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BAB 4 

1. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

2.  

4.01.  Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian peneliti menentukan kancah penelitian. 

Kancah penelitian tersebar di Kota Semarang, terutama pada tempat-tempat titik 

kumpul mahasiswa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif dan 

pengguna instagram aktif.  

Pada titik kumpul mahasiswa di Semarang paling banyak ditemui adalah 

mahasiswa Universitas Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapratana. 

Tempat yang dimaksud adalah cafe dan kantin yang mana adalah  tempat 

bertkumpulnya mahasiswa untuk berbagai kegiatan selain didalam area kampus, 

mulai dari hanya menobrol hingga mengerjakan tugas dan tugas akhir.   

4.02.  Persiapan Penelitian 

4.02.01. Izin Penelitian 

Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti meminta izin kepada subjek 

untuk memastikan kesediaan subjek untuk menjadi subjek penelitian. Perizinan 

yang dimaksud dilakukan langsung kepada subjek dengan informed consent 

yang menyatakan bahwa subjek bersedia berpartisipasi dalam penelitian. 

4.02.02. Penyusunan Alat Ukur 
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Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala stres akademik dan skala 

perilaku penggunaan Instagram. 

1. Skala perilaku penggunaan Instagram 

Penyusunan skala perilaku penggunaan instagram berdasarkan tiga 

aspek, yaitu aspek durasi, frekuensi, dan intensitas. Jumlah item skala 

kecerdasan emosional berjumlah 18 item. Item favorable untuk setiap 

pernyataan memiliki nilai satu untuk jawaban sangat tidak setuju, nilai dua untuk 

jawaban tidak setuju, nilai tiga untuk jawaban setuju, nilai empat untuk jawaban 

sangat setuju. Item unfavorable dilakukan penilaian sebaliknya, dimana nilai satu 

untuk jawaban sangat setuju, nilai dua untuk jabawan setuju, nilai tiga untuk 

jawaban tidak setuju, nilai empat untuk jawaban sangat tidak setuju. Sebaran 

item perilaku penggunaan instagram dapat dilihat pada tabel 4, yaitu: 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Perilaku Penggunaan Instagram 

No. Aspek  Jenis dan Nomor Item Total 

Favourable Unfavourable 

1. Intensitas  1, 4, 13, 

16, 25 

7, 10, 19, 

21, 23 

10 

2. Frekuensi 2, 5, 14, 17, 

26, 28, 29, 30 

8, 11 10 

3. Durasi  3, 6, 15,  

18, 27 

9, 12, 20, 

 22, 24 

10 

 Total 18 12 30 
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2. Skala Stres Akademik 

Item-item yang terdapat dalam skala stres akademik disusun berdasar 

pada gejala-gejala stres yaitu gejala psikologis, gejala fisik, dan gejala perilaku. 

Item dalam skala ini memiliki pernyataan favorable dan unfavorable. Skala stres 

akademik ini terdapat empat pilihan jawaban dari pernyataan yang ada yaitu 

sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), sangat setuju (SS), pada 

item favorable untuk setiap pernyataan memiliki nilai satu untuk jawaban sangat 

tidak setuju, nilai dua untuk jawaban tidak setuju, nilai tiga untuk jawaban setuju, 

nilai empat untuk jawaban sangat setuju. Item unfavorable dilakukan penilaian 

sebaliknya, dimana nilai satu untuk jawaban sangat setuju, nilai dua untuk 

jabawan setuju, nilai tiga untuk jawaban tidak setuju, nilai empat untuk jawaban 

sangat tidak setuju. Sebaran item stres akademik dapat dilihat pada tabel 3, 

yaitu: 

Tabel 4 

Sebaran Item Stres Akademik 

No. Gejala  Jenis dan Nomor Item Total 

Favourable Unfavourable 

1. Fisik  1, 4, 13, 16, 

24, 27, 29, 30 

7, 10 10 

2. Psikis  2, 5, 14, 

17, 25 

8, 11, 19, 

21, 23 

10 

3. Perilaku 3, 6, 15, 9, 12, 20, 22 10 
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18, 26, 28 

 Total  19 11 30 

 

4.03.  Pelaksanaan Penelitian dan Uji Coba Alat Ukur 

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan di area kota Semarang. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode try out tidak terpakai dimana 

dalam pengambilan data penelitian terkait hubungan stres akademik dengan 

perilaku penggunaan instagram pada mahasiswa dilakukan dua kali. Data yang 

terkumpul nantinya akan dilakukan pengujian statistik, yaitu dilakukan uji validitas 

reliabilitas sekaligus analisis data menggunakan bantuan program Statistical 

Package for Social Science 16.0 for Windows. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan teknik accidental 

random sampling, dimana subjek adalah mahasiswa aktif serta pengguna 

instagram aktif. Setiap pembagian skala disertai dengan penyampaian informasi 

agar subjek mengetahui aturan dalam mengisi skala yang telah dibagikan. 

Subjek terlebih dahulu mengisi identitas diri di halaman sebelum setiap skala, 

kemudian subjek diminta untuk mengisi skala yang telah diberikan. Skala yang 

dibagikan terdiri dari dua skala, yaitu skala stres akademik yang terdiri dari 30 

butir pernyataan dan skala perilaku penggunaan instagram yang terdiri dari 30 

butir pernyantaan. 

4.04. Hasil Validitas dan Reliabilitas 

Dari data yang sudah didapat langkah berikutnya adalah menguji validitas 

dan reliabilitas untuk mengetahui bahwa alat ukur yang digunakan sudah valid 

dan reliabel. Data dianalisis menggunakan bantuan program Statistical package 
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for Social Science 16.0 for Windows. Pengujian validitas alat ukur menggunakan 

teknik korelasi product moment kemudian hasilnya dikoreksi dengan 

menggunakan teknik korelasi part whole. Sedangkan uji reliabilitas alat ukur 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. 

4.04.01. Skala Perilaku Penggunaan Instagram 

Jumlah item pada skala perilaku penggunaan instagram adalah 30 item. 

Pengujian dilakukan dua putaran dengan 12 item gugur pada putaran pertama 

dan 18 lainnya valid. Koefisien validitas item bergerak antara 0,200 sampai 

dengan 0,561. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach yang didapat 0,827. Berikut 

adalah sebaran item valid atau gugur skala perilaku penggunaan instagram pada 

tabel 8. 

Tabel 5 

Sebaran Item Valid atau Perilaku Penggunaan Instagram 

No. Aspek Jenis dan Nomor Item Total 

Favourable Unfavourable 

1. Intensitas 1*, 4*, 13, 

16*, 25 

7, 10*, 19*, 

21*, 23 

10 

2. Frekuensi 2, 5*, 14, 17*, 

26, 28*, 29, 

30 

8, 11 10 

3. Durasi 3, 6, 15, 

18*, 27 

9, 12, 20*, 

22, 24* 

10 

 Total 18 12 30 

(*) item gugur 
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4.04.02. Skala Stres Akademik  

Jumlah item pada skala stres akademik adalah 30 item. Pengujian 

dilakukan dua putaran dengan 17 item gugur pada putaran pertama dan 13 

lainnya valid. Koefisien validitas item bergerak antara 0,200 sampai dengan 

0,561. Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach yang didapat 0,827. Berikut adalah 

sebaran item valid atau gugur skala stres akademik pada tabel  

Tabel 6 

Sebaran Item Valid Stres Akademik 

No. Gejala Jenis dan Nomor Item Total 

Favourable Unfavourable 

1. Fisik 1*, 4*, 13, 16, 

24, 27, 29, 30 

7*, 10* 10 

2. Psikis 2*, 5, 14, 

17, 25 

8*, 11*, 19*, 

21, 23* 

10 

3. Perilaku 3*, 6, 15, 

18*, 26, 28* 

9*, 12*, 20*, 

22* 

10 

 Total 19 11 30 

(*) item gugur 

4.05. Penyusunan Kembali Alat Ukur 

Setelah uji coba alat ukur dilakukan dan telah diketahui item mana saja 

yang valid dan gugur, maka item yang gugur disisihkan dan item yang valid 

disusun ulang. Item yang valid akan dijadikan skala penelitian yang baru. Untuk 

skala stres akademik dan skala perilaku penggunaan instagram mengalami 
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perubahan sesuai dengan hasil uji validitas dan reliabilitas dimana skala baru 

disusun berdasarkan hasil tersebut. Berikut adalah sebaran item baru skala stres 

akademik dan skala perilaku penggunaan instagram. 

Tabel 7 

Sebaran Skala Perilaku Penggunaan Instagram 

No.  Aspek  Jenis dan nomor item Total 

Favourable  Unfavourable  

1. Intensitas  9, 14 4, 13 4 

2. Frekuensi 1, 10, 15, 17, 

18 

5, 7 7 

3. Durasi  2, 3, 11, 16 6, 8, 12 7 

Total 11 7 18 

 

Tabel 8 

Sebaran Item Baru Skala Stres Akademik 

No. Gejala  Jenis dan Nomor Item Total  

Favourable Unfavourable 

1. Psikologis 1, 4, 7, 9  4 

2. Fisik 3, 6, 8, 11, 

12, 13 

 6 

3. Perilaku 2, 5, 10  3 

 Total  13  13 
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4.06.  Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian kedua dilaksanakan masih sama di area kota Semarang. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan data masih sama yaitu accidental 

sampling. Kriteria subyek yang peneliti butuhkan adalah mahasiswa dan 

mahasiswi aktif, dan juga pengguna instagram aktif. Dari hasil pengambilan data, 

peneliti memperoleh 51 responden yang ters ebar di beberapa universitas. 

Semua skala tersebut semuanya dapat terpakai. Tempat subyek yang peneliti 

temukan diantaranya tempat makan, serta tempat-tempat dimana sering menjadi 

titik kumpiul mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


