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BAB III

METODE PENELITIAN

a. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional yang

menghubungkan antara variabel motif afiliasi dengan keterbukaan diri mahasiswa

pengguna facebook yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.

Metode kuantitatif korelasional ini menekankan analisisnya pada data-data

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik (Azwar, 2010).

b. Variabel Penelitian

1. Variabel bebas (X) : Motif afiliasi

2. Variabel terikat (Y) : Keterbukaan diri (self-disclosure)

c. Definisi Operasional

1. Keterbukaan Diri di Facebook

Keterbukaan diri di Facebook atau biasa disebut self-disclosure adalah

kegiatan secara sukarela membagi informasi yang mendalam dengan orang

lain melalui akun facebook untuk mencapai hubungan yang lebih akrab.

Keterbukaan diri di facebook pada individu diungkap melalui skala perilaku

keterbukaan diri yang dibuat berdasarkan aspek-aspek perilaku keterbukaan

diri yang dikemukakan oleh Devito (2010) yaitu aspek banyaknya jumlah

informasi yang diungkapkan, valensi keterbukaan diri, kecermatan dan

kejujuran, maksud dan tujuan, serta keakraban. Peneliti memilih aspek
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keterbukaan diri yang dikemukakan oleh Devito karena aspek-aspek ini dapat

dipercaya mewakili alat ukur penelitian. Semakin tinggi skor yang diperoleh

maka akan semakin tinggi pula pengungkapan diri di facebook pada

mahasiswa. Semakin rendah skor yang diperoleh maka akan semakin rendah

pula pengungkapan diri di facebook pada mahasiswa.

2. Motif Afiliasi

Motif afiliasi adalah kebutuhan akan menjalin, membangun dan

mempertahankan hubungan baik dengan orang lain yang ditandai dengan

sikap kepedulian sosial di situs pertemanan facebook dengan berbagai

fiturnya. Motif afiliasi pada individu diungkap melalui skala motif afiliasi

yang dibuat berdasarkan ciri-ciri individu yang memiliki motif afiliasi

tinggi yang diperoleh dari teori motif afiliasi dari Murray (dalam

Destianingrum, 2011) yaitu aspek simpati, empati, kepercayaan, dan

menyenangkan orang lain, yang dapat dipercaya sebagai alat ukur

penelitian. Peneliti memilih ciri-ciri motif afiliasi tinggi yang

dikemukakan oleh Murray karena aspek ini lebih sesuai untuk penelitian

yang akan dilakukan peneliti. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka

akan semakin tinggi pula motif afiliasi pada mahasiswanya. Semakin

rendah skor yang diperoleh maka akan semakin rendah pula motif afiliasi

pada mahasiswanya.



39

d. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Salah satu langkah awal yang perlu diambil dalam melakukan

penelitian adalah menentukan populasi penelitian. Populasi adalah kelompok

subyek yang hendak dikenai generalisasi penelitian, kelompok subyek ini

harus memiliki ciri-ciri atau karakteristik-karakteristik bersama yang

membedakan dari kelompok subyek yang lain (Azwar, 2004). Adapun ciri-

ciri dalam populasi yang akan dijadikan subyek oleh peneliti adalah:

1. Mahasiswa/i fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, karena di

Fakultas Sains dan Teknologi untuk berbagi informasi baik dari fakultas,

dosen maupun mahasiswa melalui group di facebook, sehingga

mahasiswa harus memiliki akun facebook untuk mendapatkan informasi

yang berhubungan dengan kegiatan di kampus, fakultas, dan kelas.

2. Mahasiswa/i Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau yang aktif

berusia antara 18-21 tahun.

3. Mahasiswa/i fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau angkatan

2011 s/d 2013, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Populasi Penelitian

Jurusan 2011 2012 2013 Jumlah
Teknik Informatika

Teknik Industri
Sistem Informatika

Matematika
Teknik Elektro

375
227
281
151
199

273
133
182
87
115

188
95
145
70
91

836
455
608
308
405

Total 2612

Sumber: Bagian BAK FASTE UIN Suska Riau (2013)
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2. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan

tertentu (Kamaruddin, 2012). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian

ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan tujuan mendapatkan

subjek yang benar-benar terbuka di facebook. Sehingga sampel yang diambil

adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria telah terdaftar di akun facebook ≥

1 tahun, membuka akun facebook ≥ 2 kali dalam satu minggu, mengupdate

status ≥ 2 kali dalam satu minggu dan termasuk dalam golongan remaja akhir

(18-21 tahun). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 173 orang yang

memenuhi kriteria.

e. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapat dari instrumen penelitian yang digunakan

peneliti sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian (Dalam Arikunto,

2006). Penelitian ini menggunakan dua instrumen. Instrumen yang pertama adalah

inventory kepribadian, yaitu EPI (Eysenck’s personality Inventory). Inventory ini

berfungsi untuk menentukan tipe kepribadian subjek termasuk ekstrovert atau

introvert.

Instrumen yang kedua dan ketiga menggunakan skala psikologi, yaitu

skala motif afiliasi dan skala keterbukaan diri dengan model skala Likert. Skala

disusun terdiri dari pernyataan-pernyataan dengan empat pilihan jawaban dengan

alasan untuk menghindari jawaban netral. Interval jawabannya yaitu Sangat

Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS)
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(Azwar, 2004). Keempat pilihan jawaban tersebut diberi skor SS=4; S=3; TS=2;

STS=1 untuk pernyataan favorable, dan SS=1; S=2; TS=3; STS=4 untuk

pernyataan unfavorable (Azwar, 2004).

1. Alat Ukur

a) Alat Ukur Tipe Kepribadian

Alat ukur untuk tipe kepribadiaan ekstrovert dan introvert dalam

penelitian ini menggunakan skala ekstravesrsion (ekstrovert-introvert) dari

EPI (Eysenck’s personality inventory) yang berjumlah 24 item. Inventori ini

disusun dengan pilihan jawaban dikotomi, yaitu Iya dan Tidak. Untuk

mengetahui subjek termasuk tipe kepribadian ekstrovert atau introvert

dengan melakukan penilaian kategori nominal skor rerata dari ekstraversion

(ekstrovert-introvert). Apabila skor rerata subjek ≤ 12 maka subjek termasuk

ke dalam tipe kepribadian introvert dan jika skor ≥ 14 maka subjek termasuk

tipe kepribadian ekstrovert.

Menurut Hulo (dalam Fatimah, 2011) standarisasi alat tes EPI ini

telah disusun untuk tugas klinis dan eksperimental.  Berdasarkan uji validitas

dan reliabilitas yang telah dilakukan, alat tes EPI ini mempunyai taraf uji

validitas berkisar antara 0,1647-0,4621 dan taraf uji reliabilitas 0,7963.

b) Skala Motif Afiliasi

Skala motif afiliasi disusun berdasarkan ciri-ciri motif afiliasi tinggi

yaitu simpati, empati, kepercayaan, dan menyenangkan orang lain yang
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dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian. Skala motif afiliasi terdiri dari

32 item dengan perincian dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel  3.2
Blue Print Skala Motif Afiliasi (Try-Out)

No Aspek-aspek F UNF Total
1 Simpati 1, 9, 17, 25 8, 16, 24, 32 8
2 Empati 5, 13, 21, 29 2, 10, 18,26 8
3 Kepercayaan 3, 11, 19, 27 6, 14, 22, 30 8
4 Menyenangkan orang lain 7, 15, 23, 31 4, 12, 20, 28 8

Total 16 16 32

c) Skala Keterbukaan Diri (Self_disclosure)

Skala keterbukaan diri disusun berdasarkan aspek-aspek keterbukaan

diri yaitu aspek ukuran atau jumlah keterbukaan diri, valensi keterbukaan diri,

kecermatan dan kejujuran, maksud dan tujuan update di facebook, dan

keakraban yang dapat dipercaya sebagai alat ukur penelitian. Skala

keterbukaan diri terdiri dari 40 item dengan perincian pada tabel 3.3.

Tabel  3.3
Blue Print  Skala Keterbukaan Diri (Try-Out)

No Aspek-aspek F UNF Total
1 Ukuran atau jumlah

keterbukaan diri
1, 11, 26, 31 6, 16, 21, 36 8

2 Valensi keterbukaan diri 12, 17, 22, 37 2, 7, 27, 32 8
3 Kecermatan dan kejujuran 3,  13, 23, 33 8, 18, 28, 38 8
4 Tujuan Update di facebook 9, 14,19, 39 4, 24, 29, 34 8
5 Keakraban 5, 15, 30, 40 10, 20,25,35 8

Total 20 20 40
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2. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum alat ukur digunakan dalam penelitian sesungguhnya, perlu

dilakukan uji coba (try out) alat ukur yang dilakukan pada mahasiswa yang

memiliki karakteristik yang relatif sama dengan karakteristik populasi

penelitian, namun dipisahkan dari subjek penelitian yang sebenarnya. Hal

ini dilakukan untuk mengetahui kesahihan dan kekonsistenan (reliabilitas)

guna mendapatkan instrumen yang benar-benar mengukur apa yang ingin

diukur.

Uji coba alat ukur dilakukan pada tanggal 24 Maret - 7 April 2014 di

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR). Peneliti menyebarkan skala

pada 130 subjek untuk try out, yang kembali pada peneliti sejumlah 121

skala, dan yang gugur sebanyak 22 skala karena tidak sesuai dengan

karakteristik penelitian. Sehingga jumlah skala yang diolah oleh peneliti

berjumlah 99 skala. Selanjutnya adalah melakukan pengujian validitas dan

reliabilitas dengan menggunakan bantuan komputer SPSS (Statistical

Product and Service Solution) 16 for windows.

3. Validitas Alat Ukur

Validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi

mengukurnya suatu tes, atau derajat kecermatan alat ukur suatu tes (Azwar,

2010. Validitas dalam penelitian dilakukan penghitungan dengan proses

komputerisasi menggunakan program SPSS 16,0 for windows untuk

menentukan kesahihan item.
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a. Skala Motif Afiliasi

Hasil perhitungan pada variabel motif afiliasi diperoleh korelasi item

total berkisar antara 0,323 – 0,506. Item yang diuji cobakan berjumlah 32

item, terdapat 15 item yang valid karena memiliki koefisien korelasi item

total di atas 0,300. Sedangkan 17  item dinyatakan gugur. Tabel berikut ini

memaparkan rincian item yang valid dan item yang gugur setelah

dilakukanuji coba.

Tabel 3.4
Skala Motif Afiliasi yang Valid dan yang Gugur

No    Indikator
Nomor Item

JmlhValid Gugur
F UF F UF

1 Simpati 1, 9 24 17, 25 8, 16, 32 8
2 Empati 5,13,

21, 29
10, 26 - 2, 18 8

3 Kepercayaan 19 30 3, 11, 27 6, 14, 22 8
4 Menyenangkan

orang lain
15, 23 4, 28 7, 31 12, 20 8

Jumlah 9 6 7 10 32
15 17

b. Skala Keterbukaan Diri

Hasil perhitungan pada variabel keterbukaan diri diperoleh korelasi

item total berkisar antara 0,318 – 0,600. Item yang diuji cobakan berjumlah 40

item, terdapat 22 item yang valid karena memiliki koefisien korelasi item total

di atas 0,300. Sedangkan sisanya 18 item dinyatakan gugur.
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Tabel 3.5
Skala Keterbukaan Diri yang Valid dan yang Gugur

No Indikator
Nomor Item

JmlhValid Gugur
F UF F UF

1 Ukuran atau jumlah
keterbukaan diri

1,11,
26, 31

6, 21 - 16, 36 8

2 Valensi keterbukaan
diri

12 2 17, 22,
37

7, 27, 32 8

3 Kecermatan dan
kejujuran

3 8, 18,
28

13, 23,
33

38 8

4 Tujuan update di
Facebook

9, 14,
39

29 19 4, 24, 34 8

5 Keakraban 5, 15,
30

10, 20,
35

40 25 8

Jumlah
22 18 40

Berdasarkan item yang sahih, kemudian disusun kembali item-item

tersebut untuk penelitian. Hal ini dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Skala Motif Afiliasi untuk Penelitian
No Indikator Nomor Item Jumlah

F UF
1 Simpati 1, 9 24 3
2 Empati 5,13, 21, 29 10, 26 6
3 Kepercayaan 19 30 2
4 Menyenangkan orang lain 15, 23 4, 28 4

Jumlah 9 6 15

Tabel 3.7
Skala keterbukaan diri untuk penelitian
No Indikator Nomor Item Jumlah

F UF
1 Ukuran atau jumlah

keterbukaan diri
1,11, 26, 31 6, 21 6

2 Valensi keterbukaan diri 12 2 2
3 Kecermatan dan kejujuran 3 8, 18, 28 4
4 Tujuan Update di facebook 9, 14, 39 29 4
5 Keakraban 5, 15, 30 10, 20, 35 6

Jumlah
12 10 22
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4. Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat

dipercaya (Azwar, 2010). Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas rₓₓˡ

yang angkanya berada dalam rentang 0 sampai 1 (Azwar, 2013). Uji skala dalam

penelitian ini menggunakan teknik koefisien reliabilitas alpha.

Hasil perhitungan diketahui reliabilitas skala penelitian. Angka reliabilitas

pada variabel motif afiliasi mencapai 0,800. Sementara untuk reliabilitas variabel

keterbukaan diri mencapai 0,880. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur

dalam penelitian ini cukup reliabel.

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan metode statistik karena data yang

diperoleh berupa angka-angka dan metode statistik dapat memberikan hasil yang

obyektif. Selain itu dengan metode statistik dapat ditarik kesimpulan yang dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya karena berdasarkan perhitungan yang

teratur, teliti, dan tepat. Data dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan

teknik korelasi product moment dari Pearson.


