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BAB 3  

METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, datanya berupa 

angka yang diolah menggunakan perhitungan statistika. Sebagaimana yang dikemukakan Azwar 

(2010), bahwa metode kuantitatif datanya berupa numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika. 

3.1 Identifikasi Variable Penelitian  

Variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Variabel tergantung : Kecanduan Internet 

2. Variabel bebas : Kontrol Diri 

3.2 Definisi Operasional Variable Penelitian 

Definisi operasional variabel penelitian perlu dirumuskan terlebih dahulu, seperti yang 

dikatakan Suryabrata (2011), bahwa perlu ditegaskan terlebih dahulu definisi operasional variabel 

penelitian agar dapat disusun alat ukur yang tepat. Di bawah ini akan diuraikan masing-masing 

definisi operasional variabel dalam penelitian ini:  

3.2.1 Kecanduan Internet 

Kecanduan internet adalah ketergantungan yang mengakibatkan perilaku individu dalam 

menggunakan waktu secara berlebihan, dalam mengakses jaringan global antar komputer untuk 

berkomunikasi dari suatu lokasi ke lokasi lain di belahan dunia. Kecanduan internet diungkap 

melalui skala, yang terdiri dari komponen kecanduan internet, yaitu komponen salience, mood 

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

skor skala menunjukkan semakin tinggi kecanduan internet, demikian pula sebaliknya. 
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3.2.2 Kontrol Diri  

Kontrol diri adalah kemampuan diri dalam mengendalikan dorongan atau hasrat yang 

dapat membawa ke arah konsekuensi positif, serta mengendalikan situasi dan kondisi lingkungan 

untuk menentukan tingkah laku yang akan diambil. Kontrol diri diungkap melalui skala yang 

disusun berdasarkan aspek-aspek kontrol diri, yaitu aspek kontrol perilaku (behavior control), 

kontrol kognitif (cognitive control), dan aspek kontrol keputusan (decisional control). Semakin 

tinggi skor skala menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol diri subjek, demikian pula sebaliknya. 

3.3 Subjek Penelitian  

3.3.1 Populasi  

Pada penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, kelompok subjek ini harus memiliki 

ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang 

lain. Ciri yang dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi akan tetapi dapat terdiri dari 

karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

multistages cluster random sampling, yang dijelaskan oleh Prasetyo dan Jannah (2011, h.132-

134) sebagai teknik pengambilan sampel secara acak terhadap kelompok yang dilakukan melalui 

beberapa tahap. 

Dalam penelitian ini klasternya adalah angkatan mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Berdasarkan hasil randomisasi terhadap angkatan 

mahasiswa, ditemukan bahwa yang keluar sebagai sampel penelitian adalah mahasiswa 
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angkatan 2016. Selanjutnya, dari angkatan 2016 tersebut diketahui terdapat beberapa 

subkelompok (kelas 01,02,03,04 dari angkatan 2016). Empat kelas sebagai subkelompok 

tersebut selanjutnya dipilih lagi secara random, inilah yang kemudian dinamakan sebagai 

multistages cluster random sampling. Berdasarkan penarikan sampel tersebut ditemukan bahwa 

yang keluar sebagai sampel penelitian adalah mahasiswa angkatan 2016 kelas 01 dan kelas 03. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode skala. Arikunto 

(2010) mengatakan bahwa skala menunjuk pada sebuah instrumen pengumpul data yang 

bentuknya seperti daftar cocok dan alternatif yang disediakan merupakan sesuatu yang 

berjenjang. Skala banyak digunakan untuk mengukur aspek-aspek kepribadian atau aspek 

kejiwaan yang lain. 

Skala pada penelitian ini akan dibuat dalam dua arah item, yaitu item favourable dan 

unfavourable. Menurut Azwar (2010), item favourable merupakan item yang isinya mendukung, 

memihak atau menunjukkan ciri adanya atribut yang diukur, sedangkan item yang unfavourable 

merupakan item yang isinya tidak mendukung atau tidak menggambarkan ciri atribut yang diukur. 

Setiap item dalam skala tersebut disediakan empat pilihan jawaban, yaitu sangat sesuai 

(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Sistem penilaian mulai dari 1, 

2, 3, dan 4. Pernyataan yang tergolong favourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika 

menjawab sangat sesuai (SS), skor 3 jika menjawab sesuai (S), skor 2 jika menjawab tidak sesuai 

(TS), dan skor 1 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS). Pernyataan yang tergolong 

unfavourable, subjek akan memperoleh skor 4 jika menjawab sangat tidak sesuai (STS), skor 3 

jika menjawab tidak sesuai (TS), skor 2 jika menjawab sesuai (S), dan skor 1 jika menjawab 

sangat sesuai (SS). 
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Pada penelitian ini ada dua skala yang digunakan sebagai metode pengumpulan data, 

yaitu: 

3.4.1 Skala Kecanduan Internet  

Skala kecanduan internet terdiri dari komponen kecanduan internet, yaitu komponen 

salience, mood modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict dan komponen relapse. 

Blueprint dari skala ini akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3. 1 Blueprint Skala Kecanduan Internet 

Komponen Kecanduan Internet Favourable Unfavourable Total 

Salience 2 2 4 

Mood modification 2 2 4 

Tolerance 2 2 4 

Withdrawal symptoms 2 2 4 

Conflict 2 2 4 

Relapse 2 2 4 

Total 12 12 24 

 

3.4.2 Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri pada penelitian ini diungkap melalui aspek-aspek kontrol diri yang terdiri 

dari aspek kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif (cognitive control), dan aspek kontrol 

keputusan (decisional control). Blueprint dari skala ini akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel 3. 2 Blueprint Skala Kontrol Diri 

Aspek Kontrol Diri Favourable Unfavourable Total 

Kontrol perilaku (behavior control) 2 2 4 

Kontrol kognitif (cognitive control) 2 2 4 

Kontrol keputusan (decisional 

control) 
2 2 4 

Total 6 6 12 

 

 

 

3.5 Uji Coba Alat Ukur  

3.5.1 Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti sejauhmana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes atau instrumen pengukur 

dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi 

ukurnya, atau memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran 

tersebut (Azwar, 2010). 

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan validitas isi dan validitas soal. Azwar 

(2010) mengatakan bahwa sebagaimana namanya, validitas isi merupakan validitas yang 

diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau melalui professional 

judgement. Pertanyaan yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah “sejauhmana item-item 

dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur” atau “sejauhmana isi 

tes mencerminkan atribut yang hendak diukur”. Pada penelitian ini yang dimaksud sebagai 

validatornya adalah dosen pembimbing. 
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Menurut Suryabrata (2005), validitas soal (item validity) adalah derajat kesesuaian antara 

sesuatu soal dengan perangkat soal-soal lain. Ukuran validitas soal adalah korelasi antara skor 

pada soal itu dengan skor pada perangkat soal (item-total correlation). 

Perhitungan korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total (item-total 

correlation) dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment dari Pearson. 

Seperti yang dikatakan Azwar (2010), bahwa bagi skala-skala yang setiap itemnya diberi skor 

pada level interval dapat digunakan formula koefisien korelasi product-moment Pearson. 

Hasil penghitungan korelasi product-moment dari Person tersebut di atas masih 

menghasilkan angka kelebihan bobot sehingga perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole (corrected item-total correlation). Perhitungan analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat bantu komputer. 

3.5.2 Uji Reabilitas Alat Ukur   

Reliabilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut 

dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf keajegan (konsistensi) skor yang diperoleh oleh 

para subjek yang diukur dengan alat yang sama (Suryabrata, 2005). 

Uji reliabilitas skala kecanduan internet dan skala kontrol diri digunakan teknik Koefisien 

Alpha dari Cronbach. Perhitungan analisis ini dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

komputer. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data untuk menguji hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan internet 

menggunakan metode analisis data statistik dengan teknik korelasi Product Moment dari 

Pearson. Perhitungan ini menggunakan alat bantuan komputer. 
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