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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan pendekatan, metode, 

desain, instrumen, prosedur, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang 

digunakan dalam penelitian.  

 

3.1 Pendekatan, Metode dan Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif digunakan karena kuantitatif merupakan pendekatan yang 

memungkinkan dilakukannya pencatatan data hasil penelitian secara nyata dalam 

bentuk angka sehingga memudahkan proses analisis dan penafsirannya dengan 

menggunakan perhitungan statistik.  

 

3.1.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif korelasional, karena penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan 

suatu variabel dengan variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasi 

dan signifikasi secara statistik.  

 

3.1.3 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas (X) dan satu variabel 

terikat (Y).  Regulasi diri berperan sebagai variabel bebas (X) dan adiksi media 

sosial berperan sebagai variabel terikat (Y). Koefisien korelasi yang dihasilkan 

mengindikasikan tingkatan derajat hubungan antara tingkat regulasi diri dengan 

adiksi media sosial. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Bagan 3.1 

Hubungan Antar Variabel 

Regulasi diri sebagai 

variabel bebas (X) 

Adiksi media sosial 

sebagai variabel terikat (Y) 
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3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Pasundan 2 Bandung.  

 

3.2.2 Populasi Penelitian 

Populasi yang terlibat dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 

XI SMA Pasundan 2 Bandung. 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Penelitian  

No Kelas Populasi 

1 XI MIPA 1  27 

2 XI MIPA 2  27 

3 XI MIPA 3  36 

4 XI MIPA 4  35 

5 XI MIPA 5 35 

6 XI MIPA 6 30 

7 XI IPS 1  35 

8 XI IPS 2  36 

9 XI IPS 3  33 

10 XI IPS 4  33 

Jumlah  327 

 

Pertimbangan dalam menentukan peserta didik kelas XI SMA Pasundan 2 

Bandung sebagai populasi adalah sebagai berikut. 

a. Studi pendahuluan 

Studi pendahuluan yang dilakukan di SMA Pasundan 2 Bandung diketahui bahwa 

terdapat beberapa gejala yang menunjukkan perlunya pengembangan 

kemampuan regulasi diri peserta didik. Gejala tersebut ditunjukan dengan kondisi 

peserta didik yang sering kali mengerjakan tugas di sekolah; adanya konflik antar 
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kelompok teman karena merasa terganggu saat bermain media sosial; tidak 

mengerjakan tugas dan sebagainya. 

b. Peserta didik berada pada usia remaja 

Pada masa remaja individu sedang mengalami krisis identitas serta harus 

mempersiapkan kehidupan yang mandiri menuju dewasa. 

c. Pemahaman mengenai hubungan regulasi diri dan penggunaan media sosial 

perlu dipahami dan dimiliki oleh peserta didik untuk mempersiapkan masa 

dewasa. 

 

3.2.3 Sampel Penelitian 

Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan simple random 

sampling atau dilakukan secara acak sederhana dengan maksud agar setiap peserta 

didik dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

Penentuan jumlah sampel mengacu pada formula Isaac dan Michael. Formula Isaac 

dan Michael memberikan ketentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 

1%, 5% dan 10%. Berdasarkan formula ini, ditentukan besaran sampel berdasarkan 

jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Dari sebanyak populasi 

327 peserta didik dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki 5%, maka ditentukan 

sampel penelitian berjumlah 172 peserta didik. Sampel secara rinci dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Penelitian  

 

No Kelas Sampel 

1 XI MIPA 2 24 

2 XI MIPA 3 27 

3 XI MIPA 4 28 

4 XI MIPA 5 26 

5 XI IPS 2 32 

6 XI IPS 3 14 

7 XI IPS 4 21 
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Jumlah 172 
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3.3 Pengembangan Instrumen Penelitian 

3.3.1 Definisi Operasional Variabel 

Penelitian memiliki dua variabel yakni variabel regulasi diri dan variabel 

adiksi media sosial. Instrumen yang digunakan untuk mengkaji regulasi diri disadur 

dari penelitian Wulandari (2016) yang berjudul bimbingan pribadi untuk 

meningkatkan regulasi diri peserta didik. Berikut definisi operasional variabel dari 

kedua variabel tersebut. 

 

1. Regulasi diri 

Regulasi diri merupakan suatu proses pengaktivan pemikiran, perilaku dan 

perasaan yang terus menerus. Regulasi diri dalam penelitian ini merujuk pada 

kemampuan regulasi diri peserta didik kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung Tahun 

Ajaran 2018/2019 dalam menggunakan strategi aspek perencanaan (forethought), 

mengarahkan, mengelola dan memonitor perasaan, pikiran, dan perilaku dengan 

standar yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun aspek dan 

indikator regulasi diri yang diukur dalam penelitian ini yaitu aspek kognitif, 

emosional dan perilaku. 

Aspek kognitif yaitu kemampuan peserta didik untuk mengoptimalkan 

fungsi pikiran untuk merancang atau merencanakan tindakan yang ingin dilakukan, 

dengan indikator: a) memusatkkan perhatian; b) menetapkan tujuan; c) mengambil 

keputusan; dan d) memantau diri. 

Aspek emosional yaitu kemampuan individu dalam mengatur perasaan 

yang kuat dan tidak menyenangkan sehingga membentuk fungsi adaptasi seccara 

emosional terhadap situasi dengan indikator: a) memhami perasaan yang dimiliki; 

dan b) mengelola perasaan yang tidak menyenangkan. 

Aspek perilaku yaitu kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan 

hasil pemikiran dan nilai yang berlaku dilingkungannya, dengan indikator: a) 

mengikuti aturan; b) mengontrol perilaku; c) bertahan pada tugas-tugas yang sulit; 

dan d) manajemen waktu. 
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2. Adiksi Media Sosial 

Adiksi media sosial dalam penelitian ini merupakan kecenderungan peserta 

didik kelas XI SMA Pasundan 2 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 dalam 

mengakses media sosial yaitu salience, mood modification, tolerance, withdrawal, 

conflict, dan relapse.  

a.  Salience 

Dominasi media sosial pada perasaan, pikiran dan tingkah laku peserta didik; 

b. Mood modification 

Peserta didik mendapatkan kesenangan diri dari mengakses media sosial; 

c. Tolerance 

Peserta didik mengalami peningkatan mengakses media sosial secara progresif 

selama rentang periode untuk mendapatkan efek kepuasan; 

d. Withdrawal 

Perasaan tidak menyenangkan pada saat peserta didik tidak mengakses media 

sosial; 

e. Conflict 

Pertentangan yang muncul dari diri peserta didik sendiri tentang tingkat 

kegemarannya mengakses media sosial yang berlebihan maupun konflik yang 

terjadi antara peserta didik dengan orang lain sebagai akibat perilakunya dalam 

mengakses media sosial; 

f. Relapse 

Kecenderungan perilaku peserta didik untuk mengulangi pola yang sempat 

dilakukan pada awal mengenal media sosial meskipun telah mencoba melakukan 

kontrol atas dirinya. 

 

3.3.2 Kisi-kisi instrumen 

Instrumen penelitian berupa angket pernyataan baik untuk variabel bebas 

yaitu regulasi diri maupun variabel terikat yaitu adiksi media sosial.  

 

a. Instrumen Regulasi Diri 

Instrumen yang digunakan untuk mengkaji regulasi diri ini sudah siap 

digunakan karena sudah melalui uji keterbacaan, uji validitas, reliabilitas instrumen 
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karena instrumen ini disadur dari penelitian Wulandari (2016) yang berjudul 

bimbingan pribadi untuk meningkatkan regulasi diri peserta didik. Berikut kisi-kisi 

instrumen regulasi diri dalam penelitian ini yang disadur dari penelitian Praditha 

Wulandari. 

Tabel 3.3 

 Kisi-kisi Instrumen Regulasi Diri  

 

No Dimensi (Aspek) Indikator 
Nomor Item 

+ - Jumlah 

1 Kognitif 

Memusatkan perhatian 1,2 3 3 

Menetapkan tujuan 4,5 6 3 

Membuat keputuasan 7,8 9 3 

Memantau diri 10,11,12  3 

2 Emosi 

Memahami perasaan 

yang sedang dialami 
14 13,15 3 

Mengelola perasaan 

tidak menyenangkan 
 16,17,18 3 

3 Perilaku 

Mengikuti aturan 19,20 21 3 

Mengontrol perilaku 23,24 22 3 

Bertahan pada tugas-

tugas yang sulit 
25,26,27  3 

Manajemen waktu 28 29,30 3 

 

a. Instrumen Adiksi Media Sosial 

Instrumen adiksi media sosial yang digunakan dikembangkan dari aspek-aspek 

kriteria adiksi media sosial yang  merujuk pada pendapat Kuss dan Griffith. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Adiksi Media Sosial (Sebelum Uji Coba) 

 

No 
Dimensi 

(Aspek) 
Indikator 

 

Item 
Jum 

lah 
No +/- 

1 Salience Mengakses media sosial menjadi 

keperluan bagi peserta didik 

1, 2,3, 

4, 5, 6 

+ + + 

+ + + 

6 

Media sosial mendominasi pikiran 

peserta didik 

7, 8, 9, 

10 

+ + 

+ + 

4 

Media sosial mendominasi perilaku 

peserta didik 

11,12, 

13 

+ + + 3 

Peserta didik terus menerus 

memikirkan cara untuk mengakses 

media sosial 

14,15, 

16, 17 

++ 

+ + 

4 

2 Mood 
Modification 

Peserta didik merasa senang ketika 

mengakses media sosial 

18, 19, 

20 

+ 

+ + 

3 

Peserta didik memanfaatkan media 

sosialsebagai strategi coping atas 

masalah yang dihadapinya 

21, 22 + + 2 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Instrumen Adiksi Media Sosial (Sebelum Uji Coba) 

 
3 Tolerance  Terjadi peningkatan intensitas 

mengakses media sosial 

23, 24 + + 2 

Peserta didik tidak mampu mengatur 

waktunya sendiri dalam mengakses 

media sosial 

25, 26 

27, 28 

 

+ +  

+ + 

4 

4 Withdrawal Peserta didik menjadi cemas ketika 

tidak dapat mengakses media sosial 

29, 30 + + 2 

Peserta didik menjadi mudah marah 

ketika tidak dapat mengakses media 

sosial 

31, 32, 

33 

+ 

+ + 

3 

5 Conflict Adanya konflik dengan teman ketika 

peserta didik terus menerus 

mengakses media sosial 

34, 35 

 

+ + 2 

Adanya konflik dalam bidang 

pendidikan karena peserta didik terus 

menerus mengakses media sosial 

36, 37 

 

+ + 2 

Adanya konflik di dalam diri peserta 

didik karena peserta didik terus 

menerus mengakses media sosial 

38, 39, 

40 

+ 

+ + 

3 

6 Relapse Muncul perasaan ingin mengakses 

media sosial kembali meskipun 

sebelumnya sudah mencoba untuk 

menghentikan kebiasaan ini 

41, 42 

 

+ + 2 

Mengulangi kembali ketergantungan 

mengakses situs media sosial setelah 

sebelumnya berhasil untuk 

menghentikan ketergantungan 

tersebut 

43 + 1 

Jumlah Total Item 43 

 

Keterangan : 

+ = favourable 

- = unfavourable 

 

3.4 Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.4.1 Uji Kelayakan Instrumen 

 Uji kelayakan instrumen hanya dilakukan pada instrumen adiksi media 

sosial karena instrumen regulasi diri sudah siap pakai. Uji kelayakan instrumen 

dilakukan dengan melakukan proses judgement atau evaluasi terhadap pernyataan 

instrumen adiksi media sosial. Pada proses tersebut, peneliti meminta bantuan 

kepada pihak-pihak ahli. Proses uji tersebut melibatkan 3 dosen ahli yaitu Dr. 

Nandang Budiman, M.Si., dan Prof. Dr. Syamsu Yusuf L.N, M. Pd dan Dr. H. 

Mubiar Agustin, M.Pd pada bulan Oktober 2018. 
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 Proses uji kelayakan tersebut melibatkan konstruk, isi dan bahasa dari 

pernyataan yang dibuat. Adapun hasil penimbang dari instrumen adiksi media 

sosial yaitu diantaranya perlu memperhatikan lagi SPOK, tidak perlunya 

menggunakan kata ‘merasa’ ‘akan’, perlunya menambah pernyataan dalam setiap 

indikator minimal memiliki 2 pernyataan. Dari 43 pernyataan item tidak ada yang 

dibuang, hanya perlu direvisi dan ditambah item pernyataannya dengan hasil akhir 

menjadi 51 item.  

 

3.4.2 Uji Ketepatan Skala 

 Uji ketepatan skala dilakukan untuk mengidentifikasi ketepatan skala dan 

daya pembeda setiap item pada instrumen yang kemudian akan digunakan untuk 

menganalisis data. Berikut contoh uji ketepatan skala item 1 pada instrumen adiksi 

media sosial. 

Tabel 3.5 

Contoh Uji Ketepatan Skala 

 

No 

item 

Kategori 

Skor 

Jawaban 

Ordinal 

Frekuensi 

Jawaban 
Proporsi 

Proporsi 

Kumulatif 

Densitas 

{f(z)} 
Z 

Nilai Hasil 

Penskalaan 

1 1 2 0.012 0.012 0.030 -2.269 1.000 

 2 11 0.064 0.076 0.142 -1.435 1.862 

 3 17 0.099 0.174 0.257 -0.937 2.452 

 4 67 0.390 0.564 0.394 0.161 3.263 

 5 75 0.436 1.000 0.000  4.517 

 

3.4.3 Uji Validitas Instrumen 

 Uji validitas dilakukan untuk memeriksa ketepatan instrumen dalam 

mengukur atribut atau variabel penelitian yang diukur. Dalam menentukan validitas 

instrumen, digunakan pemodelan Rasch melalui Software Winsteps Rash Model 

For Windows. Untuk memeriksa item yang valid digunakan analisis pada Tabel 

13.1 yaitu Item Measure dengan memeriksa tiga kolom yaitu Outfit MNSQ, Outfit 

Z Standard dan Pt Measure Corr. Dengan penjelasan kriteria sebagai  berikut. 

1) Nilai Outfit Mean Square (MNSQ) yang diterima: 0,5 < MNSQ < 1,5 

digunakan untuk menguji konsistensi jawaban peserta didik dengan tingkat 

kesulitan butir soal. 
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2) Nilai Outfit Z-Standard (ZSTD) yang diterima: -2,0 < ZSTD < 2,0 digunakan 

untuk mendeskripsikan how much ( kolom hasil measure) merupakan butir 

outliner, tidak mengukur atau terlalu mudah atau sulit; 

3) Nilai Point Measure Correlation (PT Mean Corr): 0,4 < Pt Measure Core < 

0,85 digunakan untuk mendeskripsikan butir pernyataan yang tidak dipahami, 

direspon berbeda atau membingungkan dengan item lain. 

4) Unidimensionalitas instrumen pada tabel 23. Unidimensiolitas sebagai 

ukuran penting untuk mengevaluasi apakah instrumen yang dikembangkan 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, dengan prasyarat bahwa 

unidimensionalitas minimal sebesar 20%. Uji dimensionalitas yang dilakukan 

dengan memeriksa tabel 23 menunjukkan bahwa: 1) nilai raw variance pada 

instrumen regulasi diri yaitu sebesar 38 %; dan 2) nilai raw variance pada 

instrumen adiksi media sosial yaitu sebesar 42 %. Nilai kedua instrumen 

tersebut telah memenuhi persyaratan minimal uji unidimensionalitas. 

Instrumen regulasi diri dengan jumlah 30 butir item pernyataan sudah dilakukan 

validitas oleh peneliti sebelumnya yaitu Pradhita Wulandari dengan menggunakan 

aplikasi SPSS for windows 22.0 versions menggunakan Spearman’s rho.  

Adapun hasil uji validitas pada instrumen adiksi media sosial yang berjumlah 

51 butir menunjukkan bahwa terdapat 49 item valid dan 2 item yang tidak valid. 

Secara spesifik dijabarkan hasil uji validitas instrumen adiksi media sosial berikut. 

 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas Item Instrumen Adiksi Media Sosial 
Kriteria Item No. Item Jumlah 

Valid (Digunakan) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

33, 34,35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 

49, 50, 51. 

49 

Tidak Valid 

(Dibuang) 
9, 39. 2 

Total 51 

 

Item yang tidak valid dibuang karena tidak layak digunakan, setelah uji 

validitas dilakukan maka instrumen adiksi media sosial dapat digunakan.  
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3.4.4  Reliabilitas Instrumen 

 

 Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi dari pengukuran artinya seberapa 

jauh pengukuran yang dilakukan berkali-kali akan menghasilkan informasi yang 

sama. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software 

Winsteps Rasch Model For Windows dengan Rasch Model.  

 Uji Reliabilitas suatu instrumen dilakukan dengan memeriksa nilai alpha 

Cronbach pada Tabel 3.1 Summary Statistics. Adapun kriteria pengukuran 

reliabilitas yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

 Kriteria Nilai alpha Cronbach 

 
No Kriteria Rentang 

1 Buruk < 0,5 

2 Jelek 0,5-0,6 

3 Cukup 0,6-0,7 

4 Bagus 0,7-0,8 

5 Bagus Sekali >0,8 

    Sumber (Sumintono dan Widhiarso, 2015. hal 109) 

 

Berdasarkan uji reliabilitas pada instrumen regulasi diri diperoleh hasil nilai 

alpha Cronbach sebesar 0,76 dengan kategori bagus. Adapun pada instrumen adiksi 

media sosial diperoleh hasil nilai alpha Cronbach sebesar 0,93 dan termasuk 

kategori bagus sekali. Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa, kedua 

instrumen tersebut menunjukkan skor yang stabil dan konsisten digunakan. 

 Dalam menguji reliabilitas instrumen selain dilihat melalui nilai alpha 

Cronbach dipertimbangkan pula nilai person reliability dan item reliability. 

Adapun kriteria pengukuran person dan item reliability yaitu sebagai berikut. 

Tabel 3.8 

 Kriteria Person Reliability dan Item Reliability 

 
Rentang Kategori 

< 0,67 Lemah 

0,67-0,80 Cukup 

0,81-0,90 Bagus  

0,91-0,94 Bagus Sekali 

              > 0,94 Istimewa 

    Sumber (Sumintono dan Widhiarso, 2015. hal 109) 
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Berdasarkan uji reliabilitas yang dilakukan, instrumen regulasi diri 

memiliki nilai person reliability sebesar 0,74 termasuk kategori cukup dengan item 

reliability sebesar 0,99 yang termasuk istimewa. Adapun instrumen Adiksi Media 

Sosial memiliki nilai person reliability sebesar 0,91 termasuk kategori bagus sekali 

dengan item reliability 0,98 yang termasuk kategori istimewa.  
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Berikut ringkasan hasil uji reliabilitas pada kedua instrumen dibawah ini. 

Tabel 3.9 

Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

 
 Mean 

Measure 
Separation Reliability Alpa 

Cronbach 
 

Person 0.03 1.67 0,74 
0,76 

Regulasi 

Diri Item 0.15 8.59 0,99 

Person 0.05 3.25 0,91 
0,93 

Adiksi 
Mediasosial Item 0.09 6.99 0,98 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian menggunakan instrumen atau alat bantu dalam mengumpulkan 

data menggunakan angket (questionnaire). Angket berisi daftar pernyataan yang 

diberikan kepada responden berkaitan dengan variabel penelitian yang ditentukan 

yang didalamnya terdapat pilihan jawaban. Adapun proses pengumpulan data 

terdiri dari sebagai berikut. 

 

3.5.1 Verifikasi Data 

 Verifikasi data dilakukan untuk menyeleksi data yang akan diolah. 

Penyeleksian tersebut dilakukan dengan melihat kelengkapan data yang di isi oleh 

responden berkaitan dengan instrumen yang di isi dan data identitas responden. 

Tahap verifikasi data meliputi: 1) memeriksa kesesuaian angket yang disebar dan 

data yang terkumpul; 2) memeriksa data yang terkumpul terkait kesesuaiannya 

dengan petunjuk pengisian; 3) mengurutkan jawaban responden satu sampai 

dengan selesai; 4) melakukan rekapitulasi data yang diperoleh dengan tahap 

penyekoran yang ditetapkan; 5) melakukan perhitungan statistik untuk mengetahui 

hubungan antar variabel. 

 

3.5.2 Penyekoran Instrumen 

 

 Penyekoran instrumen regulasi diri dan adiksi media sosial menggunakan 

skala sikap yang ditemukan oleh Rensis Likert. Dalam penelitian ini, gejala sosial 

yang diteliti berkaitan dengan variabel regulasi diri dan adiksi sosial. 
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Adapun alternatif  jawaban yaitu terdiri dari lima pilihan yaitu Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pada setiap item memiliki nilai dengan bobot tertentu sesuai ketentuan berikut. 

1) Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor 5 untuk pernyataan unfavourable 

atau skor 1 pada pernyataan favourable. 

2) Tidak Sesuai (TS) dengan skor 4 untuk unfavourable dan skor 2 pada 

pernyataan favourable. 

3) Ragu-Ragu (R) dengan skor 3 untuk pernyataan negatif dan skor 3 untuk 

pernyataan favourable. 

4) Sesuai (S) memiliki skor 2 untuk pernyataan unfavourable dan skor 4 untuk 

pernyataan favourable. 

5) Sangat Sesuai (SS) memiliki skor 1 untuk pernyataan unfavourable dan skor 

5 pada pernyataan favourable. 

3.5.3 Pengkategorian 

 Kategorisasi untuk mengelompokan kedua instrumen baik instrumen 

regulasi diri dan adiksi media sosial terdiri dari tiga kelompok yaitu tinggi, sedang 

dan rendah. Pengkategorian tersebut dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

  

Pengkategorian Regulasi Diri 

Kategori Tinggi  = X > Mean + SD = 101,1 + 10,0 = 111,1 = 111 

Kategori Sedang       = Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 

                                  = 101,1 – 10,0 ≤ X ≤ 101,1 + 10,0 

   = 91,1 ≤ X ≤ 111 = 91-111 

Kategori Rendah = X < Mean – SD = 101,1 – 10,0 = 91,1 = 91 

 

Pengkategorian Adiksi Media Sosial  

 

Kategori Tinggi  = X > Mean + SD = 145,9 + 24,6 = 170,5 = 171 

Kategori Sedang  = Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD  

                                  = 145,9 – 24,6 ≤ X ≤ 145,9 + 24,6 

Kategori = Nilai rata-rata  Nilai Standar Deviasi 
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   =  121 ≤ X ≤ 171 = 121 – 171 

Kategori Rendah     = X < Mean – SD =  145,9 – 24,6 = 121,3 = 121 

 

Dari hasil perumusan didapatkan nilai untuk setiap kategori. 

Pengelompokan kategori adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.12 

Pengkategorian Regulasi Diri 

 
Interval Kategori Interpretasi 

X ≥ 111 Tinggi Kategori tinggi ditandai dengan kemampuan peserta didik dalam merancang 

konsep tujuan yang hendak dicapai, membuat keputusan untuk mencapai 

tujuan, memecahkan masalah dalam proses pencapaian tujuan, mereduksi 

emosi negatif dan dorongan negative dari perasaan, menaati peraturan, 

konsisten, dan mampu mengontrol perilaku agar sesuai dengan tujuan yang 

telah dirancang. 

 91  ≤ X ≥ 111 Sedang Kategori sedang ditandai dengan kemampuan merancang konsep yang masih 

kurang terarah, adanya indikasi kesulitan dalam mengambil keputusan, 

beberapa waktu sulit mengontrol emosi negatif dan pengaruh dorongan negatif 

dari perasaan, sedikit berkompromi pada aturan, cukup konsisten, dan cukup 

mampu mengontrol perilaku agar sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. 

 X ≤ 91 Rendah Kategori rendah ditandai dengan kurangnya kemampuan dalam merancang 

tujuan hidup, kesulitan dalam mengambil keputusan, kurangnya kemampuan 

dalam memecahkan masalah, rendahnya pengaturan emosi dan mudah 

dikuasai dorongan negatif dari perasaan, tidak mempedulikan aturan, 

prokastinasi berlebihan, dan kurangnya kontrol perilaku untuk mencapai 

tujuan. 

 

Adapun pengkategorian adiksi media sosial adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3.13 

Pengkategorian Adiksi Media Sosial 

 
Interval Kategori Interpretasi 

X ≥ 171 Tinggi Peserta didik pada kategori tinggi dapat dinyatakan mengalami adiksi media 

sosial ditandai dengan kriteria tingkah laku adiksi media sosial yaitu media 

sosial mendominasi tingkah laku, pikiran, dan perasaan (salience); adanya 

peningkatan aktivitas atau bermain media sosial hingga mencapai perasaan 

senang (mood modification & tolerance), efek emosi dan psikis ketika 

menggunakan media sosial (withdrawal), aktivitas mengakses media sosial 

mendorong pada hal yang bertentangan dengan orang lain atau diri sendiri 

(conflict), rasa semangat yang sama setelah berupaya menjauhakn diri atau 

mengurangi jumlah waktu dalam mengakses media sosial (relapse). 
121 ≤ X ≥  171 Sedang Peserta didik pada kategori sedang dapat dinyatakan cukup mengalami adiksi 

media sosial ditandai dengan aspek tingkah laku adiksi seperti salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal, conflict dan relapse. Artinya peserta 

didik dalam kategori sedang merasa bahwa menggunakan media sosial cukup 

memengaruhi perasaan nyaman dan senang, cukup memengaruhi emosi dan 
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psikisnya, cukup baik dalam intensitas penggunaannya baik dalam waktu dan 

tempat saat mengakses media sosial, dan cukup menimbulkan konflik pada 

dirinya dan orang lain. 
X ≤ 121 Rendah Peserta didik pada kategori rendah dapat dinyatakan tidak mengalami adiksi 

media sosial ditandai dengan tidak terpenuhinya aspek tingkah laku adiksi 

seperti salience, mood modification, tolerance, withdrawal, conflict dan 

relapse. Artinya peserta didik dalam kategori rendah merasa biasa saja saat 

menggunakan media sosial. baik dalam perasaan emosi, psikis, intensitas 

penggunaannya baik dalam waktu dan tempat saat mengakses media sosial, 

dan juga tidak menimbulkan konflik pada dirinya dan orang lain. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Uji Normalitas Data 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal. Pengujian normalitas data pada penelitian ini yang digunakan 

adalah Kolmogorv-Smirnov Test. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan 

nilai kritisnya. Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berdasarkan 

probabilitas (Asymptotic Significance), sebagai berikut. 

a. Jika Probabilitas > 0,05 maka data yang digunakan berdistribusi normal. 

b. Jika Probabilitas < 0,05 maka data yang digunakan tidak berdistribusi 

normal.  

3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua atau lebih varian 

populasi bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas tersebut dapat dilakukan 

melalui uji Levene Statistics dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. 

Ketentuan dari uji Levene adalah bahwa jika nilai Levene statistic > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variasi data adalah homogen.  

 

3.6.3 Uji Korelasi 

 Analisis data korelasi dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik product moment. Teknik 

korelasi tersebut digunakan untuk mencari hubungan dua variabel yang data nya 

terdistribusi normal. Penggunaan koefisien tersebut disebabkan karena persebaran 

data terdistribusi normal.  

Analisis nilai korelasi dapat dilakukan melalui aplikasi SPSS Versi 20. For 

Windows dengan melihat korelasi Pearson.  
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 Untuk menafsirkan korelasi tersebut dapat diketahui melalui kriteria sebagai 

berikut. 

Tabel 3.12 

Kriteria Koefisien Korelasi 
Positif Negatif Penafsiran 

0,90-1,00 -0,90-1,00 Korelasi Sangat Tinggi (Very High) 

0,70-0,90 -0,70-0,90 Korelasi Tinggi (High) 

0,50-0,70 -0,50-0,70 Korelasi Sedang (Moderate) 

0,30-0,50 -0,30-0,50 Korelasi Rendah (Low) 

0,00 -0,30 -0,00 -0,30 Korelasi Kecil (Little if Any) 

             Sumber (Suharsaputra, 2012, hlm. 138) 

3.6.4 Uji Linearitas Regresi 

  Linearitas regresi dilakukan untuk mengetahui pola hubungan antara 

variabel X dan Variabel Y. Linearitas regresi yang digunakan dalam penelitian 

adalah uji regresi linear sederhana, karena hanya melihat satu variabel bebas (X) 

dan satu variabel terikat (Y). Ketentuan dalam menentukan linearitas tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Jika Signifikansi < 0,05, maka linear 

Jika Signifikansi > 0,05 maka tidak linear 

 

3.6.5 Menentukan Derajat Determinasi 

 Derajat determinasi digunakan untuk menghitung persentase pengaruh 

variabel X terhadap Y. Hal tersebut dapat dihitung dengan sebagaimana rumus di 

nilai korelasi pangkat dua X 100% atau dengan bantuan SPSS for Windows pada 

dengan melihat nilai R Square.  

 

3.7 Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian yang berjudul “Hubungan antara regulasi diri 

dan adiksi media sosial” adalah sebagai berikut: 

H0 (Hipotesis nol) : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan antara regulasi 

diri dengan adiksi media sosial. 

H1 (Hipotesis kerja) : Terdapat pengaruh positif signifikan antara regulasi diri 

dengan adiksi media sosial. 
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 Untuk penelitian ini, tingkat kesalahan yang dapat ditolerir atau tingkat 

signifikan ditetapkan sebesar 5% (0,05) pada dua tes sisi. Berikut merupakan 

kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis: 

Jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya signifikan 

Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak signifikan 

 

3.8 Prosedur Penelitian  

Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut. 

 

  

Bagan 3.2 

Prosedur Penelitian Regulasi Diri dan Adiksi Media Sosial 

 

Berikut prosedur penelitian regulasi diri dengan adiksi media sosial. 

1) Tahap I Pendahuluan 

Meliputi studi pendahuluan dan studi literatur mengenai topik masalah 

penelitian yang menghasilkan penentuan masalah penelitian dan hal-hal 

yang berkaitan dengan topik tersebut. 

2) Tahap II Inti 

Meliputi penentuan variabel penelitian, rancangan penelitian, penjabaran 

konsep dan variabel instrumen, penyusunan instrumen, pengumpulan dan 

pengolahan data. Tahap II menghasilkan variabel x dan y, rumusan masalah 

dan hipotesis penelitian, instrumen penelitian, dan data penelitian. 

3) Tahap III Penutup 

Meliputi analisis data hasil penelitian yang menjawab rumusan dan 

hipotesis penelitian.   

 

Tahap I Pendahuluan Tahap II Inti Tahap III Penutup 


