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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif, yaitu metode untuk menguji teori – teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel yang diukur 

dengan instrumen penelitian sehingga menghasilkan data terdiri dari 

angka – angka yang dianalisis berdasarkan prosedur – prosedur 

statistik Creswell (2014). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam 

penelitian  ini  supaya  dapat  membantu  peneliti  menemukan  

hubungan variabel  penelitian,  yaitu  need for affiliation  dan 

nomophobia. Peneliti mengumpulkan data melalui skala.  Data  yang  

diperoleh  akan  dikuantifikasi sehingga data akan berbentuk angka, 

kemudian dianalisis menggunakan serangkaian teknik statistika. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah 

variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel bebas adalah 

variabel yang (mungkin) menyebabkan, mempengaruhi,  atau 

berefek pada outcome. Variabel tergantung adalah variabel yang 

bergantung pada variabel bebas yang merupakan outcome atau hasil 

dari pengaruh variabel bebas (Creswell, 2014). Variabel penelitian 

ini adalah : 

Variabel tergantung  : nomophobia 

Variabel bebas : need for affiliation 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Nomophobia 

Nomophobia merupakan gangguan dunia modern untuk 

menggambarkan ketidaknyamanan atau kecemasan yang 

disebabkan oleh tidak tersedianya MP, PC atau perangkat 

komunikasi virtual lainnya pada individu yang menggunakannya 

secara rutin (King dkk., 2014). Nomophobia diukur dengan 

memodifikasi Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) yang dibuat 

oleh Yildirim (2014).  Skala ini terdiri dari empat dimensi yaitu : 

Not Being Able To Communicate (Tidak Dapat Berkomunikasi), 

Losing Connectedness (Kehilangan Konektivitas), Not Being 

Able To Access Information  (Tidak Dapat Mengakses 

Informasi), Giving Up Convenience (Menyerah pada 

Kenyamanan). Semakin tinggi skor pada keempat dimensi 

tersebut, maka semakin tinggi nomophobia yang dialami subjek. 

2. Need for Affiliation 

Hill (1987) mengemukakan bahwa need for affiliation 

digambarkan sebagai kecenderungan untuk menerima kepuasan 

dari hubungan yang harmonis dan rasa hubungan erat. Skala ini 

berdasarkan modifikasi alat ukur Interpersonal Orientation Scale 

(IOS) yang dibuat oleh Hill, dengan aspek – aspek yaitu 

stimulasi yang positif (positive stimulation), dukungan 

emosional (emotional support), perbandingan sosial (social 

comparation), dan perhatian (attention). Semakin tinggi skor 

individu, maka dapat dikatakan individu memiliki kebutuhan 

affiliasi yang tinggi. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian (Saifuddin Azwar, 2014). Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa di Unika Soegijapranata 

Semarang dengan usia 18 – 23 tahun. Populasi tersebut dipilih 

sebagai populasi penelitian karena tergolong sebagai generasi 

muda atau generasi Z yang paling mudah beradaptasi dengan 

teknologi (Porter dkk., 2015; Kennedy dkk., 2008; Pavithra 

Madhukumar & Mahadeva, 2015).  

2. Teknik Sampel 

Teknik pengambilan subjek dalam penelitian ini menggunakan 

non - probability sampling. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan accidental sampling (Silaen, 2018). Sampel dari 

penelitian ini adalah mahasiswa di Unika Soegijapranata 

Semarang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data atau disebut juga teknik 

pengumpulan data merupakan proses pengumpulan data - data di 

lapangan untuk pengujian hipotesis (Usman & Akbar, 2017). 

1. Alat Pengumpulan Data 

Alat Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  

menggunakan  skala  untuk  mengukur  nomophobia dan need 

for affiliation.  Skala Nomophobia diukur dengan memodifikasi 

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) yang dibuat oleh 

Yildirim (2014) dan skala need for affiliation dibuat 

berdasarkan IOS yang dikemukakan oleh Hill (1987) dengan 
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aspek yaitu stimulasi yang positif (positive stimulation), 

dukungan emosional (emotional support), perbandingan sosial 

(social comparation), dan perhatian (attention). 

2. Blueprint  

a. Skala Nomophobia 

Nomophobia diukur dengan memodifikasi 

Nomophobia Questionnaire (NMP-Q) yang dibuat oleh 

Yildirim (2014) dengan menambahkan empat aitem 

pernyataan. Azwar  (2017) mengemukakan bahwa dalam 

modifikasi skala, peneliti pada dasarnya mempertahankan 

konsep teoritik dan bangunan konstrak skala asli dan dapat 

mengubah spesifikasi aitem. Modifikasi ini dilakukan 

dengan mengubah atau menyesuaikan formulasi indikator 

dan aitem dengan kultur atau kebiasaan di Indonesia. Skala 

ini terdiri dari empat dimensi yaitu : not being able to 

communicate (tidak dapat berkomunikasi), losing 

connectedness (kehilangan konektivitas), not being able to 

access information (tidak dapat mengakses informasi), 

giving up convenience (menyerah pada kenyamanan).   

Pada dimensi losing connectedness (kehilangan 

konektivitas) peneliti menambahkan satu aitem pernyataan 

yaitu “Saya akan merasa cemas ketika lupa kata sandi 

(password) akun online saya (misalnya : email, instagram, 

facebook, dll)”, pada dimensi not being able to access 

information (tidak dapat mengakses informasi) peneliti 

menambahkan satu aitem yaitu “Saya akan panik jika tidak 

bisa mengecek  informasi dari grup – grup (WA / Line) 

atau orang terdekat tentang keadaan dari smartphone ketika 
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saya membutuhkannya” dan pada dimensi giving up 

convenience (menyerah pada kenyamanan) peneliti 

menambahkan dua aitem pernyataan yaitu “Jika saya 

kehilangan smartphone, saya akan merasa cemas karena 

data – data (file – file, kontak, history chat, foto) penting 

saya juga akan hilang” dan “Saya sering menggunakan 

smartphone untuk memotret sesuatu, mencatat agenda, 

mendengarkan musik  dan men-setting alarm.” Jawaban 

yang tersedia dan pemberian  skor  untuk  aitem  skala  ini  

adalah:  sangat  tidak setuju = 0; tidak  setuju = 1  setuju = 

2;  dan sangat setuju  =  3.   

Tabel 2 

Blueprint skala Nomophobia 

Dimensi Total 

Not Being Able To Communicate (Tidak Dapat 

Berkomunikasi) 

6 

Losing Connectedness (Kehilangan Konektivitas) 6 

Not Being Able To Access Information  (Tidak 

Dapat Mengakses Informasi) 

5 

Giving Up Convenience  (Menyerah pada 

Kenyamanan) 

7 

Jumlah Aitem Total 24 

 

b. Skala Need for Affiliation 

Item pada  skala  need for affiliaton dimodifikasi  oleh  

peneliti dengan mengurangi dua pernyataan dari 

Interpersonal Orientation Scale (IOS) yaitu aitem nomor 

tiga dan aitem nomor dua puluh yang dikemukakan oleh 

Hill (1987). Modifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan 

aitem dengan formulasi indikator keperilakuan yang cocok 

atau keadaan yang sesuai untuk digunakan di Indonesia 
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menurut peneliti.   Interpersonal Orientation Scale (IOS) 

memiliki empat aspek yaitu stimulasi yang positif (positive 

stimulation), dukungan emosional (emotional support), 

perbandingan sosial (social comparation), dan perhatian 

(attention). Jawaban yang tersedia dan pemberian  skor  

untuk  aitem  skala  ini  adalah:  sangat  tidak setuju = 0; 

tidak  setuju = 1  setuju = 2;  dan sangat setuju  =  3.  

Tabel 3 

Blueprint skala need for affiliation 

Aspek Total 

stimulasi yang positif (positive stimulation) 7 

dukungan emosional (emotional support 7 

perbandingan sosial (social comparation) 5 

perhatian (attention) 5 

Jumlah Total Aitem 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas disebut juga kesahihan adalah sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang harus diukur (Siregar, 2014).  

Koefisien validitas skor – skor skala dapat dihitung dengan formula 

korelasi product – moment dan analisis Part-whole agar tidak 

menyebabkan efek spurious overlap (Saifudin Azwar, 2017). 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana tingkat 

kekonsistenan hasil pengukuran suatu alat ukur (Silaen, 2018). 

Variabel dalam penelitian ini akan diuji dengan melihat koefisien 

validitas dan koefisien Alpha Cronbach. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 16.0 for 

windows. 
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G. Metode Analisis Data 

Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  

ini  adalah analisis korelasi Pearson. Menurut Sujarweni (2015), 

analisis korelasi merupakan analisis yang digunakan untuk menguji 

apakah dua variabel atau lebih mempunyai hubungan atau tidak. 

Analisis ini akan membantu  peneliti  untuk  menguji  hipotesis  

hubungan  antara  dua variabel dalam penelitian ini. Jika data 

berdistribusi normal dan bersifat linier maka akan dilakukan uji 

korelasi Pearson (product moment Pearson). Apabila data tidak 

memenuhi uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji linieritas maka data 

akan diuji menggunakan Uji korelasi Spearman. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 16.0 for 

windows.


