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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Peneliti terlebih dahulu menentukan tempat atau kancah 

penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk 

proses penelitian agar dapat berlangsung dengan lancar sebelum 

memulai penelitian. Tempat  untuk  melakukan  penelitian  ini adalah 

lingkungan Unika Soegijapranata Semarang. Populasi dalam  

penelitian ini  adalah  mahasiswa aktif  yang  masih  terdaftar  di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Universitas  Katolik  Soegijapranata  Semarang merupakan  

Perguruan  Tinggi Swasta  di  Jawa  Tengah yang beralamat di Jalan 

Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur Semarang. UNIKA  

Soegijapranata  merupakan  Perguruan  Tinggi Swasta  di  Jawa  

Tengah  yang  berakreditasi  A dengan  motto  “Talenta  Pro  Patria  

et  Humanitate”  (talenta terbaik dipersembahkan demi bangsa 

negara serta kemanusiaan). UNIKA Soegijapranata memiliki satu  

Program  Studi  Diploma  III,  sembilan belas  Program  Studi 

Sarjana, sepuluh Program Pascasarjana, satu Program Doktor, 

Program Khusus dan International Program. Program  Studi  

Sarjana  tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan fakultas  yang 

meliputi Fakultas Arsitektur & Desain, Fakultas Hukum dan 

Komunikasi, Fakultas Teknik, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas 

Psikologi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Kedokteran.  
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Peneliti  memilih  Universitas  Katolik  Soegijapranata  sebagai 

tempat dilaksanakannya penelitian sebagai  subjek  dalam  penelitian  

ini.  Hal  ini  didasarkan pengalaman peneliti ketika melakukan 

observasi di lingkungan Soegijapranata. Peneliti melihat hampir 

semua mahasiswa memiliki smartphone. Unika Soegijapranata 

memiliki kecepatan internet yang tinggi pada malam hari dan 

membuat mahasiswa betah berada di kampus hingga malam hari. 

Peneliti pernah mendengar percakapan dari teman bahwa dia baru 

akan pulang ketika diusir satpam pada malam harinya hanya untuk 

terhubung dengan internet di kampus. Alasan terakhir, menurut 

observasi dari peneliti masih banyak yang mengeluhkan Wi-Fi 

kampus pada siang hari karena banyaknya mahasiswa yang memakai 

secara serentak, yang artinya banyak penguna smartphone di Unika. 

 Subyek penelitian ini adalah mahasiswa di Unika 

Soegijapranata Semarang dengan usia 18 – 23 tahun yang memiliki 

smartphone. Beberapa  pertimbangan  peneliti  untuk  melakukan  

penelitian  di lingkungan Unika Soegijapranata adalah: 

1. Dilihat dari segi sosial-ekonomi, mayoritas mahasiswa 

Unika Soegijapranata termasuk  golongan  menengah  ke  

atas,  sehingga  dapat  dipastikan mayoritas  mahasiswa  di  

Unika  Soegijapranata  memiliki  smartphone. 

2. Terdapatnya koneksi internet yang memadai dan 

banyaknya pengguna smartphone di lingkungan Unika 

Soegijapranata dari hasil observasi peneliti. 

3. Peneliti  memperoleh  izin  untuk  melakukan  penelitian  di 

lingkungan Unika Soegijapranata. 

4. Belum  pernah  ada  penelitian  terkait  mengenai  

“Hubungan antara Need for Affiliation dengan  
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Nomophobia”  yang dilakukan di lingkungan Unika 

Soegijapranata. 

 

B. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian  

Terlebih dahulu peneliti mengurus surat izin terhadap pihak 

terkait dan mendapat izin dengan nomer 3039/B.7.3/FP/VII/2018. 

Peneliti memperkirakan tanggal dilakukannya penelitian yaitu 

tanggal 21 - 31 Agustus 2018. Dalam penelitian ini, peneliti  

menggunakan  metode  try out terpakai  di mana  pengambilan  data  

penelitian  hanya  dilakukan  sekali saja.  Setelah  data  penelitian  

sudah  terkumpul,  peneliti  akan  langsung menguji  data  penelitian  

secara statistik. Uji  statistik  yang  akan dilakukan menggunakan  

bantuan  program SPSS 16.0 for Windows yaitu  uji  validitas  

reliabilitas,  uji  asumsi,  dan  uji  hipotesis. Berikut ini adalah 

blueprint penyebaran aitem skala yang akan digunakan oleh peneliti : 

Tabel 4 

Penyebaran Aitem Skala Nomophobia 

Dimensi Penyebaran 

Aitem Pernyataan 

Total 

Not Being Able To Communicate 

(Tidak Dapat Berkomunikasi) 

13, 14, 15, 16, 17, 

18 

6 

Losing Connectedness 

(Kehilangan Konektivitas) 

19, 20, 21, 22, 23, 

24 

6 

Not Being Able To Access 

Information  (Tidak Dapat 

Mengakses Informasi) 

1, 2, 3, 4,5 5 

Giving Up Convenience  

(Menyerah pada Kenyamanan) 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 

7 

Jumlah Total Aitem 24 
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Tabel 5 

Penyebaran Aitem Skala Need for Affiliation 

Aspek Aitem Pernyataan Total 

stimulasi yang positif 

(positive stimulation) 

5,9,10,12,22,23,24 7 

dukungan emosional 

(emotional support) 

1,3,8,14,16,19,21 7 

perbandingan sosial 

(social comparation) 

2,6,11,13,17 5 

perhatian (attention) 4,7,15,18,20 5 

Jumlah Total 24 
 

 

 

Penelitian dilakukan  pada tanggal 21, 23 dan 24 Agustus 2018  

di lingkup Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Peneliti 

membagikan skala  secara  langsung   kepada  subyek.  Skala  

diberikan kepada mahasiswa dengan rentang usia 18 – 23 tahun yang  

peneliti temui sekitar gedung Justinus, Albertus, Thomas Aquinas, 

Mikhael, Antonius, dan Henricus Constant yang sedang bersama 

dengan teman – temannya maupun duduk sendirian. Sebelum  

peneliti  memberikan  skala  pada subyek,  peneliti  melakukan  

konfirmasi lisan kepada  subjek mengenai  usia subjek apakah subjek 

berusia 18 – 23 tahun. Peneliti  menggunakan  metode  pengambilan  

data  accidental sampling dan  mendapatkan  118  responden  dalam  

penelitian  ini. Berikut ini adalah tabel frekuensi usia subjek.  

Tabel 6 

Frekuensi Usia Subjek 

Usia Jumlah Prosentase 

18 19 16,10% 

19 13 11,02% 

20 13 11,02% 

21 30 25,42% 

22 33 27,97% 

23 10 8,47% 

Jumlah Total 118 100% 
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C. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Data  dianalisis  menggunakan  bantunan  program SPSS 16.0  

for Windows. 

1. Skala Nomophobia 

Total  aitem pada  skala  nomophobia  adalah  24 aitem 

pernyataan.  Pengujian  dilaksanakan  satu  putaran dan tidak ada 

aitem yang gugur pada  putaran  pertama. Seluruh  aitem 

pernyataan memiliki  koefisien  korelasi  di  atas  r  tabel (0,152),  

yaitu  dengan rentang  antara  0,205 - 0,769 sehingga  tidak  ada  

aitem pernyataan  yang  dinyatakan gugur.  Hasil  perhitungan  

validitas  secara  detail  dapat  dilihat  pada lampiran C. Nilai  

koefisien  Alpha Cronbach pada skala nomophobia ini adalah 

0,926 yang  berarti  alat  ukur dinyatakan valid dan reliabel 

sehingga layak dipakai dalam penelitian. 

2. Skala Need for Affiliation 

Skala  Need for Affiliation terdiri  atas  24  aitem pernyataan 

dan  setelah  dilakukan  pengujian  diperoleh  seluruh  aitem  

tersebut memiliki  koefisien  korelasi  di  atas  tabel (0,152),  

yaitu  dengan rentang  antara  0,220 - 0,588  sehingga  tidak  ada  

aitem  yang  dinyatakan gugur. Nilai  koefisien  Alpha Cronbach 

pada skala need for affiliation ini adalah 0,876. Dilihat dari hasil 

validitas dan reliabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat 

ukur ini layak digunakan untuk penelitian. Hasil  perhitungan  

validitas  secara detail dapat dilihat pada lampiran C. 

 


