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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti perlu memahami tempat 

atau kancah penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu agar penelitian 

dapat berjalan dengan lancar. Pertama peneliti mengambil data jumlah 

mahasiswa di UNIKA Soegijapranata melalui BMSI dengan berbekal surat 

ijin nomor 0870/B.7.3/WR1/IV/2017. 

Penelitian ini dilaksanakan di UNIKA Soegijapranata yang terletak 

di Jalan Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, 

Kota Semarang. UNIKA Soegijapranata merupakan Perguruan Tinggi 

Swasta di Jawa Tengah yang berakreditasi A. Berkat prestasi tersebut, 

UNIKA Soegijapranata menjadi salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik 

di Indonesia dengan motto “Talenta Pro Patria et Humanitate” (talenta 

terbaik dipersembahkan demi bangsa negara serta kemanusiaan).  

UNIKA Soegijapranata yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1982 

ini sekarang mengelola 1 Program Studi Diploma III, 18 Program Studi 

Sarjana dan 8 Program Master. Program Studi Sarjana tersebut 

dikelompokkan ke dalam 8 Fakultas yang meliputi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Fakultas Teknik, Fakultas Tekniknologi Pertanian, 

Fakultas Arsitektur dan Desain, serta Fakultas Ilmu Komputer.  

Peniliti memilih mahasiswa UNIKA Soegijapranata dengan rentang 

usia 20-22 tahun sebagai subjek dalam penelitian ini, baik pria maupun 

wanita dari segala fakultas. Alasan peneliti memilih subjek mahasiswa 

karena menurut Gifary dan Kurnia (2015, hal. 174), dari segi usia, 

pengguna smartphone didominasi usia 20-22 tahun. Selain itu, subjek juga 
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masih dalam masa perkuliahan sehingga sering berada di kampus dan 

memudahkan peneitian. 

Adapun beberapa pertimbangan mendasari pemilihan UNIKA 

Soegijapranata sebagai tempat penelitian, yaitu: 

1. Dari segi sosial-ekonomi, mayoritas mahasiswa UNIKA Soegijapranata 

termasuk golongan menengah ke atas, sehingga dapat dipastikan 

mayoritas mahasiswa di UNIKA Soegijapranata memiliki smartphone 

dan aktif menggunakan jejaring sosial. Hal ini dapat dilihat dari biaya 

pendaftaran uang gedung, biaya Uang Kuliah Pokok (UKP) dan Satuan 

Kredit Semester (SKS) yang cukup mahal dibandingkan dengan 

universitas lain di Jawa Tengah, 

2. Belum pernah diadakan penelitian dengan judul serupa di UNIKA 

Soegijapranata. 

3. Kesediaan UNIKA Soegijapranata untuk menjadi tempat penelitian. 

 

B. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur atau try out dalam penelitian ini menggunakan 

try out terpakai. Teknik ini diberikan satu kali, dengan kata lain data hasil 

try out sekaligus digunakan sebagai data penelitian. Item dalam skala yang 

dinyatakan gugur setelah pelaksanaan try out tidak digunakan dalam 

penelitian, sehingga hanya item yang dinyatakan valid yang dimasukkan 

dalam penghitungan analisis. Subjek yang digunakan dalam try out ini 

sebanyak 30% dari jumlah keseluruhan sampel yaitu sebanyak 52 orang 

dari delapan fakultas. 

Skala Nomophobia terdiri atas 30 item dan setelah dilakukan try out 

diperoleh satu item gugur dengan angka koefisien relasi di bawah 0,2732, 

sehingga hanya 29 item yang digunakan dalam penelitian. Hasil 

perhitungan validitas secara detail dapat dilihat pada lampiran 5. Sebaran 

item valid dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2 

Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) 

Keterangan: tanda (*) = nomer item dinyatakan gugur. 

Koefisien reliabilitas alpha Skala Nomophobia adalah sebesar 0,931 

sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian 

ini. Hasil perhitungan reliabilitas secara detail dapat dilihat pada lampiran 

5. 

Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial terdiri atas 25 item dan 

setelah dilakukan try out diperoleh seluruh item tersebut memiliki 

koefisien korelasi di atas 0,2732 sehingga tidak ada item yang dinyatakan 

gugur dan seluruh item digunakan dalam penelitian. Hasil perhitungan 

validitas secara detail dapat dilihat pada lampiran 6. Sebaran item valid 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3 

Sebaran Item Valid dan Gugur 

Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

Dimensi  

Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial 

Sebaran Item Jumlah 

Intensitas 1a-1h 8 

Frekuensi 2a-2i 9 

Durasi 3a-3h 8 

Total 25 

Keterangan: tanda (*) = nomer item dinyatakan gugur. 

Koefisien reliabilitas alpha Skala Perilaku Penggunaan Jejaring 

Sosial adalah sebesar 0,883 sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat 

digunakan dalam penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas secara detail 

dapat dilihat pada lampiran 6. 

Dimensi Nomophobia Sebaran item Jumlah 

Tidak dapat berkomunikasi   1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 8 

Kehilangan konektivitas 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26* 7 

Tidak dapat mengakses informasi 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27  7 

Kehilangan kesenangan 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30 8 

Total 30 
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Tempat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UNIKA 

Soegijapranata yang terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan 

Dhuwur, Tinjomoyo, Banyumanik, Kota Semarang. Berbekal surat 

pengantar dari fakultas dengan nomor 2907/B.7.3/FP/IV/2017 tanggal 12 

April 2017, peneliti langsung turun ke lapangan untuk menyebarkan skala. 

Pihak UNIKA Soegijapranata juga merespon melalui surat bernomor 

0960/b.7.3/Rek/V/2017, melalui surat tersebut pihak universitas 

menyetujui pelaksaan penelitian di UNIKA Soegijapranata. 

Waktu pengambilan data dimulai tanggal 25 April 2017-10 Mei 

2017. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata dengan rentang usia 20-22 tahun dari semua fakultas. 

Sesuai perencaan awal, peneliti menyebarkan skala kepada 172 mahasiswa 

dan kembali lengkap sebanyak 172 skala, yang terdiri dari 99 wanita dan 

73 pria.  

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah 

Stratified Proportional Incidental Quota Sampling. Metode penyebaran 

skala dalam penelitian ini ada dua, yaitu dengan cara menitipkan beberapa 

skala kepada teman dari suatu fakultas untuk disebarkan ke teman-teman 

lainnya, serta menyebarkan skala langsung sebelum atau setelah jam 

perkuliahan. Setelah melihat jawaban data diri dari setiap subjek, peneliti 

kemudian menyusun hasil rekapitulasi data subjek sebagai berikut: 

Tabel 4 

Hasil Rekapitulasi Data Subjek 

Jenis Kelamin Pria 

73 orang 
Wanita 

99 orang 

Fakultas Humaniora 

106 orang 
Non-Humaniora 

66 orang 

 

Perhitungan validitas alat ukur dilakukan dengan menggunakan 

teknik korelasi Product Moment oleh Karl Pearson dan untuk uji 
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reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach 

dengan bantuan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

release 16.1. 

Hasil analisis validitas dan reliabilitas alat ukur yang didapat 

setelah melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Validitas dan Reliabilitas Skala Nomophobia 

Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial terdiri atas 29 item 

dan setelah dilakukan penelitian diperoleh seluruh item tersebut 

memiliki koefisien korelasi di atas r tabel (0,1497), yaitu dengan 

rentang antara 0,415-0,752 sehingga tidak ada item yang dinyatakan 

gugur. Hasil perhitungan validitas secara detail dapat dilihat pada 

lampiran 5.  

Koefisien reliabilitas alpha Skala Perilaku Penggunaan Jejaring 

Sosial adalah sebesar 0,946 sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil 

perhitungan reliabilitas secara detail dapat dilihat pada lampiran 5. 

2. Validitas dan Reliabilitas Skala Perilaku Penggunaan Jejaring 

Sosial 

Skala Perilaku Penggunaan Jejaring Sosial terdiri atas 25 item 

dan setelah dilakukan penelitian diperoleh seluruh item tersebut 

memiliki koefisien korelasi di atas r tabel (0,1497), yaitu dengan 

rentang antara 0,364-0,715 sehingga tidak ada item yang dinyatakan 

gugur. Hasil perhitungan validitas secara detail dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

Koefisien reliabilitas alpha Skala Perilaku Penggunaan Jejaring 

Sosial adalah sebesar 0,905 sehingga dapat dikatakan reliabel. Hasil 

perhitungan reliabilitas secara detail dapat dilihat pada lampiran 6. 

 

 


