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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Menurut   Azwar (2016) metode penelitian kuantitatif yaitu, metode yang 

menekankan analisis pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan 

metode statistika.  

 

B. Identifikasi Variabel 

Identifikasi variabel berdasarkan tujuan penelitian dan dasar teori, 

yang akan membantu peneliti untuk memilih alat pengumpulan data dan cara 

analisis data yang akan digunakan. Variabel-variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Variabel tergantung  : Interaksi Sosial 

2) Variabel bebas   : Intensitas Penggunaan Smartphone 

 

C. Definisi Operasional 

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Interaksi Sosial 

Interaksi sosial adalah hubungan antar seseorang dengan orang lain 

yang bertemu secara langsung dan melakukan proses timbal balik serta saling 

memengaruhi satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini interaksi sosial 

akan diukur dengan aspek interaksi sosial. Aspek interaksi sosial yang akan 
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digunakan dalam penelitian adalah: komunikasi, sikap, tingkahlaku 

kelompok, dan norma sosial. Semakin tinggi skor interaksi sosial yang 

diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat interaksi sosial yang dialami 

seseorang, begitu juga sebaliknya semakin rendah skor interaksi sosial maka 

semakin rendah pula tingkat interaksi sosial yang dialami seseorang. 

Interaksi sosial tinggi ditunjukkan ketika seseorang sadar akan lingkungan 

sekitarnya, dengan memenuhi keempat aspek interaksi sosial, sebaliknya jika 

interaksi sosial rendah ditunjukkan ketika seseorang tidak menghiraukan 

lingkungan sekitarnya. 

 

2. Intensitas Penggunaan Smartphone 

Intensitas Penggunaan Smartphone merujuk pada seberapa sering 

(tingkatannya) dan lamanya dalam menggunakan telepon genggam yang 

memiliki fungsi menyerupai komputer yang disebut smartphone dalam 

kehidupan sehari-hari dan dipergunakan untuk kesenangan. Terdapat dua 

cara untuk mengukur intensitas penggunaan smartphone yaitu meliputi, 

frekuensi dan durasi. Semakin tinggi skor intensitas penggunaan smartphone 

yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat intensitas penggunaan 

smartphone seseorang, begitupula sebaliknya semakin rendah skor intensitas 

penggunaan smartphone maka semakin rendah pula tingkat intensitas 

penggunaan smartphone seseorang. Intensitas penggunaan smartphone yang 

tinggi, saat seseorang menggunakan smartphone dengan tingkatan sering dan 

berlama-lama, begitu juga sebaliknya, intensitas penggunaan smartphone 

yang rendah, saat seseorang dapat menggunakan smartphone secara efektif 

dan efisien. 
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D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang 

memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2016). 

Penentuan subjek penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam 

pengambilan data yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam 

pengambilan kesimpulan sehingga memudahkan peneliti dalam proses 

pengambilan data. 

1. Populasi dan Sampel 

Populasi disebut juga sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari 

populasi. Peneliti membatasi subyek yang menjadi populasi penelitian ini 

adalah para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang, pengguna smartphone untuk 

kesenangan pribadi dan  berusia 15-18 tahun.  

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat beberapa teknik pengambilan sampel yaitu, pengambilan 

sampel sederhana, pengambilan sampel klaster, pengambilan sampel 

berstrata, dan pengambilan sampel nonprobabilitas. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan 

sampel klaster (cluster random sampling) yaitu, penentuan sampel 

berdasarkan pada gugus atau klaster. Teknik cluster random sampling yaitu, 

teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit kecil. 

Pengambilan sampel dilakukan lewat randomisasi terhadap kelas sebagai 

klaster. 

 



32 
 

 
 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Skala pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala untuk 

mengungkap perilaku interaksi sosial dan skala kedua yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur intensitas penggunaan smartphone. 

 

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Interaksi Sosial 

Skala interaksi sosial disusun berdasarkan empat aspek yang meliputi 

komunikasi, sikap, tingkahlaku kelompok, dan norma sosial. 

Skala ini menggunakan skala Likert, skala yang akan disajikan 

tersebut dibedakan menjadi dua kelompok item (pernyataan), yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item favourable yaitu item yang 

mempunyai nilai positif atau sesuai dengan pernyataan, sedangkan item yang 

unfavourable yaitu item yang mempunyai nilai negatif atau tidak sesuai 

dengan pernyataan yang ada. 

Alternatif pilihan jawaban dalam skala terhadap interaksi sosial yang 

digunakan penelitian ini dibedakan menjadi empat, yaitu: 

a. SS : Jawaban yang menyatakan bahwa subjek “Sangat Sesuai” dengan 

pernyataan yang diajukan. 

b. S : Jawaban yang menyatakan bahwa subjek “Sesuai” dengan pernyataan 

yang diajukan. 

c. RG : Jawaban yang menyatakan bahwa subjek “Ragu-Ragu” dengan 

pernyataan yang diajukan. 
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d. TS : Jawaban yang menyatakan bahwa subjek “Tidak Sesuai” dengan 

pernyataan yang diajukan. 

e. STS : Jawaban yang menyatakan bahwa subjek “Sangat Tidak Sesuai” 

dengan pernyataan yang diajukan. 

Sistem penilaian skala terhadap interaksi sosial bergerak dari satu 

sampai lima. Pernyataan yang tergolong favourable atau positif, subjek akan 

memperoleh skor 5 jika menjawab sangat sesuai (SS), skor 4 jika menjawab 

sesuai (S), skor 3 jika menjawab ragu-ragu (RG), skor 2 jika menjawab tidak 

sesuai (TS), dan skor 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan 

yang tergolong unfavourable atau negatif,  subjek akan memperoleh skor 5 

jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 4 jika menjawab tidak sesuai 

(TS), skor 3 jika menjawab ragu-ragu (RG), skor 2 jika menjawab sesuai (S), 

dan skor 1 jika menjawab sangat sesuai (SS). 

 Tabel 1 

Blue Print  Skala Interaksi Sosial 

Aspek Interaksi 

Sosial 
Favourable Unfavourable 

Jumlah 

Item 

    

Komunikasi 4 4 8 

    

Sikap 4 4 8 

    

Tingkah laku 

kelompok 
4 4 8 

    

Norma sosial 4 4 8 

Total  16 16 32 
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b. Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

Skala ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tingkat keseringan 

atau berapa lama  individu dalam menggunakan smartphone nya. Skala ini 

disusun berdasarkan pengukurn intensitas penggunaan smartphone, yaitu  

frekuensi penggunaan smartphone, dan durasi penggunaan smartphone. 

Skala ini menggunakan skala Terbuka dimana subjek mengisi sesuai 

dengan diri masing-masing. Pada kolom frekuensi, subjek mengungkap 

berapa kali dalam sehari menggunakan smartphone, dan kolom durasi subjek 

mengungkap berapa lama dalam sehari menggunakan smartphone. 

Tabel 2 

Blue Print Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

 

Indikator Penggunaan 

Smartphone 

Pengukuran Intensitas Penggunaan 

Smartphone 

 

Jumlah 

Items         Frekuensi                     Durasi 

  

Whatsapp 1a 1b 1 

Line 1a 1b 1 

BBM 1a 1b 1 

Instagram 1a 1b 1 

Youtube 1a 1b 1 

Facebook 1a 1b 1 

Browser (Chrome, 

UCbrowser, Mozilla 

dsb) 

1a 1b 1 

    

Mendengarkan musik 

(Joox / Spotify) 

1a 1b 1 

Games (Mobile 

Legends, Pou, 

Clash Of 

Clans, dsb) 

1a 1b 1 

Total    9 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Adapun jenis-jenis validitas, yaitu validitas isi, validitas konstruk, 

validitas kriteria dan validitas tampang. Validitas alat ukur pada penelitian 

ini menggunakan validitas isi. Suatu alat ukur dapat dikatakan valid apabila 

isi dari alat ukur tersebut tepat dalam mengukur sasaran. Upaya untuk 

memperoleh koefisien korelasi antara skor item dengan skor totalnya pada 

skala interaksi sosial dan intensitas penggunaan smartphone digunakan 

teknik korelasi Product Moment Pearson dari Karl Pearson, dengan 

menggunakan program  Statistical Packages for Social Science (SPSS). 

Menghindari adanya over estimate (angka korelasi yang kelebihan 

bobot), rumus korelasi tersebut perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole dengan menggunakan alat bantu komputer. 

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur menunjukkan konsistensi suatu alat ukur. 

Beberapa teknik uji reliabilitas alat ukur, adalah Stability Reliability/ Test-

retest Reliability, Paralel-form Reliability, Internal Consistency, Alpha 

Cronbach, Kuder-Richardson, dan Split Half Reliability. Pengujian 

reliabilitas skala interaksi sosial dan skala intensitas penggunaan smartphone 

digunakan teknik Koefisien Alpha Cronbach. Perhitungan analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan program yang disebut Statistical Packages 

for Social Science (SPSS).  
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G. Metode Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan uji kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis statistik teknik korelasi product moment 

karena untuk mencari hubungan antara intensitas penggunaan smartphone 

dengan interaksi sosial pada remaja. Perhitungan uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan program Statistical Packages for Social Science 

(SPSS). 


