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BAB 3 

3. METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional, dimana 

dalam analisis datanya menggunakan metode statistika, dan data-data yang 

diperoleh berupa data numerical atau angka. Pendekatan ini juga dilakukan dalam 

penelitian yang memiliki tujuan untuk pengujian hipotesis inferesial dan 

kesimpulan didasarkan pada kemungkinan kesalahan penolakan hipotesis nihil. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan memiliki jumlah 

sampel yang besar (Azwar, 2015). 

 Identifikasi Dan Definisi Operasional Variabel. 

3.2.1. Identifikasi Variabel. 

Penelitian dengan judul Hubungan antara kontrol diri terhadap perilaku 

cyberloafing pada staf yang mempunyai variabel sebagai berikut: 

a. Variabel tergantung : Cyberloafing pada Staf PT. BPR X 

b. Variabel bebas : Kontrol diri  

3.2.2. Definisi Operasional Variabel 

3.2.2.1. Cyberloafing 

Cyberloafing adalah aktivitas mengakses layanan internet pada saat 

jam kerja untuk kebutuhan pribadi dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan 

yang akan diukur dengan mengacu pada aspek teori Blanchard & Henle 

(2008), yang didasarkan pada dua aspek yaitu minor cyberloafing dan serious 

cyberloafing untuk mengklasifikasikan tingkat cyberloafing pada staf BPR.  
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Semakin tinggi skor cyberloafing maka semakin tinggi pula 

penggunaan internet yang tidak berhubungan dengan pekerjaan oleh staf PT. 

BPR X Semarang. 

3.2.2.2. Kontrol diri 

Kontrol diri adalah kemampuan individu untuk mengambil tindakan, 

dan memutuskan pilihan dan dapat mencapai hasil yang diinginkan maupun 

menghindari akibat yang tidak diinginkan. Dapat diukur menggunakan teori 

Sarafino dan  Smith  (2001) bahwa kontrol diri  terdiri dari dua aspek yaitu 

behavioral control dan cognitive control untuk mengetahui kontrol diri pada 

staf  BPR X. 

Semakin tinggi skor yang didapatkan para staf untuk skala kontrol diri 

maka semakin tinggi pula pengendalian kontrol diri.  

 Populasi dan Sampling 

3.3.1. Populasi 

Populasi merupakan subjek-subjek yang terhimpun menjadi 

sekelompok yang nantinya akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi 

yang dimaksud adalah ketika dimana subjek yang berada di dalamnya memiliki 

kesamaan karakteristik, ciri-ciri, menjadi pembeda dengan kelompok subjek 

yang lainnya (Azwar, 2015) 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini semua divisi atau bagian 

yang ada di PT. BPR X dari level manajerial tertinggi sampai level terendah, 

pekerja tetap dan menjadi staf di PT. BPR X. 

3.3.2. Sampling 

Menurut Sugiyono (2017) untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian terbagi menjadi dua probability sampling dan non 
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probability sampling, Peneliti menggunakan  teknik sampling yaitu Stratified 

Random Sampling yang termasuk dalam probability sampling adalah metode 

pemilihan sampel dengan cara membagi populasi dalam kelompok-kelompok 

yang homogen (strata). peneliti menggunakan Stratified Random Sampling 

supaya setiap divisi yang ada terwakili dan data yang dihasilkan bersifat 

representatif. 

 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Alat Ukur Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua alat ukur yang menggunakan skala likert. 

Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena atau gejala sosial 

yang terjadi. Hal ini sudah spesifik dijelaskan oleh peneliti. Yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian dijabarkan melalui dimensi-

dimensi menjadi sub-variabel, kemudian menjadi indikator yang dapat dijadikan 

tolak ukur untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan yang 

berhubungan dengan variabel penelitian (Azwar, 2015) 

Peneliti membagi menjadi dua alat ukur yaitu skala kontrol diri   

digunakan untuk mengukur kontorl diri yang ada dalam diri para staf dan skala 

cyberloafing digunakan untuk mengukur perilaku para staf yang mengacu pada 

cyberloafing.  

3.4.2. Skala Cyberloafing  

Skala cyberloafing mengacu pada teori dari (Blanchard & Henle, 2008). 

Cyberloafing dapat di ukur berdasarkan dari kedua aspek yaitu minor 

cyberloafing dan serious cyberloafing. Skala terdiri dari 16 item dan 
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dikelompokkan menjadi dua aspek dan harus dijawab oleh responden sesuai 

dengan ketentuan yang ada.  

Setiap Pernyataan kemudian direspon dalam bentuk skala likert, yang 

dan diungkapkan melalui kata-kata alternative terbagi menjadi 4 meliputi (SS) 

Sangat Sering, (S) Sering, (JR) Jarang, (TP) Tidak Pernah. Skor yang diberikan 

untuk pertanyaan favorable adalah SS= 4, S= 3, JR=2, TP= 1. Berkebalikan 

dengan pernyataan unfavorable SS=1, S=2, JR=3 dan TP=4. Gambaran skala 

kontrol diri tertera sebagai berikut dalam tabel 3.1.  

Tabel 3.1: Blueprint Cyberloafing 

ASPEK Fav Fav Jumlah 

Minor cyberloafing  4 4 8 

Serious cyberloafing  4 4 8 

TOTAL 8 8 16 

3.4.3. Skala Kontrol Diri 

Skala kontrol diri mengacu pada teori Sarafino dan Smith (2001) peneliti 

menggunakan aspek-aspek kontrol diri yaitu kemampuan mengontrol perilaku 

dan kontrol kognitif. Skala terdiri dari 30 item yang harus di jawab oleh 

responden. 

Setiap Pernyataan kemudian direspon dalam bentuk skala likert, yang 

dan diungkapkan melalui kata-kata alternative terbagi menjadi 4 meliputi (SS) 

Sangat Sering, (S) Sering, (JR) Jarang, (TP) Tidak Pernah. Skor yang diberikan 

untuk pertanyaan favorable adalah SS= 4, S= 3, JR=2, TP= 1. Berkebalikan 

dengan pernyataan unfavorable SS=1, S=2, JR=3 dan TP=4 

Tabel 3.2:Blueprint kontrol diri  

ASPEK Fav Unfav Jumlah 

Kontrol perilaku 4 4 8 

Kontrol kognitif  4 4 8 

TOTAL 8 8 16 
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3.4.4. Validitas Alat Ukur Penelitian 

Validitas pada skala yang disusun yang teridentifikasi dengan baik, telah 

dibatasi dengan jelas, dan dapat dievaluasi melalui nalar dan akal sehat dapat 

diungkap secara layak untuk mengukur atribut yang akan digunakan oleh 

peneliti (Azwar, 2014). Valid berarti instrument yang telah dibuat dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas alat ukur 

dalam penelitian ini akan diperoleh melalui penghitungan menggunakan 

program komputer.  

Validitas ini akan diukur menggunakan teknik Product Moment dari 

Pearson. Untuk menghindari terjadinya over estimate atau kelebihan bobot 

yang disebabkan pengaruh kontribusi skor masing-masing item sehingga 

menyebabkan angka korelasi menjadi besar, maka juga akan dilakukan analisis 

korelasi Part Whole (Azwar, 2014).  

3.4.5. Reliabilitas Alat Ukur  

Pada penelitian ini untuk mengukur reliabilitas akan menggunakan 

pendekatan koefisien Alpha Cronbach yang berada dalam rentang angka dari 

0 sampai dengan 1,00 (Azwar, 2014). 

 Metode Analisa Data 

Teknik analisis data ini akan menggunakan metode Pearson Product 

Moment. Metode ini ditemukan oleh Karl Pearson maka dari itu sering dikatakan 

Pearson Product Moment. Melakukan uji korelasi antara dua variabel yaitu  Kontrol 

diri (X) sebagai variabel bebas, dan Cyberloafing (Y) sebagai variabel tergantung  

(Djarwanto, 1998). 
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