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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Menurut Kuncoro (2003) penelitian kuantitatif merupakan 

suatu proses untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka-angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan mengenai hal apa 

yang ingin diungkap.  

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Sugiyono (2007) mengungkapkan variabel penelitian adalah suatu 

sifat atau karakteristik dari individu, obyek atau kegiatan yang memiliki 

variasi tertentu yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulankuntuk mendukung penelitiannya. 

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel Tergantung : Perilaku menggunakan Jejaring Sosial pada 

Mahasiswa Perantau 

2. Variabel Bebas :  Kebutuhan Afiliasi 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional dibuat untuk menghindari makna yang ganda 

dan bertujuan untuk  menunjukkan indikator yang jelas agar memberikan 
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suatu batasan definisi yang jelas dalam suatu variabel agar tidak terlihat 

ambigu. 

Definisi operasional pada variabel penelitian ini adalah: 

1. Perilaku Menggunakan Jejaring Sosial pada Mahasiswa Perantau 

 Perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau 

adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu yang 

menuntut ilmu di suatu perguruan tinggi yang berada diluar daerah 

asalnya dalam mengakses situs yang dapat digunakan untuk membuat 

profil individu dan menghubungkan satu individu dengan individu lain. 

Perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau 

diungkap dengan skala perilaku menggunakan jejaring sosial pada 

mahasiswa perantau yang disusun berdasarkan dimensi perilaku 

menggunakan jejaring sosial yaitu informasi, kesenangan, komunikasi 

dan transaksi. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek pada skala 

perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau, maka 

akan semakin tinggi pula perilaku menggunakan jejaring sosial pada 

mahasiswa perantau dan begitu pula sebaliknya. 

2. Kebutuhan Afiliasi 

Kebutuhankafiliasi merupakan kebutuhan suatu individu akan 

suatu bentuk hubungan yang bersifat hangat, akrab, positif dan 

menyenangkan dengan orang lain, baik itu dalam bentuk pertemanan 

maupun dalam suatu kelompok atau suatu organisasi. 

Kebutuhan afiliasi dapat diukur dengan menggunakan skala 

kebutuhan afiliasi yang disusun berdasarkan aspek-aspek kebutuhan 

afiliasi  yaitu: simpati, empati, kepercayaan (rasa percaya) dan 

menyenangkan orang lain. Semakin tinggi skor yang diperoleh subjek 
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pada skala kebutuhan afiliasi, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan 

afiliasi yang dibutuhan oleh suatu individu dan begitu pula sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Faktor utama dari subjek penelitian adalah data penelitian yang harus 

ditentukan sebelum melakukan kegiatan penelitian. Tujuan menentukan 

subjek yang akan digunakan adalah untuk menghindari kesalahan dalam 

pengumpulan data yang akan memengaruhi pengambilan kesimpulan dan 

generalisasi hasil penelitian. 

1. Populasi 

Menurut Nazir (2013) populasifadalah kumpulan individu dengan 

kualitas maupun ciri-ciri yang sudah ditentukan pada suatu tempat atau 

wilayah. Kriteria populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan 

mahasiswi yang merantau serta menggunakan jejaring sosial dalam 

kesehariannya. Maka, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa dan mahasiswi yang merantau dan berkuliah di Unika 

Soegijapranata Semarang serta memiliki gadget untuk mengakses jejaring 

sosial dalam kesehariannya.   

2. Teknik Pengambilan Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan 

menggunakan teknik incidental sampling. Menurut Sugiyono (2012) 

incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan memenuhi 

kriteria populasi sehingga dapat digunakan sebagai sampel. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpul Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk penelitian. 

Dalam metode penelitian data, digunakan alat ukur yang bernama skala. 

Menurut Azwar (2000) skala merupakan sebuah alat ukur yang berupa 

pertanyaan maupun pernyataan yang disusun untuk mengungkap atribut 

diri subjek terhadap pertanyaan maupun pernyataan tersebut. Subjek 

memahami pernyataan maupun pertanyaan yang diajukan, namun subjek 

tidak mengetahui arah jawaban yang bersifat proyektif yaitu sesuai dengan 

perasaan dan kepribadian subjek itu sendiri. Dalam penelitian ini, terdapat 

dua skala yang akan digunakan, yaitu skala perilaku menggunakan jejaring 

sosial pada mahasiswa perantau dan skala kebutuhan afiliasi. 

a. Skala Perilaku Menggunakan Jejaring Sosial pada Mahasiswa 

Perantau 

Skala perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa 

perantau disusun berdasarkan dimensi perilaku menggunakan jejaring 

sosial menurut Buente dan Robbin (2008), yaitu: 

1) Informasi 

2) Kesenangan 

3) Komunikasi 

4) Transaksi 
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Berdasarkan aspek-aspek diatas, rancangan skala perilaku 

menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantau dapat dilihat 

dalam tabel 1. 

 

Tabel 1 

Blueprint Skala Perilaku Menggunakan Jejaring Sosial  

pada Mahasiswa Perantau 

Dimensi Perilaku 

Menggunakan 

jejaring sosial 

Jumlah Item  

TOTAL 

Favourable Unfavourable 

Informasi 3 3 6 

Kesenangan 3 3 6 

Komunikasi 3 3 6 

Transaksi 3 3 6 

TOTAL 12 12 24 

 

b. Skala Kebutuhan Afiliasi 

Skala kebutuhan afiliasi disusun berdasarkan aspek-aspek 

kebutuhan afiliasi, yaitu: 

1) Simpati 

2) Empati 

3) Kepercayaan (rasa percaya) 

4) Menyenangkan orang lain 

Berdasarkan aspek-aspek diatas, rancangan skala kebutuhan afiliasi 

dapat dilihat dalam tabel 2. 
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Tabel 2 

Blueprint Skala Kebutuhan Afiliasi 

Aspek-aspek 

Kebutuhan 

Afiliasi 

Jumlah Item  

TOTAL 

Favourable Unfavourable 

Simpati 3 3 6 

Empati 3 3 6 

Kepercayaan 3 3 6 

Menyenangkan hati 

orang lain 

3 3 6 

TOTAL 12 12 24 

 

Berdasarkan skala perilaku menggunakan jejaring sosial dan 

skala kebutuhan afiliasi diatas, akan dibuat pernyataan favourable 

(mendukung indikator yang hendak diukur) dan unfavourable (tidak 

mendukung indikator  yang hendak diukur). 

Skala ini bersifat tertutup, yaitu setiap item disediakan 4 

(empat) pilihan jawaban. Alternatif jawaban yang tersedia dalam skala 

perilaku menggunakan jejaring sosial ialah; Sangat Sesuai (SS), Sesuai 

(S), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Penilaian pada item-item favourable akan diberi skor 4 apabila 

subjek memilih jawaban Sangat Sesuai (SS), skor 3 apabila subjek 

memilih jawaban Sesuai (S), skor 2 apabila subjek memilih jawaban 

Tidak Sesuai (TS) dan skor 1 apabila subjek memilih jawaban Sangat 

Tidak Sesuai (STS). Sebaliknya, apabila pada penilaian item-item 

unfavourable akan diberi skor 4 apabila subjek memilih jawaban 

Sangat Tidak Sesuai (STS), skor 3 apabila subjek memilih jawaban 
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Tidak Sesuai (TS), skor 2 apabila subjek memilih jawaban Sesuai (S) 

dan skor 1 apabila subjek memilih jawaban Sangat Sesuai (SS). 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Menurut Sugiyono (2007), validitasmmerupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan suatu kevalidan suatu instrumen. Pengujian validitas mengacu pada 

sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Instrumen dapat 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan dalam mengukur apa 

yang hendak diukur dengan baik. 

Validitas alat ukur dalam penelitian ini akan diperoleh melalui 

penghitungan menggunakan program komputer. Validitas ini akan diukur 

menggunakan Product Moment dari Carl Pearson. Untuk menghindari terjadinya 

kelebihan bobot yang disebabkan pengaruh kontribusi skor masing-masing item 

sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi besar, maka juga akan dilakukan 

analisis korelasi Part Whole (Azwar, 2000). 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Sukadji (2000) mengungkapkanmreliabilitas adalah seberapa besar derajat 

tes dengan cara mengukur secara konsisten target yang akan diukur, sedangkan 

menurut Arikunto (1986) reliabilitas merupakan suatu instrumen yang dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Instrumen yang baik 

tidak akan bersifat mengarahkan subjek penelitian dalam memilih jawaban-

jawaban tertentu. 
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Menurut Azwar (2000) instrumen dapat dikatakan reliabilitas apabila 

instrumen dapat menghasilkan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Pada 

penelitian ini untuk  mengukur reliabilitas akan menggunakan pendekatan 

koefisien Alpha Cronbach yang berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 

1,00. 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi Product 

Moment dari Carl Pearson menggunakan bantuan program SPSS versi 16.0. 

Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur ada atau 

tidaknya hubungan antara variabel tergantung dengan variabel bebas, yaitu 

perilaku menggunakan jejaring sosial pada mahasiswa perantauan dengan 

kebutuhan afiliasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


