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3. BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif 

korelasional. Penelitian kuantitatif menurut Creswell (dalam Alsa, 2003, h.13) 

adalah penilitian yang menekankan pada analisis angka (nilai, peringkat, atau 

frekuensi) yang diolah secara statistik dan untuk melakukan prediksi hubungan 

suatu varibel tertentu mempengaruhi variabel lain. 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian terkait tingkat stres pada mahasiswa ditinjau dari perilaku 

penggunaan media sosial  memiliki dua variabel penelitian sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung :  Perilaku Penggunaan Instagram 

2. Variabel Bebas :   Stres Akademik Mahasiswa                                 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Setiap variabel dalam penelitian perlu adanya operasionalisasi, yaitu 

mengartikan konsep terkait variabel ke dalam wujud yang lebih nyata sehingga 

dapat diukur (Azwar, 2013, hal. 74). Definisi operasional penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.03.01. Perilaku Penggunaan Instagram 

Perilaku penggunaan media sosial diukur dengan tiga aspek perilaku 

yaitu frekuensi, intensitas, dan lamanya penggunaan. Perilaku penggunaan 

instagram diartikan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan diwujudkan oleh 
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individu dalam bentuk gerak atau ucapan, baik yang diamati secara 

langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media dari instagram. 

3.03.02. Stres Akademik pada Mahasiswa  

Stres akademik pada mahasiswa adalah suatu kondisi atau keadaan 

dimana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber  daya 

aktual yang dimiliki siswa sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai 

tekanan dan tuntutan. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Populasi disini adalah 

mahasiswa di area Kota Semarang. 

3.04.02. Teknik Pengambilan Sample 

Teknik sampling yang akan digunakan adalah teknik accidental  sampling 

yang mana accidental sampling adalah sebuah sampel diambil yang kebetulan 

ditemui oleh peneliti. 

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan  adalah metode skala. Skala 

terkait penelitian ini bersifat tertutup dan akan diberikan langsung ke subyek 

penelitian. Skala penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu skala perilaku 

penggunaan instagram dan skala stres akademik pada mahasiswa. 
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3.05.01. Skala Perilaku Penggunaan Instagram 

Item-item yang terdapat pada skala perilaku penggunaan media sosial ini 

dibuat berdasarkan 3 aspek perilaku yang meliputi : 

4. a. Frekuensi merupakan sering tidaknya perilaku muncul di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

5. b. Intensitas yang berarti banyaknya daya yang dilakeluarkan seseorang 

ketika suatu perilaku dilakukan. 

6. c. Durasi perilaku muncul yang berarti banyaknya waktu yang diperlukan 

untuk berlangsungnya sebuah perilaku. 

7. Tabel 1 

8. Blue Print Skala Perilaku Penggunaan Media Sosial 

Aspek Favourable Unfavourable Jumlah 

Intensitas 5 5 10 

Frekuensi 8 2 10 

Durasi 5 5 10 

Jumlah 18 12 30 

 

3.05.02. Stres Akademik pada Mahasiswa 

Item-item skala stres akademik mahasiswa ini disusun berdasarkan 3 

gejala : 

a. Gejala -gejala fisik 

Gejala fisik adalah detak jantung dan tekanan darah meningkat, 

sekresi adrenalin dan non adrenalin meningkat, timbulnya  
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gangguan perut, kelelahan fisik, kematian, timbulnya penyakit 

kardiovaskuler, sekit kepala dan gangguan tidur. 

b. Gejala – gejala psikis 

Gejala – gejala psikis yaitu kecemasan, ketegangan, kebingungan 

dan mudah tersinggung, perasaan frustasi, marah dan kesal, 

emosi menjadi sensitif, menarik diri dan depresi, kehilangan 

spontanitas dan kreativitas dan menurunnya harga diri. 

c. Gejala – gejala perilaku 

Gejala – gejala perilaku ialah bermalas – malasan dan 

menghindari pekerjaan, kinerja dan produktivitas menurun, 

meningkatnya ketergantungan pada alkohol, kehilangan selera 

makan, agresif, brutal, mencuri dan kecenderungan melakukan 

bunuh diri. 

Tabel 2 

Blue Print Skala Stress pada Mahasiswa 

Gejala  Favourable  Unfavourable  Jumlah  

Fisik  8 2 10 

Psikis  5 5 10 

Perilaku  6 4 10 

Jumlah  19 11 30 
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3.06.  Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Uji Validitas  

Validitas merupakan ukuran sejauh mana suatu alat ukur dapat 

memberikan hasil ukur sesuai dengan  maksud dan tujuan pengukuran (Azwar, 

Metode Penelitian, 2013, hal. 105-106). Validitas dalam penelitian ini diukur dari 

menghubungkan skor tiap item dengan skor totalnya menggunakan teknik 

korelasi product moment dengan koreksi part whole. 

3.06.02. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian sejauh mana hasil dari pengukuran 

penelitian tersebut dapat dipercaya. sebuah pengukuran dapat dipercaya hanya 

apabila alat ukur mampu digunakan beberapa kali terhadap kelompok subyek 

yang sama, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang belum 

berubah (Azwar, 2000, hal. 4). Cara menguji reliabilitas skala hubungan tingkat 

stress dengan perilaku penggunaan media sosial adalah dengan  menggunakan 

teknik koefisien Alpha dari Cronbach. 

3.07. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan tingkat 

stress dengan perilaku penggunaan media sosial pada mahasiswa  UNIKA 

Soegijapranata adalah analisis data kuantitatif, untuk menguji hipotesis pada 

penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisa korelasi Product Moment dari 

Pearson. 

 


