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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dilakukan dengan 

mengumpulkan data berupa angka. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

korelasional yang menghubungkan antara variabel stres akademik (X) dengan 

kecanduan smartphone (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variabel lain, berdasarkan 

koefisien korelasi (Azwar, 2013) 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian yang terdapat pada penelitian ini harus 

ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan data dan analisis data. 

Pengidentifikasian variabel penelitian membantu dalam menentukan alat 

pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan. Adapun variabel 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1.  Variabel Terikat (Y) : Kecanduan Smartphone 

2.  Variabel Bebas (X) : Stres Akademik 

 

C. Definisi Operasional 

 Definisi operasional dibuat berdasarkan kriteria pengukuran yang diterapkan 

pada variabel yang didefinisikan (Azwar, 2013). Batasan definisi operasional 

variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kecanduan Smartphone 

Kecanduan smartphone adalah sebagai perilaku keterikatanatau kecanduan 

terhadap smartphone yang memungkinkan menjadi masalah sosial seperti halnya 

menarik diri, dan kesulitan dalam performa aktivitas sehari-hari atau sebagai 

gangguan kontrol implus terhadap diri seseorang. Kecanduan smartphone akan di 

ukur dengan Skala smartphone addiction scale  (SAS) yang diadaptasi dan 

dimodifikasi dari alat ukur Kwon, dkk. (2013) yaang terdiri dari aspek daily life 

disturbance (gangguan kehidupan sehari-hari), positive anticipation, withdrawal, 

cyberspace-oriented relationship, dan overuse. Semakin tinggi skor kecanduaan 

smartphone maka semakin tinggi kecanduaan smartphonepada mahasiswa. 

Sebaliknya, semakin rendah skor kecanduan smartphone maka semakin rendah 

kecanduaan smartphone yang dialami mahasiswa. 

2. Stres Akademik 

Stres akademik, diartikan sebagai suatu keadaan individu yang  mengalami 

tekanan hasil persepsi dan penilaian tentang stressor akademik, yang berhubungan 

dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan perguruan tinggi. Secara operasional 

diartikan sebagai stres yang dialami oleh individu ketika menilai situasi atau 

ransangan yang dihadapi atau terkait dengan lingkungan fisik dan sosial kelas, 

mekanisme pengajaran, dan tuntutan yang berkaitan dengan pembelajaran. Stres 

akademik akan diukur dengan skala Academic Stres Scale (ASS) 33- aitem yang 

dikemukan oleh Khon dan Frazer (1986) yang terdiri dari stresor fisik yaitu faktor 

lingkungan yang mempengaruhi perilaku (suhu, kelas yang berisik), stresor 

psikologis mengacu pada inteprestasi tidak rasional dari peristiwa yang 
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mengakibatkan konsekuensi emosional (kuliah bahasa asing, psikososial mengacu 

pada interaksi interpersonal yang mempengaruhi perilaku (Tugas yang tidak 

jelas). Semakin tinggi skor yang diperoleh maka menunjukan semakin tinggi stres 

akademik. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka menunjukan 

semakin rendah stres akademik. 

 

D.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian (Azwar, 2010).Menurut Sugiyono (2013) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan.penelitian ini mengambilmahasiswa Fakultas Psikologi UIN 

Suska Riau semester empat dan enam  sebagai populasi sebanyak 344 orang. 

(Data Akademik Fakultas Psikologi UIN Suska Riau 16 maret 2018-semester 

genap). 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2013). Agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan kepada 

populasi, maka sampel diambil secara repsentatif, artinya sampel haruslah 

mencerminkan dan bersifat mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah  

mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang masih menempuh masa studi 

aktif sebanyak 225 responden.  
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Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan karateristik 

tertentu (Sugiono, 2013) yakni sebagai berikut: 

a.    Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau yang masih ada matakuliah 

wajib per-semesternya. 

b.    Mempunyai lebih banyak beban tugas atau laporan dengan tingkat kesulitan 

yang lebih tinggi (yaitu dilihat dari mata kuliah wajib yang harus diambil per-

semester  yang telah ditetapkan oleh akademik maka ditetapkan semester 4 

dan 6). 

c.   Mempunyai smartphone. 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data-data penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menggunakan skala. Metode pengukuran skala merupakan 

daftar pertanyaan atau pernyataan yang diajukan agar dijawab oleh subjek dan 

interpretasinya terhadap pertanyaan tersebut merupakan proyeksi dari perasaan 

atau kepribadian (Azwar, 2013). 

1.   Alat Ukur 

a. Kecanduan Smartphone 

Variabel kecanduan smartphone dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skala smartphone addiction scale  (SAS) yang diadaptasi 

berdasarkan teori Kwon, dkk. (2013). Aitem-aitem yang dibuat mengacu 

pada aspek-aspek kecanduan smartphone yang telah dimodifikasi penulis. 
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Aspek-spek yang diukur yaitu: daily life disturbance (gangguan kehidupan 

sehari-hari), positive anticipation, withdrawal, cyberspace-oriented 

relationship, dan overuse. Skala ini terdiri dari 33 item yang tersusun atas 

pernyataan favorable. 

Tabel 3.1 

Blue Print Try Out Skala Kecanduan Smartphone 

No Aspek No item Jumlah 

1 Daily life distubance 1,2,3,4,5 5 

2 Positive anticipation 6,7,8,9,10,11,12,13 8 

3 Withdrawal 14,15,16,17,18,19 6 

4 Cyberspace oriented 20,21,22,23,24,25,26 7 

5 Overuse 27,28,29,30 4 

6 Tolerance 31,32,33 3 

 Total  33 

 

Skala ini disusun berdasarkan Skala Likert.Setiap item pada 

kelompok pernyataan tersebut mempunyai lima alternatif pilihan jawaban 

yaitu, sangat sesuai (SS), Sesuai (S), kurang sesuai (KS)), tidak sesuai 

(TS) dan sangat tidak sesuai (STS).  Penilaian yang diberikan pada 

pernyataan tersebut dijelaskan pada tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 

Rentang Skor Skala Kecanduan Smartphone 

Pernyataan Skor 

Sangat Sesuai (SS) 5 

Sesuai (S) 4 

Kurang Sesuai (KS) 3 

Tidak Sesuai (TS) 2 

Sangat Tidak Sesuai (STS) 1 

 

b. Stres Akademik 

 Variabel  Stres Akademik dalam penelitian ini diukur 

menggunakan skala Academic Stres Scale (ASS). Aitem-aitem yang dibuat 
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mengacu pada aspek-aspek stres akademik yang diadaptasi dan 

dimodifikasi penulis dari  Khon dan Frazer (1986). Aspek-spek yang 

diukur yaitu terdiri dari stresor fisik yaitu faktor lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku (suhu,kelas yang berisik), stresor psikologis 

mengacu pada inteprestasi tidak rasional dari peristiwa yang 

mengakibatkan konsekuensi emosional (kuliah bahasa asing), psikososial 

mengacu pada interaksi interpersonal yang mempengaruhi perilaku (Tugas 

yang tidak jelas). 

Tabel 3.3 

Blue Print Try Out  Skala Stres Akademik 

No Aspek No item Jumlah 

1 Fisik, stresor lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku. 
1,2,3,4,5 5 

2 Psikologis, mengacu pada 

interprestasi tidak rasional dari 

peristiwa yang mengakibatkan 

konsekuensi emosional. 

6,7,8,9,10,11,12 7 

3 Psikososial, mengacu pada 

interaksi interpersonal yang 

mempengaruhi perilaku. 

13,14,15,16,17,18,19 

20,21,22,23,24,25,26 

27,28,29,30,31,32,33 

21 

 Total  33 

 

Skala ini disusun berdasarkan Skala Likert yang terdiri dari dua 

kategori item yaitu aitem favorable dan unfavorable.Setiap item pada 

kelompok pernyataan tersebut mempunyai lima alternatif pilihan jawaban 

yaitu, tidak stres (TS), Stres (S), kadang-kadang stres (KKS), hampir stres 

(HS) dan sangat stres (ST).  Penilaian yang diberikan pada pernyataan 

tersebut dijelaskan pada tabel 3.4  

 

 



 

 
 

33 

Tabel 3.4 

Rentang Skor Aitem Skala Stres Akademik 

Pernyataan Skor 

Tidak Stres (TS) 1 

Stres (S) 2 

Kadang-kadang Stres (KKS) 3 

Hampir Stres (HS) 4 

Sangat Stres (SS) 5 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Persiapan sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

menyebarkan skala untuk Try Out dilakukan pada tanggal 30 April 2018 s.d 02 

April 2018. Pada Try Out ini peneliti menyebarkan skala sebanyak 100 lembar 

yang diberikan kepada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Suska Riau semester 

enam (6). Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat  validitas dan reliabilitas 

serta untuk mendapatkan aitem-aitem yang layak digunakan sebagai alat ukur. 

Alat ukur yang diuji validitas dan realibilitasnya adalah alat ukur stres akademik 

dan kecanduan smartphone. 

 

G. Validitas Dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Validitas diartikan sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dapat dikatan mempunyai 

validitas tinggi apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan 

hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksus dikenakannya tes tersebut 

(Azwar, 2007). 
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Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi. Validitas 

isi menunjukan sejauh mana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur oleh tes. Pengujian validitas isi menggunakan 

analisis rasional oleh para ahli (Profesional judgment), dalam hal ini dilakukan 

oleh dosen pembimbing dan narasumber (Sugiono, 1999). 

2.    Daya Diskriminasi Aitem 

 Menurut Azwar (2009) Pengujian daya beda diskriminasi dilakukan 

dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor aitem dengan 

distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi  ini akan menghasilkan koefisien 

korelasi aitem-total (rix). Uji daya beda diskriminasi dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dari Carl Pearson. 

 Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 

Azwar (2009) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang digunakan untuk 

indeks daya diskriminasi minimal adalah 0,30. Dengan demikian aitem yang 

koefisiennya <0,30 dinyatakan gugur, sedangkan aitem yang dianggap sahih 

adalah aitem yang mempunyai koefisien korelasi ≥0,30. Dalam penelitian ini 

koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,30. Dari 33 aitem skala 

kecanduan smartphone yang telah diuji coba terdapat 16 aitem yang gugur dan 17 

aitem yang valid (sahih), dengan koefisien korelasi total berkisar antara 0.300 

sampai 0.566. Dari 33 aitem skala stres akademik terdapat 13 aitem yang gugur 

dan 20 aitem yang valid (sahih) dengan koefisien korelasi total berkisarantara 

0.309sampai 0.569. Aitem yang valid disusun kembali dengan menyesuaikan 

nomor aitem pada pola aitem sebelumnya. Oleh karena itu, dibuat blue print skala 
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stres akademik dan kecanduan smartphone untuk penelitian (research) yang dapat 

dilihat pada tabel 3.5 dan 3.6 sebagai berikut ini. 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala PenelitianKecanduan Smartphone 

No Aspek No item Jumlah 

1 Daily life distubance 1,2,3,4 4 

2 Positive anticipation 5,6,7,8,9 5 

3 Withdrawal 10,11 2 

4 Cyberspace oriented 12,13,14 3 

5 Overuse 15,16 2 

6 Tolerance 17 1 

 Total  17 

 

Tabel 3.6 

Blue Print  Skala Penelitian Stres Akademik 

No Aspek No item Jumlah 

1 Fisik, stresor lingkungan yang 

mempengaruhi perilaku. 
1,2 2 

2 Psikologis, mengacu pada 

interprestasi tidak rasional dari 

peristiwa yang mengakibatkan 

konsekuensi emosional. 

3,4,5,6 4 

3 Psikososial, mengacu pada interaksi 

interpersonal yang mempengaruhi 

perilaku. 

7,8,9,10,11,12,13 

14,15,16,17,18,19,20 14 

 Total  20 

 

3.   Reliabilitas  

Reliabilitas adalah mengacu kepada kepercayaan atau konsistensi hasil 

ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan pengukuran (Azwar, 

2012). Reliabilitas ini mampu menghasilkan data reliabel dan suatu proses 

pengukuran dapat dipercaya. Koefisien reliabilitas berada dalam rentang dari 0 

sampai dengan 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 1 berarti 
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semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya, koefisien yang mendekati angka 0 berarti 

semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 2012). 

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan bantuan komputasi 

program SPSS (Stastical of Package for Social Sciences)for windows.  

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa skala kecanduan smartphone 0,735 

(bagus) dan skala stres akademik dengan hasil sebesar 0,785 (bagus) (Sumintono 

& Widhiarso, 2013). Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa reliabilitas skala dari masing-masing variabel bagus karena 

mendekati 1. 

 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

korelasi Pearson product moment. Korelasi Pearson product moment merupakan 

analisis statistic yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau 

lebih yang digunakan untuk data interval (Arikunto, 2010). Tujuan teknik ini 

adalah untuk mencari dan mengetahui hubungan antara stres akademik (X) 

dengan variabel kecanduan smartphone (Y). Teknik analisis data ini 

menggunakan program SPSS (Stastical of Package for Social Sciences) 20.0 for 

windows. 

 

 


