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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.01. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

kuantitatif, yakni suatu metode penelitian yang menganalisis data berupa angka

dan diolah menggunakan metode statistik (Azwar, 2010, h.5).

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Variabel tergantung : Nomofobia

2. Variabel bebas : Kesepian

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini dapat didefinisikan secara operasional

sebagai berikut:

3.03.01. Nomofobia

Nomofobia adalah ketakutan atau kecemasan berada jauh dari

smartphonenya atau tidak dapat mengakses smartphone karena tidak ada

jangkauan jaringan internet, kehabisan baterai, dan kehabisan kuota.

Nomofobia ini diungkap melalui skala nomofobia yang terdiri dari aspek-aspek

nomofobia yaitu aspek tidak bisa berkomunikasi (not being able to

communicate), kehilangan konektivitas (losing connectedness), tidak mampu

mengakses informasi (not being able to access information), dan aspek
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menyerah pada kenyamanan (giving up convenience). Adanya skor tinggi yang

diperoleh subjek, menunjukkan semakin tinggi pula nomofobia, demikian

sebaliknya.

3.03.02. Kesepian

Kesepian adalah perasaan atau emosi yang tidak menyenangkan karena

memiliki hasrat akan hubungan akrab dengan sosialnya namun tidak dapat

mencapainya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kesepian ini diukur

melalui skala kesepian yang terdiri dari tipe atau bentuk-bentuk kesepian yaitu

tipe atau bentuk-bentuk kesepian emosional dan sosial. Adanya skor tinggi

yang diperoleh subjek, menunjukkan semakin tinggi pula kesepian, demikian

sebaliknya.

3.04. Subjek Penelitian

3.04.01. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau kelompok yang akan dikenai

generalisasi suatu hasil penelitian (Azwar, 2010, h.77). Bagian dari populasi

disebut sebagai sampel, sehingga sampel harus memiliki ciri atau karakteristik

yang sama dengan populasinya (Azwar, 2010, h.79).

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik

Soegijapranta Semarang, yang memiliki smartphone, yaitu telepon seluler yang

memiliki kemampuan seperti komputer dan dilengkapi dengan sistem operasi

yang canggih.

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik sampling insidental. Teknik ini menurut Prasetyo dan Jannah (2011,
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h.135) adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kemudahan

dalam pelaksanaannya, seperti berada pada waktu, situasi, dan tempat yang

tepat.

3.05. Metode Pengumpulan Data

Metode atau alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah skala. Pada pelaksanaannya, skala tersebut dibuat dalam dua variasi

item atau pernyataan, yaitu item yang bersifat favourable dan item yang bersifat

unfavourable. Item favourable dijelaskan oleh Azwar (2010, h.26-27) sebagai

item yang isinya menunjukkan adanya variabel yang akan diungkap,

sedangkan item yang bersifat unfavourable adalah item yang isinya tidak

menggambarkan adanya variabel yang akan diungkap.

Pilihan jawaban yang disediakan dalam skala tersebut ada empat, yaitu

sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai

(STS). Pada item favourable, pilihan jawaban sangat sesuai (SS) diberi skor 4,

sesuai (S) diberi skor 3, tidak sesuai (TS) diberi skor 2, dan sangat tidak sesuai

(STS) diberi skor 1. Berbeda dengan item unfavourable, yang memiliki skor

yang berkebalikan dengan item favourable, yaitu pilihan jawaban sangat sesuai

(SS) diberi skor 1, sesuai (S) diberi skor 2, tidak sesuai (TS) diberi skor 3, dan

sangat tidak sesuai (STS) diberi skor 4.

Skala yang digunakan untuk mengungkap variabel dalam penelitian ini

adalah:

3.05.01. Skala Nomofobia

Skala nomofobia disusun berdasarkan aspek-aspek nomofobia yaitu

aspek tidak bisa berkomunikasi (not being able to communicate), kehilangan

konektivitas (losing connectedness), tidak mampu mengakses informasi (not
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being able to access information), dan aspek menyerah pada kenyamanan

(giving up convenience). Rancangan skala nomofobia akan disajikan dalam

bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rancangan Skala Nomofobia

No Aspek-aspek
Nomofobia Favourable Unfavourable Total

1 Tidak bisa
berkomunikasi (not
being able to
communicate)

3 3 6

2 Kehilangan
konektivitas (losing
connectedness)

3 3 6

3 Tidak mampu
mengakses informasi
(not being able to
access information)

3 3 6

4 Menyerah pada
kenyamanan (giving
up convenience)

3 3 6

Total 12 12 24

3.05.02. Skala Kesepian

Skala kesepian disusun berdasarkan tipe atau bentuk-bentuk kesepian

yaitu tipe atau bentuk-bentuk kesepian emosional dan sosial. Rancangan

skala kesepian akan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:



31

Tabel 2. Rancangan Skala Kesepian

No Tipe atau Bentuk-
bentuk Kesepian Favourable Unfavourable Total

1 Emosional 3 3 6

2 Sosial 3 3 6

Total 6 6 12

3.06. Uji Coba Alat Ukur

3.06.01. Uji Validitas Alat Ukur

Arti kata validitas berasal dari validity, yang mengandung arti ketepatan

dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengungkap apa yang hendak diukur

(Azwar, 2010, h.5). Pada penelitian ini akan menggunakan validitas soal dalam

validitas alat ukurnya. Suryabrata (2005, h.40) memberi arti validitas soal (item

validity) sebagai kesesuaian skor pada masing-masing soal dengan total

skornya. Ukurannya adalah dengan melihat korelasi skor pada masing-masing

soal dengan total skornya (item-total correlation).

Perhitungan skor pada masing-masing soal dengan total skornya

menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. Namun demikian,

perhitungan korelasi tersebut mengandung angka kelebihan bobot, hal ini

menyebabkan perlu adanya koreksi. Koreksi dilakukan dengan teknik korelasi

part whole (corrected item-total correlation). Analisis ini dilakukan tidak secara

manual, melainkan dengan alat bantu komputer.

3.06.02. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Maksud dari reliabilitas alat ukur adalah taraf konsistensi (keajegan) skor

subjek yang diukur menggunakan alat yang sama, sehingga adanya

konsistensi pengukuran tersebut alat ukurnya dapat dipercaya (Suryabrata,
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2005, h.29). Uji reliabilitas skala nomofobia dan skala kesepian digunakan

teknik Koefisien Alpha dari Cronbach. Analisis ini dilakukan tidak secara

manual, melainkan dengan alat bantu komputer.

3.07. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan penelitian dan hipotesis yang diajukan, maka

metode analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Product Moment

dari Pearson. Hal ini dikarenakan tujuan penelitiannya adalah untuk menguji

hubungan antara kesepian dengan nomofobia. Metode analisis data ini dihitung

dengan menggunakan alat bantu komputer.




