27,28,29,30,

31,32 

33,34,35,36,

37,38 

22 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 Total  37 1 38 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

 

d. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat 

ukur dalam suatu prosedur pengukuran, koefisien reliabilitas mengindikasikan 

adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu, yang merefleksikan 

adanya proses reproduksi skor, skor disebut stabil bila skor yang didapat pada 

suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama (Widodo, 2006). 

Reliabilitas skala diperoleh dengan menggunakan cronbach alpha yang 

dianalisis melalui bantuan program SPSS Windows16 for IBM. Suatu 

instrument penelitian mengindikasikan memiliki reabilitas yang memadai jika 

koefisien alpha cronbach lebih besar atau sama dengan 0,7.  

Hasil uji reliabilitas skala perilaku konsumtif yang diperoleh dari 

Koefisien Cronbanh’s Alpha sebesar 0,947  yang menunjukkan bahwa perilaku 

konsumtif reliabel.   
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2. Konsep Diri (X1) 

a. Definisi Oprasional Konsep Diri 

Konsep diri adalah sebuah gambaran individu bagaimana individu tersebut 

memandang secara keseluruhan pada dirinya baik atau buruk individu tersebut. 

Konsep diri diukur menggunakan skala perilaku konsep diri yang dibuat oleh 

peneliti berdasarkan aspek-aspek konsep diri dari Calhoun dan Acocella 

(Indriyati & Irmawati, 2011) dimana aspek-aspeknya sebagai berikut :  

1) Pemahaman  

Aspek pemahaman dapat diukur dengan menggunakan indikator mampu 

memahami hal-hal yang berhubungan dengan diri sendiri 

2) Pengharapan 

Aspek pengharapan dapat diukur dengan menggunakan indikator 

mempunyai harapan-harapan untuk perkembangan diri 

3) Penilaian 

Aspek penilaian dapat diukur dengan indikator mampu menilai diri sendiri 

dengan baik 

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Skala konsep diri dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti 

berdasarkan pada aspek dan indikator. Di score menggunakan model Liklart 

yang bergerak dari angka 1 sampai 4 dengan alternatif jawaban Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pertanyaan 

dalam skala dengan pertanyaan favourable dan unfavourable. 

Tabel 3.Blue Print Penyebaran Aitem skala konsep diri (X1) 

No Aspek dan Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 Pemahaman 

- mampu memahami hal-hal 
yang berkaitan dengan diri 

sendiri 

1,2,3,4,5 6,7,8,910 10 

2 Pengharapan 

- memiliki harapan-harapan 

untuk perkembangan diri 

11,12,13,

14,15 

16,17,18,19,

20 
10 

3 Penilaian 

- mampu menilai diri sendiri 
21,22,23,

24,25 

26,27,28,29,

30 

10 

TOTAL 15 15 30 
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c. Validitas Alat Ukur 

Uji validitas menurut (Santoso, 2016). adalah sebuah pernyataan 

sejauh mana data yang sudah dirangkum pada suatu kuesioner dapat 

mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk mengetahui 

kelayakan aitem dalam suatu kuesioner. validitas suatu instrumen 

menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan dalam 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran utama suatu penelitian. 

Uji validitas aitem skala konsep diri dilakukan dengan uji 

diskriminasi aitem dengan menggunakan SPSS Versi 16.0 for windows. 

Batasan yang digunakan ntuk menentukan kesahihan aitem adalah 

dengan menggunakan index cerrected item-total corelation lebih besar 

dari >0,25. Hasil uji validitas skala konsep diri (indipendent variable atau 

variabel x) yang terdiri dari 30 aitem, pada putraran terakhir menunjukan 

aitem gugur karena memiliki index corrected aitem total correlation 

<0,25,dengan jumlah 19 aitem sahih dan 11 aitem gugur. 

 

Tabel 4.Validitas Konsep Diri (X1) 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Sahih 
Aitem 

Gugur 
Total 

1 Pemahaman - mampu 
memahami 

hal-hal yang 

berkaitan 
dengan diri 

sendiri 

10 1,2,3,4,5

,6,7,8,9 
10 

2 Pengharapan - memiliki 
harapan-

harapan untuk 

perkembangan 

diri 

11,12,13,14,

15,16,17,18,

19,20 

- 10 

3 Penilaian - mampu 

menilai diri 

sendiri dengan 
baik 

 

21,22,23,24,

25,26,27,28 
29,30 10 

 Total  37 1 38 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 
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d. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat 

ukur dalam suatu prosedur pengukuran, koefisien reliabilitas mengindikasikan 

adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu, yang merefleksikan 

adanya proses reproduksi skor, skor disebut stabil bila skor yang didapat pada 

suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama (Widodo, 2006). 

Reliabilitas skala diperoleh dengan menggunakan cronbach alpha yang 

dianalisis melalui bantuan program SPSS Windows16 for IBM. Suatu 

instrument penelitian mengindikasikan memiliki reabilitas yang memadai jika 

koefisien alpha cronbach lebih besar atau sama dengan 0,7.  

Hasil uji reliabilitas skala konsep diri yang diperoleh dari Koefisien 

Cronbanh’s Alpha sebesar 0,893  yang menunjukkan bahwa kondep diri 

reliabel.   

3. Kontrol Diri (X2) 

a. Definisi Oprasional Kontrol Diri 

kontrol diri adalah kemampuan mengontrol dan mengendalikan 

tingkah laku individu dengan dapat mepertimbangkan dampak yang akan 

didapat individu tersebut. Kontrol diri diukur menggunakan skala 

perilaku kontrol diri yang dibuat oleh peneliti berdasarkan aspek-aspek 

kontrol diri dari Averill ( dalam Nurhaini, 2018) dimana aspek-aspeknya 

sebagai berikut : 

1) Kontrol perilaku (behavior control) 

Aspek kontrol perilaku dapat diukur dengan menggunakan indikator 

kemampuan mengatur perilaku, kemampuan mengontrol stimulus 

2) Kontrol Kognitif (cognitif control) 

Aspek kognitif dapat diukur dengan menggunakan indikator 

kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, 

menafsirkan suatu kejadian 

3) Mengontrol keputusan (decesional control) 

Aspek mengontrol keputusan dapat diukur menggunakan indikator 

mengambil keputusan 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Skala kontrol diri dalam penelitian ini dibuat sendiri oleh peneliti 

berdasarkan pada aspek dan indikator. Di score menggunakan model 
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Liklart yang bergerak dari angka 1 sampai 4 dengan alternatif jawaban 

Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak 

Setuju (STS). Pertanyaan dalam skala dengan pertanyaan favourable dan 

unfavourable 

Tabel 5. Blue Print Penyebaran Aitem Skala Kontrol Diri (X2) 

No Aspek dan Indikator Favorable Unfavorable Total 

1 Kontrol perilaku (behavior 

control) 

- Kemampuan mengatur 
perilaku 

- Kemampuan mengontrol 

stimulus 

 

 

1,2,3,4 

 

9,10,11 

 

 

5,6,7,8 

 

12,13,14 

 

 

8 

 

 

6 

2 Kontrol Kognitif (cognitif 

control) 

- Kemampuan mengantisipasi 
suatu peristiwa 

- Kempuan menafsirkan 

kejadian 

 

 

15,16,17 

 

21,22,23 

 

 

18,19,20 

 

24,25,26 

 

 

6 

 

6 

3 Mengontrol keputusan 

(decesional control) 

- Mengambil keputusan 

 

27,28,29 

 

30,31,32 

 

6 

TOTAL 16 16 32 

c. Validitas Alat Ukur 

Uji validitas menurut (Singgih Santoso 2016). adalah sebuah 

pernyataan sejauh mana data yang sudah dirangkum pada suatu 

kuesioner dapat mengukur apa yang ingin diukur dan digunakan untuk 

mengetahui kelayakan aitem dalam suatu kuesioner. validitas suatu 

instrumen menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur yang digunakan 

dalam mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran utama suatu 

penelitian 
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Tabel 6.Validitas Kontrol Diri (X2) 

No Aspek Indikator 
Aitem 

Sahih 
Aitem 

Gugur 
Total 

1 Kontrol 

perilaku 

(behavior 

control) 

- Kemampuan 

mengatur 

perilaku 

- Kemampuan 

mengontrol 

stimulus 

1,2,3,4,5,6,7

,8 

 
9,10,11,12,1

3,14 

- 

 

 
- 

8 

 

 
6 

2 Kontrol 

Kognitif 

(cognitif 
control) 

  

 

- Kemampuan 

mengantisipasi 

suatu peristiwa 

- Kempuan 

menafsirkan 
kejadian 

15,16,17,18,

19,20 

 
24,25,26 

- 

 

 
21,22,23 

6 

 

 
6 

3 Mengontrol 

keputusan 

(decesional 
control) 

- Mengambil 

keputusan 

27,28,29,30,

31,32 
- 6 

 Total  29 3 32 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

 

d. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas mengarah kepada keakuratan dan ketepatan dari suatu alat 

ukur dalam suatu prosedur pengukuran, koefisien reliabilitas mengindikasikan 

adanya stabilitas skor yang didapatkan oleh individu, yang merefleksikan 

adanya proses reproduksi skor, skor disebut stabil bila skor yang didapat pada 

suatu waktu dan pada waktu yang lain hasilnya relatif sama (Widodo, 2006). 

Reliabilitas skala diperoleh dengan menggunakan cronbach alpha yang 

dianalisis melalui bantuan program SPSS Windows16 for IBM.  

Suatu instrument penelitian mengindikasikan memiliki reabilitas yang 

memadai jika koefisien alpha cronbach lebih besar atau sama dengan 0,7. Hasil 

uji reliabilitas skala kontrol diri yang diperoleh dari Koefisien Cronbanh’s 

Alpha sebesar 0,929  yang menunjukkan bahwa kontrol diri reliabel.   
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D. Uji Prasyarat dan Analisis Data 

 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menilai sebaran data pada sebuah kelompok atau variabel, apakah sebaran data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah data penelitian yang digunakan berdistribusi secara normal 

atau tidak sebagai uji prasyarat analisis korelasi product moment dengan dasar 

yaitu nilai (p) <0,05 maka data tersebut berdistibusi normal. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik Kologrov-

Smirnov menggunakan program SPSS 16 ibm for Windows. Hasil uji 

normalitas data perilaku konsumtif 0.762 dan p sebesar 0,607 yang berarti 

variabel perilaku konsumtif mempunyai sebaran data yang normal. 

Tabel 7. Uji Normalitas 

Variabel 
Kolmogrov-Smirnov 

statistic  Sig. Keterangan 

Perilaku Konsumti 0,762  0,607 Normal 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel 

dependen dengan independen yang bersifat linier (garis lurus) dalam range 

variabel independen tertentu. Uji linieritas digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan kedua variabel apakah mengalami kenaikan atau penurunan (Hidayat, 

2010). Hasil uji linieritas ditunjukan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 8. Uji Linieritas 

Variabel F Sig. Keterangan 

Body Image – Perilaku 

Konsumtif 
1.051 0,414 Linier 

Konformitas – Perilaku 

konsumtif 
1.206 0,230 Linier 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

Uji linieritas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen 

dengan independen yang bersifat linier (garis lurus) dalam range variabel 

independen tertentu. Uji linieritas digunakan untuk mengetahui  
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arah hubungan kedua variabel apakah mengalami kenaikan atau 

penurunan. Perbedaan diuji melalui F dalam sumber perbedaan tersebut, jika 

perbedaan koefisien regresi linier dengan membandingkan antara regresi linier 

dengan koefisien kuadratik mempunyai taraf signifikansi (p > 0,05), maka 

korelasi antara regresi linier dengan kuadratik dinyatakan linier (Sayeti, 2009). 

 Hubungan antara perilaku konsumtif  dengan konsep diri dikatakan 

linier. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian F hitung pada bagian deviation 

= 1051 dan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 0,05=3,15 atau dikatakan F 

hitung < F tabel sedangkan nilai probabilitas adalah 0,414. 

Hubungan antara perilaku konsumtif  dengan kontrol diri diakatakan 

linier. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian F hitung pada bagian deviation 

= 1206  dan nilai F tabel dengan taraf signifikansi 0,05=3,15 atau dikatakan F 

hitung < F tabel sedangkan nilai probabilitas adalah 0,230. 

 

c. Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2009), uji multikolinearitas bertujuan untuk 

membuktikan atau menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas (independent). Model regresi yang baik harusnya 

tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Dalam output SPSS, 

masalah multikolinearitas ditujukan lewat table confficient dimana nilai 

Variance Inflated Facrot (VIF) < 10,00 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji 

multikolibearitas ditunjukan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 9. Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF Keterangan 

Konsep Diri – 

Kontrol diri 
0,521 1.919 

Tidak terjadi 

Multikolinearitas 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

Uji multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS 

for Windows versi 16. Hasil uji multikolinieritas antara varibel X1 konsep diri 

dan X2  kontrol diri diperoleh nilai tolerance sebesar 0.521> 0,10 dan nilai VIF 

sebesar 1.919 <10,00. Artinya tidak ada multikolinieritas antara kosep diri dan 

control diri.  
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d. Uji Heteroskedastistas 

Menurut Imam Ghozali (2013) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

mengujiapakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu 

pengamatan kepengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Hasil 

uji heteroskedastisitas ditunjukan dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 10. Uji Heteroskedastistas 

Variabel p-value Keterangan Kesimpulan 

Konsep Diri 0,992 > 0,05 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Konformitas 0,643 > 0,05 
Tidak Terjadi 

Heteroskedastisitas 

Sumber : Output Statistik Program SPSS 16 IBM for windows 

Hasil uji heterokedastisitas terhadap variabel konsep diri sig= 

0,992 (>0,05) dan control diri Sig= 0,643 (>0,05) Hasil uji Artinya tidak 

terjadi heterokedastisitas pada kedua variabe. 

2. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data 

setiap variabel. Untuk melakukan uji hipotesis terhadap hipotesis telah 

dilakukan uji prasarat analisis yaitu uji normalitas, uji linieritas, uji 

multikolinearitas dan uji heterikedastistas. Penelitian ini menggunakan analisa 

data dengan teknik korelasi. Diamana teknik korelasi digunakan untuk 

mengetahui keeratan hubungan antara variabe Konsep Diri dan Kontrol diri 

dengan Perilaku Konsumtif. 

Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan bahwa sebaran data tidak 

terdistribusi normal dan hasil uji linieritas pada variabel memiliki hubungan, 

sehingga pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis 

statistik parametik dengan teknik uji korelasi yang digunakan yaitu uji analisis 

korelasi Regresi berganda.  
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