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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian yang digunakan

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Penelitian ini

menekankan analisisnya pada data-data berupa numerical yang diolah menggunakan

ilmu statistika untuk memperoleh signifikansi hubungan antara variabel tergantung dan

variabel bebas bebas (Azwar, 2015, h.5).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini guna menguji hipotesis adalah sebagai

berikut :

1. Variabel Tergantung : Kecanduan Media Sosial

2. Variabel Bebas : Kepribadian Narsisistik

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Kecanduan Media Sosial

Kecanduan media sosial adalah perilaku menggunakan objek (media sosial)

secara berlebihan yang menjadi suatu ketergantungan dan lupa akan hal-hal lain

yang berada di sekitarnya  sehingga menimbulkan berbagai dampak fisik, psikis dan

sosial. Kecanduan media sosial pada remaja diungkap dengan skala kecanduan

media sosial yang disusun berdasarkan karakteristik kecanduan media sosial sebagai

berikut : tolerance, salience, conflict, mood modification, withdrawal symptoms dan

relapse. Semakin tinggi skor skala kecanduan media sosial maka semakin tinggi juga

tingkat kecanduan media sosialnya, demikian pula sebaliknya.

2. Kepribadian Narsisistik

Kepribadian narsisistik merupakan suatu gangguan kepribadian yang ditandai

dengan perasaan mencintai diri sendiri secara berlebihan, mempunyai fantasi atau

perilaku yang mengganggap dirinya lebih dari berbagai segi seperti kecantikan atau
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ketampanan, kekuasaan dan kesusksesan. Kepribadian narsisistik diungkap

menggunakan skala kepribadian narsisitik berdasarkan kriteria diagnostik

Kepribadian Narsisistik yang terdapat pada DSM-5  (2013) antara lain : perasaan

hebat (grandiosa), kebutuhan untuk dipuji,kebutuhan untuk dikagumi, keyakinan

bahwadirinya khusus atau unik, eksploitatif secara interpersonal, tidak memiliki rasa

empati, sering iri atau percaya bahwa orang lain iri kepadanya dan menunjukan

perilaku yang congkak atau sombong. Semakin tinggi skor dari skala kepribadian

narsisistik maka semakin tinggi tingkat narsisistiknya, demikian pula sebaliknya.

D. Subjek Peneltian

1. Populasi

Menurut Setyorini dan Wibhowo (2008), populasi adalah semua nilai baik

hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada

karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh kualitas dan ciri-ciri atau kriteria

tertentu. Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil

penelitian (Azwar, 2015, hal. 35),. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian

ini adalah mahasiswa dan mahasiswi pada usia remaja yaitu 18-21 tahun pada

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, beralamatkan Jalan Pawiyatan Luhur

IV/1 Bendan Dhuwur Semarang.

Karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah remaja

dengan karakteristik :

a. Usia 18-21 tahun

b. Memiliki gadget atau smartphone untuk mengakses media sosial

c. Aktif membuka atau menggunakan media sosial setiap hari

d. Menggunakan media sosial dalam sehari lebih dari satu jam

e. Pernah menggunggah story, status, foto dan video dalam media sosial.

2. Teknik Pengambilan Sampel
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Dalam pengambilan sampel, peneliti menetapkan teknik Incidental Sampling

untuk menentukan sampel. Dalam teknik ini, peneliti mengambi sampel secara tidak

sengaja yang ditemui lalu diberikan skala/kuesioner.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data

Menggunakan metode skala model Likert. Skala ini berisi pernyataan-pernyataan

mengenai sikap (Azwar, 2015). Dalam skala ini, terdiri dari dua macam

pernyataan yaitu favorable (mendukung) dan unfavorable (tidak mendukung).

Skala ini akan langsung diberikan kepada subjek untuk diisi sesuai

dengan kondisi sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini, subjek akan diberikan 2

macam skala yaitu, skala kecanduan media sosial dan skala gangguan kepribadian

narsisistik.

b. Skala Kecanduan Media Sosial

Skala kecanduan media sosial pada remaja diungkap berdasarkan

karakteristik kecanduan media sosial yaitu peningkatan intetnsitas waktu

penggunaan media sosial yang semakin tinggi (tolerance), penggunaan media

sosial menjadi aktivitas yang penting di kehidupan (salience), konflik yang

muncul akibat penggunaan media sosial (conflict), media sosial digunakan

sebagai sarana untuk memodifikasi suasana hati (mood modification), dan adanya

perasaan cemas, stress dan rasa yang tidak menyenangkan ketika penggunaan

media sosial dihentikan atau ditarik (withdrawal symptoms), mencoba mengurangi

atau mengehentikan penggunaan media sosial tapi gagal (relapse).

Dalam skala kecanduan media sosial terdapat empat alternatif jawaban yaitu

Tidak Pernah (TP), Jarang (J), Sering (SR), Selalu (SL). Sistem penilaian

pernyataannya sebagai berikut: peryataan favourable TP = 0, J =1, SR = 2, S = 3.

Untuk pernyataan unfavourable TP = 3, J = 2, SR=1, SL = 0. Terdapat beberapa
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jawaban multiple choice dengan sistem pernyataan favorable pilihan jawaban (a)

skor 4, (b) skor 3, (c) skor 2, (d) skor1.
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Tabel 1.
Blueprint Skala Kecanduan Media Sosial

c

Karakteristik
Kecanduan
Media Sosial

Media
Sosial

Jumlah Item
Jumlah

Favourable Unfavourabele

Intensitas
waktu
penggunaan
yang semakin
tinggi
(tolerance)

3 1 4

Penggunaan media
sosial menjadi
aktivitas yang
penting di
kehidupan
(salience)

6 2 8

Konflik yang
muncul akibat
penggunaan media
sosial (conflict)

4 2 6

Media sosial
digunakan untuk
memodifikasi
suasana hati(mood
modification)

3 1 4

Berusaha mengurangi
atau menghilangkan
penggunaan media
sosial tapi gagal
(relapse)

3 2 5

Adanya perasaan
cemas, stress dan rasa
yang tidak
menyenangkan ketika
penggunaan media
sosial dihentikan atau
ditarik (withdrawal
symptoms)

4 1 5

Jumlah 23 9 32
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c. Skala Kepribadian Narsisistik

Dalam skala ini skala kepribadian narsisistik diungkap berdasarkan kriteria

diagnostik Kepribadian Narsisistik yang terdapat pada DSM-5  (2013) antara lain :

perasaan hebat (grandiosa), kebutuhan untuk dipuji,kebutuhan untuk dikagumi,

keyakinan bahwadirinya khusus atau unik, eksploitatif secara interpersonal, tidak

memiliki rasa empati, sering iri atau percaya bahwa orang lain iri kepadanya dan

menunjukan perilaku yang congkak atau sombong

Skala yang digunakan dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan metode

Likert dengan 4 alternatif jawaban, sehingga subjek memilih jawaban yang paling

sesuai dengan kondisi yang dialami. Setiap pernyataan memiliki alternatif jawaban

sebagai berikut: SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS (sangat

tidak sesuai). Sistem penilaiannya sebagai berikut: pernyataan favorable STS = 1,

TS = 2, S = 3, SS = 4. Untuk pernyataan unfavorable STS = 4. TS = 3, S = 2, SS

=1.
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Tabel 2.
Blueprint Skala Kepribadian Narsisistik

Karakteristik
Gangguan
Narsisistik Media
Sosial

Jumlah Item Jumlah

Favourable Unfavourabele

Meyakini bahwa
dirinya adalah
terpenting (grandiosa)

5 1 6

Memiliki kebutuhan
dipuji

3 1 4

Memiliki keyakinan
bahwa dirinya
berbeda dengan orang
lain (unik atau
khusus)

3 3 6

Memiliki kebutuhan
untuk dikagumi dan
diperlakukan secara
berlebihan

3 2 5

Eksploitatif secara
interpersonal

(mengambil
keuntungan dari
orang lain
untukmencapai
tujuannya sendri)

3 - 3

Tidak memiliki
empati

2 2 4

Sering iri hati
terhadap orang lain
atau percaya bahwa
orang lain iri
kepadanya

3 2 5

Mempunyai perilaku
congkak atau sikap
yang sombong

1 1 2

Jumlah 23                              12 35



35

E. Uji Coba Alat Ukur

1. Validitas Alat Ukur

Validitas adalah sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2015). Dalam penelitian ini menggunakan

validitas konstruk dengan teknik validitas menggunakan Korelasi Product

Moment dari Pearson dan korelasi Part-whole yaitu untuk mendapatkan skor

murni dari koefisien validitas item pada suatu alat ukur karena saat korelasi

antara skor item dengan skor total item terjadi over estimate (kelebihan

bobot), sehingga menyebabkan angka korelasi yang diperoleh menjadi besar.

2. Reliabilitas Alat Ukur

Reliabilitas adalah suatu konsistensi, keterandalan, keterpercayaan,

kestabilan, maupun keajegan yang konsisten (Azwar, 2012). Menggunakan

teknik Alpha Cronbach, karena teknik ini memberikan harga a lebih kecil atau

sama besar dengan reliabilitas lain.

F. Metode Analisis

Data untuk menguji hipotesis menggunakan teknik korelasi product moment

dari Pearson karena penelitian ini akan mencari sebuah hubungan antara dua

variabel yaitu gangguan kepribadian narsisistik dan kecanduan media sosial.


