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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Martono (2011, hal. 

20) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka dan kemudian 

diolah serta dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik 

angka-angka tersebut.  

Metode kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian korelasi. Penelitian korelasi memiliki maksud untuk 

mendekteksi seberapa jauh variasi pada suatu faktor berhubungan dengan 

variasi atau faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya (Usman dan 

Akbar, 2014, hal. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Martono (2011, hal. 57) membagi variabel dalam berbagai jenis, di 

antaranya variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat 

(dependent variable) atau yang bisa juga disebut variabel tergantung. 

Variabel bebas dapat diartikan sebagai variabel yang memengaruhi 

variabel lainnya atau menghasilkan akibat pada variabel lain, yang 

umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi terlebih dahulu, 

sedangkan variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau 

diakibatkan oleh variabel bebas. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Nomophobia 
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2. Variabel bebas  : Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Nomophobia  

Nomophobia merupakan kecemasan, perasaan tidak nyaman, 

ketakutan, kegelisahan, dan/ atau kesedihan yang dirasakan individu 

ketika kehilangan kontak dengan alat komunikasi terutama perangkat 

smartphone, kehabisan baterai, tidak ada sinyal, tidak ada internet dan/ 

atau kehilangan smartphone itu sendiri.  

Nomophobia diukur dengan mengadaptasi dan memodifikasi 

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) yang diciptakan oleh Yildirim. 

Skala Nomophobia diciptakan berdasarkan empat dimensi nomophobia 

yang dikemukakan oleh Yildirim (2014, hal. 40), yaitu tidak dapat 

berkomunikasi, kehilangan konektivitas, tidak dapat mengakses 

informasi dan kehilangan kesenangan. Semakin tinggi skor pada 

keempat dimensi tersebut, maka semakin tinggi nomophobia yang 

dialami subjek.   

 

2. Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

Perilaku penggunaan jejaring sosial adalah aktivitas seseorang, 

seperti berbagi akses informasi profil, membaca berita, pembaharuan 

status, komentar, foto, atau konten lainnya dalam menggunakan jejaring 

sosial (social networking sites), yang dapat diamati dan diukur secara 

jelas.  Dalam hal ini, perilaku penggunaan jejaring sosial akan diukur 

dengan menggunakan Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial, yang 

disusun berdasarkan dimensi perilaku penggunaan jejaring sosial 

meliputi intensitas, frekuensi dan durasi perilaku penggunaan jejaring 

sosial. Semakin tinggi skor tiap item pada skala perilaku penggunaan 
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jejaring sosial tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat perilaku 

penggunaan jejaring sosialnya tinggi.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah semua nilai, baik hasil pengukuran ataupun 

penghitungan, baik kualitatif ataupun kuantitatif, dari karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok objek yang jelas serta lengkap (Usman 

dan Akbar, 2014, hal. 42). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa di UNIKA Soegijapranata Semarang usia 20-22 tahun. 

Populasi tersebut dipilih sebagai populasi penelitian karena usia 

tersebut tergolong sebagai generasi digital natives dan yang paling 

tinggi tingkat penggunaan jejaring sosialnya. 

2. Teknik Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Proportional Sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa UNIKA Soegijapranata yang berusia 20-22 tahun 

dari tiap fakultas, baik pria maupun wanita. 

Jumlah anggota sampel total ditentukan dengan Rumus Yamane 

dan Slovin. Hal ini mengacu pada pendapat Riduwan dan Engkos 

(dalam Yunianto, 2013) yang mengungkapkan bahwa teknik 

pengambilan sampel menggunakan rumus Yamane dan Slovin apabila 

populasi sudah diketahui.  

Rumus tersebut adalah sebagai berikut. 

𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
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Keterangan: 

n  = jumlah anggota sampel 

N = jumlah populasi 

d2 = presisi  

𝑛 =  
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

𝑛 =  
5885

(5885.  0,0752) +  1
 

         n = 172 orang 

Jumlah anggota sampel dari tiap Fakultas dilakukan dengan cara 

pengambilan sampel secara proportional sampling, yaitu menggunakan 

rumus alokasi proportional sebagai berikut. 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
 𝑛  

Keterangan: 

ni = jumlah anggota sampel menurut stratum 

n  = jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni = jumlah anggota populasi menurut stratum 

N = jumlah anggota populasi seluruhnya 

Jumlah anggota sampel dari tiap Fakultas berdasarkan data dari 

BMSI UNIKA Soegijapranata dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. 

Jumlah Anggota Sampel 

Fakultas Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah Sampel 

Fakultas Arsitektur dan Desain 800 23 

Fakultas Hukum dan Komunikasi 551 16 

Fakultas Teknik 412 12 

Fakultas Bahasa dan Seni 205 6 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 1973 58 

Fakultas Teknologi Pertanian 658 19 

Fakultas Psikologi 883 26 

Fakultas Ilmu Komputer 403 12 

Total 5885 172 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau yang juga disebut sebagai teknik 

pengumpulan data merupakan rangkaian proses mengumpulkan data-data 

yang ada di lapangan, dengan maksud untuk membuktikan atau menguji 

kebenaran suatu hipotesis (Usman dan Akbar, 2014).  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan skala. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Nomophobia dan skala Perilaku Penggunaan 

Jejaring Sosial. 

1. Skala Nomophobia 

Terdapat beberapa skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat nomophobia yang dialami seseorang, seperti skala yang 

diciptakan oleh King, dkk., namun mereka belum menggunakan 

instrumen yang telah divalidasi ataupun belum menggunakan kriteria 

klinis yang dapat diterima untuk mengukur nomophobia (Rosen, dkk., 

2015, hal. 200). 

Selain itu, ada juga skala yang disusun oleh Yildirim (2014), 

yang disebut sebagai Nomophobia Questionnaire (NMP-Q). Skala ini 

terdiri atas 20 items dan dibuat berdasarkan keempat dimensi 

nomophobia yang diungkapkan oleh Yildirim, yaitu tidak dapat 

berkomunikasi, kehilangan konektivitas, tidak dapat mengakses 

informasi dan kehilangan kesenangan.  

Skala ini sebelumnya pernah digunakan dalam penelitian 

Mayangsari dan Ariana (2015) di Indonesia untuk mengungkap 

hubungan antara self-esteem dengan kecenderungan nomophobia pada 
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remaja. Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya dengan Cronbach’s alpha sebesar 0,95.  

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) yang diciptakan oleh 

Yildirim dalam Bahasa Inggris akan diadaptasi ke dalam Bahasa 

Indonesia demi keperluan penelitian dengan menggunakan metode 

Cross-Cultural Adaptation. Cross-Cultural Adaptation dapat digunakan 

di negara baru, kebudayaan dan/ atau bahasa yang membutuhkan 

metodologi dalam rangka mencapai kesamaan antara sumber asli dan 

bahasa yang ditargetkan (Beaton, Bombardier, Guillemin & Ferraz, 

2007, hal. 3). Selain itu, peneliti juga memodifikasi skala NMP-Q 

dengan menambahkan 10 items baru, sehingga total item dalam Skala 

Nomophobia menjadi 30 butir. 

Desain skala penelitian ini terdiri atas 30 items, yang mencakup 

8 items dimensi tidak dapat berkomunikasi, 7 items dimensi kehilangan 

konektivitas, 7 items dimensi tidak dapat mengakses informasi dan 8 

items dimensi kehilangan kesenangan. Skala ini telah teruji validitas 

dan reliabilitasnya dengan Cronbach’s alpha sebesar 0,931. 

Skala ini menggunakan skala Semantic Differential yang 

dikembangkan oleh Charles Osgood dan Tannenbaum (Usman dan 

Akbar, 2014, hal. 67) dan pernyataan dalam skala ini akan 

menggunakan pernyataan sangat mendukung (favorable). Terdapat 

tujuh alternatif jawaban atas masing-masing item dan setiap jawaban 

akan diberi skor berdasarkan pernyataannya.  

Contoh pernyataan:  

“Saya akan merasa terganggu jika saya tidak dapat mencari informasi di 

smartphone saya ketika saya menginginkannya.” 
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Dari pernyataan tersebut, subjek diminta untuk menuliskan skor 

antara angka 1 (sangat tidak sesuai) hingga 7 (sangat sesuai) di masing-

masing item. Semakin tinggi skor subjek, maka semakin tinggi skor 

dimensi nomophobia tersebut dan berlaku juga sebaliknya. 

2. Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial disusun oleh peneliti 

berdasarkan dimensi perilaku yang dapat diukur yang disampaikan oleh 

Martin dan Pear (2015), yaitu meliputi intensitas, frekuensi dan durasi 

perilaku. Skala ini menggunakan skala Semantic Differential yang 

dikembangkan oleh Charles Osgood dan Tannenbaum dan pernyataan 

dalam skala ini akan menggunakan pernyataan sangat mendukung 

(favorable). Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya dengan Cronbach’s alpha sebesar 0,883. 

Desain skala penelitian ini terdiri atas 25 items yang mencakup 8 

items dimensi intensitas, 9 items dimensi frekuensi dan 8 items dimensi 

durasi. 

Contoh pernyataan: 

“Saya meng-update status di jejaring sosial” 

  Dari pernyataan tersebut, subjek diminta untuk menuliskan 

skor antara angka 1 (tidak pernah) hingga 7 (selalu) di masing-masing 

item. Semakin tinggi skor subjek, maka semakin tinggi skor dimensi 

perilaku penggunaan jejaring sosial tersebut dan berlaku juga 

sebaliknya. 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas 

Friedman (dalam Sutoyo, 2009, hal. 62) menyatakan bahwa 

validitas merujuk pada apakah sebuah tes mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Kerlinger (dalam Sutoyo, 2009, hal. 63) membagi 

validitas menjadi tiga, yaitu validitas isi, validitas yang berhubungan 

dengan kriteria dan validitas konstrak. Uji validitas Skala Nomophobia 

dan Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. Uji 

validitas ini dibantu dengan program Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) release 16.1.     

2. Reliabilitas 

Friedman (dalam Sutoyo, 2009, hal. 56) menyatakan bahwa 

reliabilitas adalah konsistensi nilai yang diharapkan tetap sama. Skala 

Nomophobia dan Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial nantinya 

akan diuji menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Penghitungan 

dilakukan dengan program komputer Statistical Packages for Social 

Science (SPSS) release 16.1.  

 

G. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul melalui proses pengambilan data, 

selanjutnya data akan dihitung menggunakan Corelation Product 

Moment dari Karl Pearson dengan bantuan program komputer Statistical 

Packages for Social Science (SPSS) release 16.1. 

 

 


