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BAB III 

METODE PENELITIAN 

    

A. Metode Penelitian  

Peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian 

kuantitatif dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif adalah metode 

yang menekankan pada data-data berupa numerical (angka) yang diolah 

menggunakan metode statistika (Azwar S. , 2014). Angka yang diperoleh 

berasal dari hasil skala yang diisi oleh subjek.  

   

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi penelitian merupakan hal pertama yang ditentukan 

sebelum proses pengumpulan data dilakukan. Variabel adalah konsep yang 

diberi lebih dari satu nilai. Variabel saling mempengaruhi satu sama lain, 

saling berkaitan dan berfungsi sebagai pembeda (Singarimbun & Effendi, 

1989). Berikut adalah variabel yang digunakan dalam penelitian ini : 

1. Variabel Tergantung   : Sikap terhadap nomophobia 

2. Variabel Bebas   : Sensation Seeking  

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional disusun berdasarkan teori yang telah disusun 

penulis dari setiap variabel penelitian. Berikut adalah definisi operasional dari 

variabel-variabel penelitian : 
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1. Sikap terhadap nomophobia  

Sikap terhadap nomophobia adalah persepsi dan tingkah laku 

terhadap perasaan tidak nyaman, takut, cemas dan gelisah ketika 

berada jauh dari ponsel atau ponsel sedang bermasalah. Cara untuk 

mengetahui sikap terhadap nomophobia pada seseorang, penulis 

menggunakan alat ukur NMP-Q (Nomophobia Questionairre) oleh 

Yildrim (2014). NMP-Q yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dilakukan oleh Agustin (2017) dan peneliti melakukan 

perubahan pada range pilihan jawaban yaitu menjadi skala sikap. 

Perijinan atas perubahan range pada pilihan jawaban telah disetujui oleh 

Agustin. NMP-Q disusun berdasarkan empat dimensi nomophobia yang 

terdiri dari not being able to communicate, losing connectedness, not 

being able to access information, dan giving up convenience. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh subjek maka semakin tinggi sikap terhadap 

nomophobia yang dimiliki. Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh subjek maka semakin rendah sikap terhadap nomophobia 

yang dimiliki. 

2. Sensation Seeking  

Sensation seeking adalah perilaku mencari kegiatan dan 

pengalaman baru yang berisiko. Cara untuk mengetahui tingkat 

sensation seeking pada seseorang, peneliti menggunakan skala 

sensation seeking yang dibuat berdasarkan empat dimensi sensation 

seeking yaitu thrill and adventure, experience seeking, disinhibition dan 

boredom susceptibility. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek maka 
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semakin tinggi sensation seeking yang dimiliki. Begitupun sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin rendah tingkat 

sensation seeking yang dimiliki. 

D. Subjek Penelitian 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya 

akan diduga (Singarimbun & Effendi, 1989). Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang angkatan 

2016 dan 2017 yang masih aktif kuliah, yang menggunakan smartphone, 

dan selalu membawa smartphone.  

Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling. 

Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan 

pada kondisi/karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

Pengambilan sampel dengan cara ini tidak memberikan peluang yang sama 

pada semua subjek untuk menjadi sampel (Dantes, 2012, h. 46). Teknik 

nonprobability sampling terbagi dalam beberapa teknik. Peneliti mengambil 

teknik purposive sampling yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan ciri 

atau karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti. 

   

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan skala. Skala merupakan pernyataan tertulis untuk 

memperoleh informasi dari responden. Azwar (2012, h.7) menyatakan 

bahwa data yang diungkap dengan skala adalah deskripsi aspek 

kepribadian individu seperti sikap, konsep diri, religiusitas dan lain 
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sebagainya. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2011) skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi tentang 

fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan dua alat ukur, untuk 

mengukur sikap terhadap nomophobia menggunakan NMP-Q 

(Nomophobia Questionnaire) dan untuk mengukur tingkat sensation 

seeking menggunakan skala sensation seeking.  

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Sikap terhadap Nomophobia 

 Skor sikap terhadap nomophobia diperoleh dari nomophobia 

questionnaire (NMP-Q) yang diisi oleh subjek. Pilihan alternatif jawaban 

yang tersedia ada empat kategori yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak 

setuju (TS), setuju (S), dan sangat setuju (SS).  

NMP-Q terdiri dari 20 pernyataan berdasarkan aspek-aspek dari 

nomophobia yaitu not being able to communicate, losing 

connectedness, not being able to access information, dan boredom 

susceptibility. Semua pernyataan dalam skala ini memuat penyataan 

favourable. Nomophobia Questionairre (NMP-Q) telah lulus uji validitas 

dan reliabilitas bahkan telah digunakan oleh beberapa peneliti untuk 

mengukur skor nomophobia. 

Tabel 1 
Blue Print 

Nomophobia Questionairre (NMP-Q) 
Dimensi Nomophobia Jumlah  

Not being able to communicate 6 
Losing connectedness 5 
Not being able to access information 4 
Giving up convenience 5 

Total 20 
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Subjek diminta untuk menjawab setiap pernyataan dengan 

memilih jawaban yang tersedia yaitu empat pilihan jawaban alternatif. 

Sistem penilaian pada skala sikap terhadap nomophobia yaitu 

pemberian skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju sampai skor 4 

untuk jawaban Sangat Setuju. 

b. Skala Sensation Seeking 

Skala sensation seeking disusun berdasarkan dimensi sensation 

seeking yaitu thrill and adventure seeking, experience seeking, 

disinhibition, dan boredom susceptibility. Terdapat 29 pernyataan pada 

skala sensation seeking yang memuat pernyataan favourable dan 

unfavourable. Disediakan empat pilihan jawaban pada skala yaitu STS 

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

Setuju). Pernyataan favourable memiliki skor 4 pada pilihan SS (Sangat 

Setuju) sampai skor 1 pada pilihan STS (Sangat Tidak Setuju). 

Pernyataan unfavourable memiliki skor 4 pada pilihan STS (Sangat 

Tidak Setuju) sampai skor 1 pada pilihan SS (Sangat Setuju).  

Tabel 2 
Blue Print 

Skala Sensation Seeking  

Dimensi 
Jumlah Pernyataan 

Total  
Favourable Unfavourable 

Thrill and adventure seeking 3 4 7 

Experience seeking 5 3 8 
Disinhibition 3 3 6 
Boredom susceptibility 5 3 8 

Total     16  13 29 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur  

Validitas merupakan hal yang paling utama dipertimbangkan untuk 

mengevaluasi kualitas tes yang akan digunakan sebagai instrumen alat 

ukur. Pengukuran bisa memiliki validitas yang tinggi apabila dapat 

menghasilkan data yang akurat sehingga bisa memberikan gambaran 

mengenai variabel yang diukur dan dikehendaki oleh tujuan pengukuran 

(Azwar, 2012). Penulis menggunakan alat ukur korelasi product moment 

dari Karl Pearson. Alat ukur korelasi product moment digunakan untuk 

mencari ada tidaknya hubungan antara variabel tergantung dengan 

variabel bebas yaitu nomophobia dengan sensation seeking.  

2. Reliabilitas Alat Ukur  

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen alat ukur. 

Reliabilitas sering diartikan konsisten, keterpercayaan, dan keajegan, 

namun gagasan pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas 

adalah sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya 

(Azwar, 2014). Untuk mengukur reliabilitas pada penelitian ini peneliti 

menggunakan Alpha Cronbach.  

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

hubungan antara sensation seeking dengan sikap terdahap nomophobia 

pada seseorang dengan menggunakan metode korelasi product moment. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan program komputer 

yaitu SPSS (Statistical Packages for Social Sciences) for Windows.  


