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BAB III 

Metode Penelitian 

 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan 

teknik studi korelasional tiga variabel. Pendekatan ini dipilih dengan maksud 

mendeskripsikan, menganalisa, dan mengeneralisasikan ada atau tidaknya 

hubungan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. 

 

A. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi mendalam tentang hal 

tersebut dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Pengidentifikasi variabel 

penelitian akan membantu dalam penentuan instrumen pengumpulan data dan 

teknik analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun variabel-

variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung  (Y) : Kecanduan Media Sosial 

2. Variabel bebas  (X1) : Fear of Missing Out 

    (X2) : Kontrol Diri 

 

B. Definisi Operasional 

1. Kecanduan Media Sosial 

Kecanduan media sosial adalah perilaku kompulsif, ketergantungan, 

kurangnya kontrol, dan keterlibatan terus-menerus akan penggunaan media sosial 
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yang berbasis internet, dimana media sosial tersebut memiliki fungsi bagi 

penggunanya untuk menjalin relasi, terkoneksi antarpengguna, berbagi informasi, 

pengetahuan, memperluas pertemanan, dan berkarya melalui profil diri. 

Kecanduan media sosial  diukur dengan menggunakan skala kecanduan media 

sosial yang mencakup gejala-gejala kecanduan media sosial, yaitu salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict, dan relapse. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat kecanduan media 

sosial, begitu pula sebaliknya. 

 

2. Fear of Missing Out (FOMO) 

Fear of missing out adalah perasaan takut, khawatir, dan cemas yang 

muncul karena menganggap kehilangan momen berharga individu atau kelompok 

lain dimana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya dan ditandai dengan 

keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan 

melalui internet atau dunia maya. FOMO diukur dengan menggunakan skala fear 

of missing out yang mencakup aspek-aspek ketakutan akan kehilangan momen 

berharga dari individu, ketakutan akan kehilangan momen berharga dari 

kelompok lain, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain 

lakukan. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pula tingkat 

fear of missing out, demikian pula sebaliknya. 
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3. Kontrol Diri 

Kontrol Diri adalah kemampuan individu untuk menahan keinginan atau 

dorongan sesaat yang terfokus pada tanggung jawab atas diri pribadi, serta 

perasaan mampu pada diri sendiri, perasaan mandiri (autonomy) atau bebas dari 

pengaruh orang lain. Variabel kontrol diri diukur menggunakan skala kontrol diri 

yang mencakup aspek-aspek kontrol diri yaitu self discipline, non impulsive, 

healthy habits, work ethic, dan reliability. Semakin tinggi skor pada skala kontrol 

diri, berarti semakin tinggi pula kontrol diri yang dimiliki, demikian pula 

sebaliknya. 

 

C. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah kelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian, yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama dan 

membedakannya dari kelompok subyek yang lain (Azwar, 2015). Populasi yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jumlah keseluruhan mahasiswa fakultas 

Ilmu Komputer Udinus adalah 320 mahasiswa yang tersebar di beberapa kelas 

mata kuliah yang diambil.  

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Azwar (2015) mendefinisikan sampel adalah sebagian dari populasi dan 

harus merupakan representasi dari populasi. Hal ini penting karena “analisis 



41 

 
 

penelitian didasarkan pada data sampel sedangkan kesimpulannya nanti akan 

diterapkan pada populasi” (Azwar, 2015). Pengambilan sampel dalam penelitian 

ini menggunakan teknik kuota sampling. Menurut Sugiyono (2001) teknik kuota 

sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai 

ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Menurut Margono (2004) 

dalam teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan 

dalam beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau 

quorum tertentu terhadap kelompok. Pada penelitian ini mengambil kuota sampel 

sebanyak 60, dengan persentase sebesar 18,75% dari jumlah populasi karena 

jumlah tersebut telah mewakili jumlah populasi. Pengumpulan data dilakukan 

langsung pada unit sampling.  

  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penilitan ini menggunakan metode skala 

psikologi. Skala merupakan instrumen penelitian yang stimulusnya berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang secara tidak langsung mengungkapkan atribut 

yang hendak diukur (Azwar, 2015). Skala yang digunakan adalah skala Likert 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden tentang 

fenomena sosial yang telah ditetapkan sebagai variabel penelitian ini. Dalam skala 

Likert terdapat dua macam pernyataan sikap yaitu yang favorable (mendukung 

atau memihak pada obyek sikap) dan pernyataan yang unfavorable (tidak 

mendukung obyek sikap) (Azwar, 2015), serta terdapat empat pilihan respon 
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jawaban yaitu Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), Sangat 

Sesuai (SS). 

Adapun penilaian item favorable pada skala Likert, adalah  (STS=1),( 

TS=2),(S=3),(SS=4). Sedangkan penilaian skor untuk item unfavorable pada skala 

fear of missing out adalah  (STS=4), (TS=3), (S=2), (SS=1). 

Adapun penjelasan mengenai skala yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Skala Kecanduan Media Sosial 

Skala pengukuran kecanduan media sosial disusun berdasarkan gejala yang 

dikemukakan oleh Griffiths (2005, h. 192) yang meliputi salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict, dan relapse. Skala 

pengukuran kecanduan media sosial berjumlah 24 item. 

 

Tabel 1. Blueprint skala kecanduan media sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Favorable Unfavorable Jumlah 

Salience 

Mood modification 

Tolerance  

Withdrawal symptoms 

Conflict 

Relapse 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Total 12 12 24 
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2. Skala Fear of Missing Out 

Skala pengukuran fear of missing out disusun berdasarkan aspek-aspek fear 

of missing out yang dikemukakan oleh Przyblylski, Murayama, DeHaan, dan 

Gladwell (2013) yang meliputi ketakutan akan kehilangan momen berharga dari 

individu, ketakutan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain, dan 

keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. Skala 

pengukuran fear of missing out berjumlah 18 item. Instrumen yang digunakan 

untuk mengetahui tingkat FOMO pada peneletian ini dibuat berdasarkan 

modifikasi dan alih bahasa dari fear of missing out scale (FOMOS) yang dibuat 

Przybylski tahun 2013. Skala FOMO yang dibuat oleh Przybylski ini telah banyak 

digunakan dalam beberapa penelitian diantaranya Al-Menayes (2016) yang 

meneliti tentang korelasi FOMO dengan kecanduan media sosial pada mahasiswa 

di Universitas Kuwait,  Alt (2015) juga menggunakan skala FOMO milik 

Przybylski dalam penelitiannya mengenai motivasi akademik mahasiswa, 

keterlibatan media sosial (social media engagement), dan FOMO pada mahasiswa 

universitas Galilea Utara, Israel. Berikut skala fear of missing out berjumlah 18 

item. 
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Tabel 2. Blue Print Skala Fear of Missing Out 

 

 

3. Skala Kontrol Diri 

Skala pengukuran kontrol diri disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Tangney, dkk (2004, h. 274) yang meliputi self discipline, non 

impulsive, healthy habits, work ethic, dan reliability. Skala pengukuran kontrol 

diri berjumlah 20 item.  

 

Tabel 3. Blue Print Skala Kontrol Diri 

  

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Ketakutan akan kehilangan 

momen berharga dari 

individu. 

Ketakutan akan kehilangan 

momen berharga dari 

kelompok lain. 

Keinginan untuk tetap 

terhubung dengan apa yang 

orang lain lakukan  

 

3 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

6 

Total 11 7 18 

Aspek Favorable Unfavorable Jumlah 

Self Discipline 

Deliberate/Non-Impulsive 

Healthy Habits / Kebiasaan Sehat  

Work Ethic 

Reliability 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

Total 7 13 20 
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E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Persyaratan penting yang harus dimiliki dalam menggunakan alat 

pengumpulan data psikologi adalah memiliki validitas dan reliabilitas yang baik.   

1. Validitas 

Azwar (2000) mengemukakan validitas alat ukur berkaitan dengan 

kemampuan alat ukur tersebut dalam mengukur secara tepat keadaan atau atribut 

yang diukurnya. Oleh karena itu alat ukur disebut memiliki tingkat validitas yang 

tinggi apabila data yang dihasilkan memberikan gambaran tentang variabel yang 

diukur secara akurat. Validitas dalam penelitian ini diukur dari menghubungkan 

skor tiap item dengan skor totalnya menggunakan teknik korelasi product moment 

dengan koreksi part whole. 

 

2. Reliabilitas 

Salah satu ciri dari instrumen pengukuran yang berkualitas baik adalah 

mempunyai reliabilitas yang baik. Reliabilitas alat ukur berkaitan dengan 

konsistensi dan kepercayaan alat ukur dengan tingkat error yang kecil (Azwar, 

2000). Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa reliabilitas alat ukur 

menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran alat yang digunakan tersebut cermat 

dalam mengukur dan dapat dipercaya. Reliabilitas alat ukur ditunjukkan oleh taraf 

konsistensi skor yang diperoleh para subyek yang diukur menggunakan alat yang 

sama pada kondisi yang berbeda. Pada prinsipnya koefisien reliabilitas berada 

dalam rentang angka 0 sampai dengan 1,00. Bila koefisien reliabilitas suatu alat 

ukur semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti pengukuran tersebut semakin 
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reliabel (Azwar, 2000). Teknik pengolahan data untuk uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan teknik Alpha Cronbach.  

 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Hipotesis Mayor 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hubungan antara fear 

of missing out dan kontrol diri dengan kecanduan media sosial pada mahasiswa 

adalah analisis data kuantitatif, untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis multiple regression. Multiple regression adalah 

teknik analisis yang digunakan untuk menentukan korelasi antara sebuah variabel 

dengan kombinasi dari dua atau lebih variabel yang menjadi prediktor (Gall, Gall, 

& Borg, 2012; Coolican, 2014). Analisis ini digunakan untuk menguji dan 

mengetahui koefisien korelasi antara variabel bebas dan variabel tergantung. 

Multiple regression dalam penelitian ini diharapkan dapat menjawab 

hipotesis apakah terdapat hubungan antara fear of missing out dan kontrol diri 

dengan kecanduan media sosial. 

 

2. Uji Hipotesis Minor 

Penelitian ini akan menggunakan korelasi product moment untuk menguji 

hipotesis minor. Product moment untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

dimensi fear of missing out (FOMO) dan kontrol diri terhadap kecanduan media 

sosial (Ghozali, 2005). Tujuan uji hipotesis minor pada penelitian ini adalah untuk 
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menguji hubungan antara fear of missing out dengan kecanduan media sosial dan 

hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan media sosial. 


