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BAB 4

LAPORAN PENELITIAN

4.01. Orientasi Kancah Penelitian

Orientasi kancah penelitian ditulis bertujuan untuk mengetahui kondisi

lingkungan tempat subjek berada. Hal ini dilakukan sebelum turun ke

lapangan untuk mengambil data penelitian. Tempat atau kancah dalam

penelitian ini adalah Universitas Katolik Soegijapranta Semarang yang

beralamat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Semarang.

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang didirikan pada tanggal 5

Agustus 1982. Universitas Katolik Soegijapranta Semarang memiliki 8

fakultas yang terbagi dalam 18 Program Studi Sarjana, yaitu Arsitektur,

Desain Komunikasi Visual, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Robotik dan

Mekatronik, Hukum, Komunikasi, Psikologi, Sastra Inggris,

Englishpreneurship, Manajemen, Akuntansi, Teknik Pangan, Nutrisi, dan

Teknologi Kuliner, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Mobile Computing

dan Game Teknologi.

Jumlah mahasiswa yang berkuliah di Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang ini adalah sebanyak 5.960 orang, baik itu yang

masih aktif maupun dalam status cuti (PDDIKTI, 2018).

Universitas Katolik Soegijapranta Semarang merupakan salah satu

universitas swasta terkemuka di Jawa Tengah. Hampir setiap mahasiswa di

kampus tersebut memiliki smartphone yang digunakan untuk keperluan

sehari-hari. Seperti untuk berkomunikasi dengan orang lain, mengirim surat,
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gambar, dan untuk mencari informasi. Selain itu, mahasiswa menggunakan

smartphone untuk bermain game, akses perbankan, dan berbagai fasilitas

lainnya yang tersedia di fitur-fitur smartphone.

Penggunaan smartphone tersebut memang memudahkan mahasiswa

untuk mendukung kegiatan kesehariannya, namun demikian penggunaan

smartphone tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan seperti

nomofobia. Sebagaimana survey awal terhadap 22 mahasiswa, ditemukan 18

mahasiswa mengalami nomofobia. Temuan tersebut menjadi dasar

pertimbangan melakukan penelitian pada mahasiswa di Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang. Pertimbangan lainnya adalah pimpinan

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memberi izin untuk mengambil

data penelitian di lingkungan kampus.

4.02. Persiapan Penelitian

Sebelum turun ke lapangan untuk mengambil data penelitian, ada

beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Persiapan tersebut antara

lain penyusunan skala, mengurus surat izin penelitian, dan menguji coba

skala. Di bawah ini akan dirinci masing-masing persiapannya.

4.02.01. Penyusunan Skala Penelitian

Ada dua skala yang akan disusun dalam penelitian ini, yaitu skala

skala nomofobia dan skala kesepian. Masing-masing skala tersebut disusun

dengan mengacu pada teori aspek-aspek dan tipe atau bentuk-bentuk dari

kedua variabel. Format skala yang disusun dengan menyediakan empat

pilihan jawaban untuk dipilih subjek. Di bawah ini akan dirinci masing-masing

skalanya.



35

4.02.01.01. 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

being able to access information), dan aspek menyerah pada kenyamanan

(giving up convenience). Keseluruhan jumlah itemnya adalah 24 item, terdiri

dari 12 item favourable dan 12 item unfavourable. Sebaran nomer item skala

nomofobia tercantum pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Sebaran Nomer Item Skala Nomofobia

No Aspek-aspek
Nomofobia Favourable Unfavourable Total

1 Tidak bisa
berkomunikasi (not
being able to
communicate)

1,9,17 2,10,18 6

2 Kehilangan
konektivitas (losing
connectedness)

3,11,19 4,12,20 6

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

5,13,21 6,14,22 6

4 Menyerah pada
kenyamanan (giving
up convenience)

7,15,23 8,16,24 6

Total 12 12 24

4.02.01.02. Skala Kesepian

Skala kesepian disusun berdasarkan tipe atau bentuk-bentuk kesepian

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

jumlah itemnya adalah 12 item, terdiri dari 6 item favourable dan 6 item
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unfavourable. Sebaran nomer item skala kesepian tercantum pada tabel 4 di

bawah ini.

Tabel 4. Sebaran Nomer Item Skala Kesepian

No Tipe atau Bentuk-
bentuk Kesepian Favourable Unfavourable Total

1 Emosional 1,5,9 2,6,10 6

2 Sosial 3,7,11 4,8,12 6

Total 6 6 12

4.02.02. Tahap Perizinan Penelitian

Perizinan penelitian diurus segera setelah skala selesai disusun. Hal ini

dilakukan sebagai surat perizinan untuk mengambil data penelitian di lapangan.

Surat izin diurus melalui berbagai pihak, antara lain:

a. Mengurus permohonan surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk diajukan sebagai surat

izin penelitian di lingkungan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Surat tersebut bernomer 1027/B.7.3/FP/XII/2018 tanggal 19 Desember

2018 (Lampiran G-1).

b. Mengajukan surat pengantar dari Dekan Fakultas Psikologi tersebut kepada

pimpinan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

c. Pimpinan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang menerbitkan surat

izin penelitian, yang bernomer 1042/B.7.6/FP/I/2019 tanggal 9 Januari 2019

(Lampiran G-2).

d. Setelah surat tersebut terbit, maka dapat segera dilakukan pengambilan

data di lingkungan kampus.
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4.03. Uji Coba Skala

Skala yang telah selesai disusun, masih perlu dilakukan uji coba terlebih

dahulu sebelum digunakan untuk mengambil data penelitian. Hal ini bertujuan

untuk memeroleh item skala yang valid dan reliabel. Uji coba dilakukan dengan

mengambil data di lingkungan kampus dari tanggal 18 Desember 2018 sampai

dengan tanggal 21 Desember 2018. Pada tanggal tersebut peneliti

membagikan kuesioner kepada mahasiswa yang sedang berada di gedung

Justinus sampai dengan gedung Henricus Constant.

Pengambilan data uji coba di lapangan diperoleh 40 subjek yang akan

dilakukan analisis validitas dan reliabilitas. Sebelum dianalisis, dilakukan

skoring dan tabulasi data yang selanjutnya data tersebut sudah siap dianalisis

secara statistik. Metode analisis data ini dihitung dengan menggunakan alat

bantu komputer, dengan program Statistical Packages for Social Sciences

(SPSS) Release 13.0. Di bawah ini akan dirinci masing-masing uji coba

skalanya.

4.03.01. Uji Coba Skala Nomofobia

Perhitungan statistik terhadap validitas skala nomofobia, diperoleh hasil

bahwa semua itemnya valid (24 item), dengan taraf signifikansi 5% (koefisien

berkisar antara 0,495-0,900). Nilai Cronbach’s alphanya adalah 0,961, yang

berarti bahwa skala nomofobia pada penelitian ini tergolong reliabel. Oleh

karena itu skala ini dapat digunakan untuk mengambil data penelitian. Hasil

analisis validitas dan reliabilitas skala nomofobia dapat dilihat pada lampiran B-

1.
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4.03.02. Uji Coba Skala Kesepian

Perhitungan statistik terhadap validitas skala kesepian, diperoleh hasil

bahwa hanya ada satu item yang gugur dari total 12 item. Taraf signifikansinya

adalah 5% (koefisien berkisar antara 0,320-0,676). Nilai Cronbach’s alphanya

adalah 0,847, yang berarti bahwa skala kesepian pada penelitian ini tergolong

reliabel. Oleh karena itu skala ini dapat digunakan untuk mengambil data

penelitian. Hasil analisis validitas dan reliabilitas skala kesepian dapat dilihat

pada lampiran B-2, kemudian sebaran nomer item valid dan gugur tercantum

pada tabel 5.

Tabel 5. Sebaran Nomer Item Valid dan Gugur Skala Kesepian

No Tipe atau Bentuk-
bentuk Kesepian Favourable Unfavourable

Total
Item
Valid

1 Emosional 1,5*,9 2,6,10 5

2 Sosial 3,7,11 4,8,12 6

Total Item Valid 5 6 11

Keterangan: Nomor item dengan tanda (*) adalah item yang gugur

Setelah selesai dilakukan uji coba alat ukur, maka skala dapat

digunakan untuk mengambil data penelitian. Perlu dilakukan penyusunan

kembali sebaran nomer itemnya. Hal ini dilakukan karena ada item yang gugur

sehingga menyebabkan nomer item yang valid menjadi tidak urut. Penomeran

kembali hanya dilakukan pada skala kesepian karena ada item yang gugur,

sementara skala nomofobia tidak dilakukan penomeran kembali karena

itemnya valid semua.

Penomeran kembali (sebaran nomer item yang baru) skala kesepian

akan dicantumkan pada tabel 6 di bawah ini.
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Tabel 6. Penomeran Kembali (Sebaran Nomor Item Baru) Skala
Kesepian

No Tipe atau Bentuk-
bentuk Kesepian Favourable Unfavourable

Total
Item
Valid

1 Emosional 1,9(5) 2,6,10 5

2 Sosial 3,7,11(9) 4,8,12(11) 6

Total Item Valid 5 6 11

Keterangan: Nomor item dengan tanda ( ) adalah nomor item yang baru

4.04. Pelaksanaan Pengambilan Data Penelitian

Setelah skala nomofobia dan skala kesepian lolos pada tahap uji coba,

maka skala tersebut dapat digunakan untuk mengambil data penelitian.

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan turun ke lapangan, yaitu di

berbagai rumah kos di sekitar kampus Unika Soegijapranata Semarang.

Penelitian dilakukan selama 5 hari yaitu dimulai dari tanggal 29 Desember 2018

sampai dengan tanggal 2 Januari 2019.

Karena tanggal tersebut di atas tidak ada kegiatan perkuliahan atau

sedang berada dalam keadaan libur Hari Natal dan Tahun Baru, maka

pengambilan data penelitian dilakukan di rumah kos. Hal ini dikarenakan tidak

ada mahasiswa yang berada di kampus pada saat libur. Tidak semua

mahasiswa perantauan yang pulang ke kampung halamannya di saat hari libur

tersebut. Masih ada beberapa mahasiswa yang tetap tinggal di rumah kos.

Rumah kos yang dituju oleh peneliti adalah yang di dekat lokasi kampus.

Kebetulan peneliti juga memiliki rumah kos yang di dekat kampus, dan ada

mahasiswa yang tidak mudik, sehingga hal ini memudahkan peneliti dalam

mencari subjek. Peneliti meminta tolong mahasiswa tersebut untuk mencarikan
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mahasiswa lain yang berada di rumah kos lain untuk dijadikan subjek

penelitian. Beberapa rumah kos yang dikunjungi antara lain rumah kos NN,

Kartika, Wisma Asri, dan Kos Eksekutif Karang Rejo.

Pengambilan data penelitian di lapangan diperoleh 40 subjek yang akan

dilakukan analisis statistik. Sebelum dianalisis, dilakukan skoring dan tabulasi

data yang selanjutnya data tersebut sudah siap dianalisis uji normalitas,

linearitas, dan uji hipotesis. Hasil skoring dan tabulasi data penelitian dapat

dilihat di lampiran D.




