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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah dan Persiapan 

1. Orientasi Kancah 

Universitas Islam Indonesia (UII) merupakan Universitas swasta 

tertua di Indonesia. Awal mulanya UII bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) 

dan bertempat di Jakarta. STI sendiri didirikan pada tanggal 8 Juli 1945 dan 

pada tanggal 10 April 1946 STI pindah ke Yogyakarta dan pada tahun 1947 

mengganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. UII memiliki 8 

Fakultas dan 1 Program Internasional. Salah satu dari fakultas yang ada di 

UII terdapat salah satu fakultas yang bernama Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya yang dirikan pada tahun 1995 atau sektar 49 tahun setelah UII 

didirikan. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya terdiri dari 4 program 

studi, yaitu Psikologi, Ilmu Komunikasi, Pendidikan Bahasa Inggris, dan 

Hubungan Internasional.  

S-1 Psikologi adalah program studi tertua di dalam Fakultas ini 

(berdiri sejak 1995/1996) kemudian disusul Program Studi S-1 Ilmu 

Komunikasi (2004/2005), Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa Inggris 

(2012/2013) dan Program Studi yang termuda dalam Fakultas ini adalah S-

1 Hubungan Internasional (2014/2015). Mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya sendiri berasal dari berbagai daerah yang ada di 

Indonesia dengan status ekonomi yang beragam juga. Mayoritas dari 
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mahasiswa Fakultas ini memiliki alat komunikasi berupa handphone dan 

kebanyakan dari mereka memiliki handphone yang berjenis smartphone.  

Fasilitas wifi yang ada di kampus UII ini membuat para mahasiswa 

merasa dimudahkan segala urusannya yang berhubungan dengan 

penggunaan smartphone nya sehingga dari segi durasi dan frekuensi akan 

lebih lama dan sering menggunakan smartphonenya. 

2. Persiapan Penelitian 

a. Persiapan Administrasi 

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti mengajukan perizinan 

penelitian kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya untuk 

melakukan pengambilan data penelitian di lingkungan Fakultas tersebut. 

Peneliti melakukan uji coba pada tanggal 08 Novermber 2018 pada 79 

mahasiswa yang terdiri dari 28 mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris dan 

51 mahasiswa Psikologi. selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data 

pada tanggal 26 – 30 November 2018.  

b. Persiapan Skala  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua skala, 

yaitu skala kesejahteraan psikologis dan skala intensitas penggunaan 

smartphone. 
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1. Skala Kesejahteraan Psikologis 

Skala ini peneliti adaptasi oleh skala kesejahteraan yang digunakan 

oleh Putri (2015) dengan mengacu pada teori dan aspek dari Ryff 

(1989) yaitu penerimaan hidup (self acceptance), tujuan hidup (purpose 

in life), hubungan positif dengan orang lain (positive relations with 

others), kemandirian (autonomy), penguasaan lingkungan 

(environmental mastery), dan pengembangan pribadi (personal 

growth). Skala kesejahteraan psikologis ini terdiri dari 17 pertanyaan 

yang terbagi dari 9 aitem favorable dan 8 aitem unfavorable. 

2. Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

Skala intensitas penggunaan smartphone ini peneliti modifikasi dari 

skala Prakoso (2017) tetapi tidak sepenuhnya modifikasi, dikarenakan 

peneliti menambahkan dan menyesuaikan beberapa aitem dalam skala 

ini dengan tujuan penelitian ini sendiri dengan mengacu pada 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. 

c. Pengecekan Skala 

Peneliti melakukan uji coba skala terlebih dahulu sebelum melakukan 

pengambilan data dengan kedua skala dalam penelitian ini untuk melihat 

seberapa baik validitas dan realibilitas kedua skala ini.  
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d. Hasil Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba yang dilakukan oleh peneliti kemudian diolah menggunakan 

Statistical Package for Social Science (SPSS) 22 for Windows Untuk 

melakukan uji coba realibiltas dan validitas pada kedua skala dalam 

penelitian ini. Seleksi aitem ini digunakan untuk mendapatkan aitem 

pertanyaan yang memiliki kualitas yang baik sehingga kedua skala ini 

dapat digunakan sebagai alat ukur yang telah valid dan reliabel. 

1. Skala Kesejahteraan Psikologis 

Pada hasil uji coba skala kesejahteraan psikologis menunjukkan jika 

dari 17 aitem yang diuji cobakan terdapat 6 aitem yang gugur dan 

menghasilkan 11 aitem yang valid. Setelah dihitung maka koefisien 

reliabilitas skala Alpha sebesar 0,782 dan indeks deskriminasi aitem 

bergerak dari 0, 257 – 0,571. Dari hasil ini dapat menunjukkan jika skala 

kesejahteraan psikologis ini reliabel dan valid. Distribusi aitem skala 

kesejahteraan psikologis setelah di uji coba dapat dilihat pada Tabel 4.1 

di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Distribusi Pertanyaan pada Skala Kesejahteraan Psikologi 

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 

       Catatan: Angka yang ditebalkan adalah item yang gugur  
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2. Skala Intensitas Penggunaan Smartphone  

Pada hasil uji coba skala kesejahteraan psikologis menunjukkan jika 

dari 25 aitem yang diuji cobakan terdapat 5 aitem yang gugur dan 

menghasilkan 20 aitem yang valid. Setelah dihitung maka koefisien 

reliabilitas skala Alpha sebesar 0,906 dan indeks deskriminasi aitem 

bergerak dari 0, 336 – 0,720. Dari hasil ini dapat menunjukkan jika 

skala intensitas penggunaan smartphone ini reliabel dan valid. 

Distribusi aitem skala intensitas penggunaan smartphone setelah di uji 

coba dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini : 

Tabel 4.2 

Distribusi Pertanyaan dan Pernyataan pada Skala Intensitas 

Penggunaan Smartphone 

Dimensi Butir Aitem 

Favorable Unfavorable 

Durasi 22, 25 17 

Frekuensi 1,8,23,24 0 

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

,19,20 
16 

Penghayatan 13,21  

Total  25 

        Catatan: Angka yang ditebalkan adalah item yang gugur  

 

B. Laporan Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan pengambilan data dilakukan pada tanggal 26 – 30 November 

2018. Pengambilan data dilakukan di Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya, Universitas Islam Indonesia dengan jumlah responden sebanyak 

127. Proses pengambilan data di lakukan dengan membagikan kuesioner 

penelitian kepada mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. 
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Kuesioner yang diberikan kepada responden langsung diisi oleh responden 

dan setelah itu diberikan kepada peneliti.  

C. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Responden Penelitian 

Peneliti membagikan kuesioner yang terdiri dari dua skala kepada 127 

responden yang merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial 

Budaya di Universitas Islam Indonesia dengan rincian deskripsi peneliti 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini : 

Tabel 4.3 

Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jurusan Laki-laki Perempuan Total 

Ilmu Komunikasi 28 20 48 

Hubungan Internasional 26 18 44 

Psikologi 3 20 23 

Pendidikan Bahasa Inggris 3 9 12 

Total 60 (47%) 67 (53%) 127 (100%) 

 

2. Deskripsi Data Penelitian 

Pada penelitian ini didapatkan skor hipotetik dan skor empirik untuk 

setiap alat ukur yang digunakan.  

Tabel 4.4 

Deskripsi Data Penelitian 

Variabel 

Data Hipotetik Data Empirik 

Skor 
Mean SD 

Skor 
Mean SD 

Min Max Min Max 

Kesejahteraan 

Psikologis 
11 66 38,5 9,16 25 64 47,65 7,75 

Intensitas 

Penggunaan 

Smartphone 

20 120 70 16,66 46 116 76,12 16,81 

Keterangan: 
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Min : Nilai Minimal yang diperoleh 

Max : Nilai Maksimal yang diperoleh 

Mean : Rerata 

SD : Standar Deviasi 

Setelah data hipotetik dan empirik didapatkan peneliti melakukan 

kategorisasi menggunakan norma persentil guna mengetahui norma intensi 

penggunaan smartphone pada mahasiswa. Sebelum melakukan 

kategorisasi, peneliti melakukan norma persentil, peneliti melakukan 

kategorisasi untuk melihat seberapa besar persentase masing-masing 

kelompok responden penelitian pada kesejahteraan psikologis dan intensitas 

penggunaan smartphone. 

a. Skala Kesejahteraan Psikologis 

Berikut adalah kategorisasi skala kesejahteraan psikologis : 

Tabel 4.5 

Kategorisasi Skala Kesejahteraan Psikologis 

Kategori Skor Jumlah Persentase 

Sangat Rendah X < 34 6 5% 

Rendah 34 ≤ X < 43 21 16% 

Sedang 43 ≤ X < 52 59 46% 

Tinggi 52 ≤ X < 62 39 31% 

Sangat Tinggi X ≥ 62 2 2% 

Jumlah  127 100% 

 

Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan terlihat jika 

terdapat 6 (5%) responden yang berada dalam kategori sangat rendah, 21 

(16%) responden berada dalam kategori rendah, 59 (46%) responden 

berada di kategori sedang, 39 (31%) responden di kategori tinggi, dan 2 

(2%) responden berada dalam kategori sangat tinggi. 
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b. Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

Tabel 4.6 

Kategorisasi Skala Intensitas Penggunaan Smartphone 

Kategori Skor Jumlah Persentase 

Sangat Rendah X < 46 0 0% 

Rendah 46 ≤ X < 66 34 27% 

Sedang 66 ≤ X < 86 60 47% 

Tinggi 86 ≤ X < 106 24 19% 

Sangat Tinggi X ≥ 106 9 7% 

Jumlah  127 100% 

Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan terlihat jika 

terdapat 0 (0%) responden yang berada dalam kategori sangat rendah, 34 

(27%) responden berada dalam kategori rendah, 60 (47%) responden 

berada di kategori sedang, 24 (19%) responden di kategori tinggi, dan 9 

(7%) responden berada dalam kategori sangat tinggi. 

3. Uji Asumsi 

Analisis data dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan pengujian 

aitem untuk mendapatkan koefisien reliabilitas. Setelah itu data ini diuji 

kembali dengan uji normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi dilakukan sebagai 

syarat sebelum dilakukannya uji korelasi. Berikut ini adalah uji asumsi yang 

dilakukan dalam penelitian ini: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data 

yang ada terdistribusi normal atau tidak. Distribusi data dikatakan normal 

jika p > 0,05 sedangngkan jika p < 0,05 maka data yang ada tidak 

terdistribusi secara normal. Teknik yang akan digunakan untuk uji 

normalitas adalah uji statistika one-Sample Kolmogorov-Sminorv Test. 
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Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada variabel 

intensitas penggunaan smartphone, diperoleh KS-Z = 0,101, p = 0,003 ( p 

< 0,05). Kemudian untuk variabel kesejahteraan psikologis diperoleh p = 

0,200 (p > 0,05). Data tersebut menunjukkan jika ada yang terdistribusi 

normal dan tidak normal. Hasil uji normalitas kedua variabel tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini : 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas Sebaran 

Variabel KS-Z P Keterangan 

Intensitas Penggunaan 

Smartphone 
0,101 0,003 Tidak Normal 

Kesejahteraan Psikologis 0,069 0,200 Normal 

 

 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

hubungan antara variabel kesejahteraan psikologis dan intensitas 

penggunaan smartphone linier. Kedua variabel dikatakan memiliki 

hubungan yang linier jika p < 0,05. Hasil analisis data menunjukkan jika 

hubungan antara kesejahteraan psikologis dan intensitas penggunaan 

smartphone bersifat linier F = 10,115, p = 0,002 (p < 0,05). Hasil uji 

linearitas kedua variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Uji Linearitas 

Variabel 
Koefisien 

Linearitas 

Signifikansi 

(P) 
Keterangan 

Intensitas Penggunaan 

Smartphone terhadap 

Kesejahteraan Psikologis 

10,115 0,002 Linear 
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4. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah ada hubungan antara kedua 

variabel yang sedang diteliti ini. Uji hipotesis dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik dari Spearman’s rho karena data dalam penelitian ini 

tidak terdistribusi normal. Hasil analisis menunjukkan jika korelasi antara 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis (r = -0, 283 ; 

p = 0,001 (p < 0,05)). Hasil dari uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.9 di 

bawah ini : 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Hipotesis 

Variabel r r² Sig. (1-tailed) 

Intensitas Penggunaan 

Smartphone dan 

Kesejahteraan Psikologis 

-0,283 0,080 0,001 

 

5. Analisis Tambahan 

Uji beda berdasarkan jenis kelamin responden terhadap intensitas 

penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis dilakukan untuk melihat 

seberapa besar perbedaan nilai antar laki-laki dan perempuan. Jika nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05 (p > 0,05), maka tidak ada perbedaan antar 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis pada laki-laki 

dan perempuan, demikian sebaliknya. Hasil analisis uji beda berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Beda Berdasarkan Jenis Kelamin 

Variabel Mean Rank 
Signifikansi (P) 

 L P 

Intensitas Penggunaan 

Smartphone 

75,97 76,25 0,885 

Kesejahteraan Psikologis 47,10 48,15 0,309 

  

Dari hasil analisis data uji beda yang telah dilakukan terlihat jika tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara intensitas penggunaan smartphone 

dan kesejahteraan psikologis pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal 

ini ditunjukkan melalui nilai probabilitas pada intensitas penggunaan 

smartphone  ( p = 0,885, p > 0,05) dan kesejahteraan psikologis ( p = 0,309, p > 

0,05) 

D. Pembahasan 

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara intenitas penggunaan 

smartphone dan kesejahteraan psikologis pada mahasiswa Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya. Dari hasil analisis data yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang negatif antara intensitas penggunaan smartphone dan 

kesejahteraan psikologis (r = -0,283) dengan  p = 0,001 (p , 0,05) kemudian 

diperoleh koefisien determinasi (r²) sebesar 0,080 dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan jika semakin tinggi nilai intensitas penggunaan smartphone maka 

semakin rendah nilai kesejahteraan psikologis. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

intensitas penggunaan smartphone maka semakin tinggi nilai kesejahteraan 

psiklogis. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima meskipun korelasi 

kedua variabel tersebut lemah. 
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Hasil pengujian hipotesis ini sejalan dengan penelitian lain yang berkaitan dari 

Zulkefly dan Baharudin (2012) yang mengatakan jika mahasiswa yang 

menghabiskan banyak waktu dengan ponsel mereka lebih rentan terhadap 

gangguan psikologis. Intensitas penggunaan smartphone sendiri tidak begitu saja 

mempengaruhi kesejahteraan psikologis, karena penggunaan smartphone sendiri 

dapat memenuhi beberapa kebutuhan dari seseorang. Aspek dari intensitas 

penggunaan smartphone yang terdiri dari durasi, frekuensi, perhatian, dan 

penghayatan dapat berpengaruh negatif kepada seseorang jika ia tidak mampu 

menggunakan dengan semestinya maka akan menimbulkan berbagai dampak 

negatif juga, seperti akan menurunnya komunikasi interpersonal (Ghaida, 2012), 

depresi atau kecemasan (Demirci, Akgonul, & Akpinar 2015), dan harga diri yang 

rendah (Ha, Chin, Park, Ryu & Yu ,2008).  

Dari hasil analisis tambahan diperoleh penemuan berikut lainnya yaitu 

berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dari hasil uji beda intensitas penggunaan 

smartphone dan kesejahteraan psikologis pada laki-laki dan perempuan diperoleh 

data yang memperlihatkan jika tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, mahasiswa dan mahasiswa memiliki 

intensitas penggunaan smartphone dan kesejahteraan psikologis yang sama. 

Pada penelitian ini nilai korelasi dalam penelitian ini tergolong lemah, hal ini 

dimungkinkan karena adanya beberapa kelemahan dalam penelitian ini, yaitu: 

tidak spesifik dalam menjabarkan penggunaan smartphone seperti apa yang dapat 

berdampak buruk kepada kesejahteraan psikologis seseorang. 

 


