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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Identifikasi Variabel-variabel Penelitian 

Hipotesis yang akan diuji adalah ada hubungan negatif antara 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteran psikologis pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas 

Islam Indonesia. Oleh karena itu, variabel yang hendak diteliti adalah: 

Variabel tergantung : Kesejahteraan psikologis 

Varibel bebas  : Intensitas penggunaan smartphone 

 

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Kesejahteraan Psikologis 

Ryff (1989) menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis terkait erat 

dengan otonomi, penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, 

memiliki tujuan hidup, penguasaan lingkungan, dan pertumbuhan 

pribadi. Dalam penelitian ini untuk mengukur skala ksejahteraan 

psikologis menggunakan skala kesejahteraan psikologis dari Ryff yang 

telah di adaptasi oleh Putri (2015). Skala ini di kelompokkan menjadi 

enam bagian sesuai dengan aspek yang ada, yaitu penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, penguasaan lingkungan, otonomi, 

pertumbuhan pribadi dan tujuan hidup.  
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2. Intensitas Penggunaan Smartphone 

Intensitas penggunaan smartphone adalah bentuk kuantitas 

penggunaan smartphone didasarkan pada tingkatan frekuensi, durasi, 

perhatian, dan penghayatan penggunaannya. Untuk mengukur variabel 

ini maka peneliti akan menggunakan skala intensitas penggunaan 

smartphone yang didasarkan pada teori Del Barrio (Ghaida, 2012) yang 

telah di modifikasi dari Prakoso (2017). Semakin tinggi skor yang 

diperoleh responden penelitian, maka akan menunjukkan semakin tinggi 

juga intensitas penggunaan smartphone. 

C. Responden Penelitian 

Responden penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia yang menggunakan 

smartphone. Karakteristik umur mahasiswa yang menjadi responden 

penelitian ini yaitu 17-25 tahun. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk 

mengumpulkan data penelitian ini menggunakan metode skala, yaitu: 

kesejahteraan psikologis dan skala intensitas penggunaan smartphone. 

1. Skala Kesejahteraan Psikologis 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala kesejahteraan 

psikologis yang di kembangkan oleh Ryff (1989) yang telah diadaptasi 

oleh Putri (2015), berisi 17 aitem dengan koefisien realibilitas (α=0,805). 

Skala ini digunakan untuk mengungkap tingkat kesejahteraan psikologis 
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seseorang terkait dengan penerimaan diri (3 aitem), tujuan hidup (4 

aitem), hubungan positif dengan orang lain (3 aitem), kemandirian (2 

aitem), penguasaan lingkungan (1 aitem), dan pengembangan pribadi (4 

aitem). Skala ini memiliki bentuk favorable dan unfavorable. Jawaban 

responden didalam menjawab pertanyaan akan membentuk tingkatan 

frekuensi yang sesuai dengan apa yang dirasakan responden. Jawaban 

tesebut bergerak dari angkan satu (sangat tidak sesuai), angka dua (tidak 

sesuai), angka tiga (agak tidak sesuai), angka empat (agak sesuai), angka 

lima (sesuai), angka enam (sangat sesuai). Penilaian dalam skala ini 

dilakukan dengan menggunakan metode rating scale yang terdiri dari 

tujuh rentang skor jawaban dengan besar nilai 1 sampai dengan 6 untuk 

seluruh aitem dalam skala ini. berikut merupakan ringkasan jenjang 

penilaian setiap butir aitem : 

Tabel 3.1 

Distribusi Pertanyaan pada Skala Kesejahteraan Psikologis 

Dimensi Butir Aitem 

 Favorable Unfavorable 

Penerimaan diri 9, 17 5 

Tujuan hidup 1, 3 7, 10 

Hubungan positif dengan orang lain 13 6, 16 

Kemandirian 2 15 

Penguasaan lingkungan - 4 

Pengembangan pribadi 8, 11, 12 14 

Total 17 
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2. Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

Skala intensitas penggunaan smartphone ini peneliti modifikasi dari 

skala Prakoso (2017). Peneliti menambahkan dan menyesuaikan 

beberapa aitem dalam skala ini dengan tujuan penelitian ini sendiri 

dengan mengacu pada disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek 

dari Del Barrio (Ghaida, 2012) yaitu: durasi (duration), frekuensi 

(frequency), perhatian (attention) dan penghayatan (comprehension) 

Skala ini terdiri dari 25 butir pernyataan yang terbagi dari 23 aitem 

favorable dan 2 aitem unfavorable dengan koefisien realibiltas sebesar 

(α=0,854). Skala intensitas penggunaan smartphone ini digunakan 

untuk melihat durasi, frekuensi, penghayatan dan perhatian responden 

dalam menggunakan smartphone. Pernyataan-pernyataan yang 

disajikan pada skala ini terdiri dari dua bentuk, yaitu pernyataan 

unfavorable dan favorable. Jawaban tesebut bergerak dari angka satu 

(sangat tidak sesuai), angka dua (tidak sesuai), angka tiga (agak tidak 

sesuai), angka empat (agak sesuai), angka lima (sesuai), angka enam 

(sangat sesuai). Penilaian dalam skala ini dilakukan dengan 

menggunakan metode rating scale yang terdiri dari tujuh rentang skor 

jawaban dengan besar nilai 1 sampai dengan 6 untuk seluruh aitem 

dalam skala ini. berikut merupakan ringkasan jenjang penilaian setiap 

butir aitem: 
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Tabel 3.2  

Distribusi Pertanyaan dan Pernyataan pada Skala Intensitas 

Penggunaan  

Smartphone 

Dimensi Butir Aitem 

Favorable Unfavorable 

Durasi 22, 25 17 

Frekuensi 1,8,23,24 - 

Perhatian 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,18,1

9,20 

16 

Penghayatan 13,21 - 

Total  25 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah, maka alat ukur yang 

akan digunakan haruslah telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kedua 

komponen ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Pada pendekatan 

kuantitatif, data harus melewati suatu proses pengukuran validitas dan 

reliabilitas dan juga telah dinyatakan valid serta reliabel terlebih dahulu 

barulah data tersebut dapat diinterpretasikan dengan lebih objektif 

(Azwar, 2005). 

1. Uji Validitas 

Menurut Azwar (2012) sebuah alat ukur yang baik adalah yang 

mampu untuk menghasilkan data yang akurat, sesuai dengan tujuan 

ukurnya serta mampu menganalisis hasil yang diperoleh secara valid 

dan objektif. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas suatu aitem 

maka akan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor ini dapat 

berfungsi untuk mengetahui individu dan pengelompokkannya sesuai 



35 
 

dengan karakteristik responden, maupun dapat menguji validitas 

konstruk.  

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan membuat korelasi 

skor responden pada aitem yang saling berkaitan dengan skor total yang 

analisisnya dilakukan dengan bantuan aplikasi pada komputer yaitu 

program Statistical Program for Social Science (SPSS) 22 for 

Windows. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam 

mengupayakan untuk menjami validitas alat ukur penelitian ini: 

a. Memilih alat ukur yang telah tervalidasi dan memiliki validitas yang 

tinggi dari hasil penelitian sebelumnya 

b. Melakukan adaptasi alat ukur dari peneliti sebelumnya yang 

menggunakan alat ukur kesejahteraan psikologis dan skala intensitas 

penggunaan smartphone 

c. Meminta kepada dosen pembimbing skripsi untuk melakukan 

judgment terkait dengan validitas isi alat ukur apakah telah memiliki 

relevansi antara seluruh aitem dari skala ini dengan tujuan 

pengukuran. 

d. Melakukan uji coba awal alat ukur terhadap beberapa responden 

untuk memastikan jika aitem yang berada dalam alat ukur ini mudah 

untuk dipahami. 
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2. Uji Reliabilitas 

Azwar (1995) konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. Artinya, hasil ukur adalah dapat dipercaya 

apabila dalam beberapa kali pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, kalau aspek yang diukur 

dalam diri responden memang belum berubah. Rentang angka 

reliabilitas adalah dari 0-1. Semakin  reliabilitasnya mendekati angka 1, 

maka semakin tinggi reliabilitas penelitian tersebut (Azwar, 1995). 

Teknik yang akan peneliti gunakan untuk menguji reliabilitas alat ukur 

dalam penelitian ini adalah dengan teknik Alpha Cronbach dengan 

bantuan aplikasi pada komputer yaitu program Statistical Package for 

Social Science (SPSS) 22 for Windows. 

F. Metode Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode statistik dengan bantuan aplikasi 

pada komputer yaitu program SPSS 22 dengan teknik Spearman’s rho. 

Data akan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan uji asumsi, uji 

normalitas, uji linearitas dan kemudian akan melakukan uji hipotesis. 

 

 

 

 


