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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang menitikberatkan pada analisis data angka yang kemudian diolah dengan 

pengujian statistik. Menurut Sarwono (2006) penelitian kuantitatif adalah 

pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan 

hasilnya. Selain itu jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausal. 

Penelitian kausal adalah penelitian yang dapat menunjukkan dampak perubahan 

variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan nilai satu atau lebih 

variabel lain sehingga dapat diketahui hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih (Silalahi, 2012) 

Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel. FoMO sebagai variabel 

independen, self-esteem sebagai variabel mediator dan kepuasan hidup sebagai 

variabel dependen. 

3.2 Variabel Penelitian  

 Variabel-variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel bebas   : Fear of Missing Out  

b. Variabel mediator  : Self-esteem 

c. Variabel tergantung  : Kepuasan hidup  
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     3.3 Definisi Operasional  

 

 a. Fear of Missing Out 

          Dalam konteks penelitian ini, FoMO adalah seberapa tinggi tingkatan 

ketakutan individu secara umum ketika ketinggalan sesuatu seperti kejadian, 

informasi, pengalaman maupun yang spesifik online di Instagram. Total skor 

antara State-FoMO dan Trait-FoMO menunjukkan seberapa tinggi FoMO yang 

dialami individu.  

b. Self-Esteem 

       Self-esteem adalah tingkat penilaian tinggi atau rendah yang dibuat oleh 

individu terhadap dirinya sendiri baik itu yang positif maupun negatif. Semakin 

tinggi skor total yang didapatkan individu, maka semakin besar self-esteem yang 

dimiliki individu tersebut.   

      c. Kepuasan Hidup  

   Kepuasan hidup adalah seberapa puas individu setelah melakukan 

penilaian secara menyeluruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupannya 

yang didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkannya oleh dirinya. 

Semakin tinggi skor, maka semakin besar individu merasa puas dengan 

kehidupannya.  
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3.3 Instrumen Penelitian  

 

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpulan Data  

 

  Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa survei online. 

(Burhan, 2008). Survei online merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam 

survei yang dilakukan dengan menggunakan web atau email Terdapat 3 skala yang 

akan digunakan pada penelitian ini, yaitu skala fear of missing out milik Wegmann 

et al. (2017) yang terdiri dari 2 subskala yaitu mengukur trait-FoMO dan state-

FoMO, skala Riverside Life Satisfaction Scale dan skala The Rosenberg Self-Esteem 

Scale  

3.3.1.2 Skala Fear of Missing Out (FoMO) 

 

 Skala fear of missing out (FoMO) yang digunakan adalah skala  yang 

diadaptasi dari Wegmann et al. (2017) yang sebelumnya dikembangkan dari alat 

ukur Przybylski et al. (2013) sehingga memiliki dua subskala yaitu trait-FoMO dan 

state-FoMO sehingga total berjumlah 12 aitem. Peneliti memiliki tiga alasan untuk 

melakukan adaptasi skala milik Wegmann et al. (2017). 

Pertama, skala tersebut diadaptasi dari Przybylski et al. dan sampai saat ini 

baru Przybylski et al. yang membuat instrumen pengukuran diri tentang variabel 

FoMO dengan dasar empiris dan teoritis yang berusaha dia bangun. Kedua, skala 

dari Wegmann et al. (2017) memiliki subskala yang mengukur FoMO dengan 

konteks online yaitu state-FoMO, sehingga sesuai dengan perkembangan penelitian 

ini. Ketiga, secara keseluruhan reliabilitas dari kedua buah skala sudah baik dengan 

reliabilitas trait-FoMO adalah 0.821 dan state-FoMO adalah 0.813. 
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Peneliti menyediakan 6 pilihan respon jawaban pada skala FoMO yaitu 

Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Agak Tidak Sesuai (ATS), Agak 

Sesuai (AS), Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). Semakin tinggi skor total FoMO 

yang diperoleh individu, maka semakin tinggi pula tingkat FoMO individu. 

Sebaliknya, semakin rendah skor total FoMO maka semakin rendah pula tingkat 

FoMO individu. Perlu diketahui bahwa FoMO adalah total dari sub skala trait- 

FoMO dan state-FoMO individu. 

3.3.1.3 Blueprint Aitem Sub Skala trait-FoMO 

 

No. Aspek Favorable Unfavorable Total 

1. 

trait-

FoMO 

1, 2, 3, 4, 5 - 5 

 

3.3.1.4 Blueprint Aitem Sub Skala state-FoMO 

 

No. Aspek Favorable Unfavorable Total 

1. 

state-

FoMO 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 

- 7 

 

3.3.1.2 Skala The Rosenberg Self-Esteem Scale (TRSES) 

 

 Skala self-esteem diadaptasi dari skala milik Rosenberg dengan proses 

translasi, skala self-esteem ini sudah banyak diadaptasi ke berbagai negara dan 

memiliki reliabilitas yang baik dan bersifat unidimensional. Skala ini memiliki 10 
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item dan peneliti menyediakan 6 pilihan jawaban yaitu, Sangat Tidak Setuju (STS), 

Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Agak Setuju (AS) Setuju (S), Sangat 

Setuju (SS). 

3.3.1.3 Blueprint Skala The Rosenberg Self-Esteem Scale (TRSES) 

 

No. Aspek Favorable Unfavorable Total 

1. 

Self-

Esteem 

1, 3, 5, 7, 10 2, 4, 6, 8, 9 10 

 

3.3.1.3 Skala The Riverside Life Satisfaction Scale (TRLSS)   

 

    Skala kepuasan hidup nantinya akan diadaptasi dari skala yang 

dikembangkan oleh Margolis et al. (2018). Skala tersebut telah dikembangkan dari 

skala kepuasan hidup milik Diener (1985). Skala Margolis et al. (2018) juga telah 

mengembangkan aspek dari alat ukur sebelumnya sehingga memiliki indikator 

tidak langsung, secara potensial dapat sedikit merefleksikan konsepsi kepuasan 

hidup yang termasuk kurangnya rasa iri dan kurangnya keinginan untuk berubah.  

     Selain itu skala ini juga memiliki stabilitas yang tinggi, bersifat 

undimensional sama dengan alat ukur sebelumnya dan dipercaya bisa mengurangi 

bias. Dan memiliki 23 item dan peneliti menyediakan 6 pilihan jawaban yaitu, 

Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Agak Tidak Setuju (ATS), Agak 

Setuju (AS) Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Dan dengan reliabilitas yang tinggi 

yaitu, 0.93 
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3.3.1.5 Blueprint Aitem Skala Kepuasan Hidup  

 

No. Aspek Favorable Unfavorable Total 

1. 

Kepuasan 

Hidup  

1, 3, 5, 7, 10, 

13, 16, 19, 22,  

2, 4, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 15, 17, 

18, 20, 21, 23 

23 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

 

Validitas adalah suatu tumpuan ukur yang mempunyai fungsi untuk 

menunjukkan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

menganalisis data. Validitas suatu alat ukur selalu dikaitkan dengan tujuan 

penggunaan alat ukur terebut, semakin valid alat tersebut maka hasil ukur yang 

diberikan akan mencerminkan dan adanya kesesuaian antara tujuan dan keadaan 

sesungguhnya atas apa yang diukur Azwar (2010).  

Uji validitas pada penelitian ini yaitu dengan cara melakukan korelasi antara 

skor item dan skor total dari masing-masing skala dukungan sosial dan resiliensi. 

Aitem dikatakan valid jika memenuhi kriteria koefisien korelasi >0,3 dan p≤0,05 

(Azwar, 2015).  

Reliabilitas adalah suatu keajegan suatu skala alat ukur yang mempunyai 

arti sejauh mana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 1997). 

Sedangkan menurut Matondang (2009) menyatakan bahwa reliabilitas suatu alat 

ukur dipengaruhi erat dengan konsistensi hasil ukur saat dilakukan secara berulang-
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ulang pada subjek yang berbeda. Semakin reliabel alat tersebut maka hasil ukur 

yang diberikan akan selalu konsisten meskipun dilakukan pada beberapa subjek 

yang berbeda. Pada penelitian ini uji reliabilitas menggunakan metode Alpha 

Cronbath dengan menggunakan bantuan SPSS. Menurut Hinton, (2004) reliabilitas 

memiliki empat poin nilai, yaitu reliabilitas yang sangat baik >0.90, reliabilitas 

tinggi 0.70-0.90, reliabilitas moderat 0.50-0.70 dan reliabilitas rendah yaitu < 0.50.  

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan uji bahasa terhadap ketiga 

skala dengan menyebarkan kepada sepuluh orang. Selain itu peneliti juga 

melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap ketiga skala. Dalam skala kepuasan 

hidup terdapat 2 aitem yang gugur karena masih memiliki CITC dibawah 0.30, di 

antaranya adalah aitem 22 dan 19. Namun dalam penelitian ini, aitem 3, 5, 7, 10, 

13, 16 masih dinyatakan valid meskipun memiliki rentang CITC antara 0.249 – 

0.288 dengan pertimbangan apabila aitem tersebut dihapus maka akan 

menunrunkan tingkat reliabilitas skala. Selain itu menurut Nisfiannoor (2009), 

aitem dengan rentang CITC diatas 0.20 masih dapat dikatakan valid, sehingga aitem 

tersebut dapat ditoleransi dan dinyatakan valid. Pada skala self-esteem terdapat 3 

aitem yang dinyatakan gugur karena CITC dibawah 0.30, yaitu aitem, 8,7 dan 5. 

Hasil uji reliabilitas skala fear of missing out pada penelitian sebelumnya 

oleh Wegmann et al. (2017) menunjukkan nilai sebesar trait-FoMO adalah 0.821 

dan state-FoMO adalah 0.813. Pada penelitian ini, nilai uji reliabilitas skala trait-

FoMO adalah 0.903 dan state-FoMO adalah 0.913. Untuk hasil uji reliabilitas skala 

The Rosenberg Self-Esteem Scale pada penelitian sebelumnya memiliki rentang 

dari 0.700 – 0.800. Pada penelitian ini nilai uji reliabilitas skala self-esteem adalah 
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0.801. Sedangkan untuk hasil uji reliabilitas skala Riverside Life Satisfaction Scale 

pada penelitian sebelumnya adalah 0.93. Pada penelitian ini nilai reliabilitas skala 

adalah 0.855. Ini berarti baik skala FoMO, self-esteem, dan kepuasan hidup tersebut 

reliabel.  

3.4 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel  

 Menurut Graziano dan Raulin (2010) Populasi merupakan sekelompok 

peristiwa atau objek yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah himpunan bagian 

dari populasi. Populasi yang akan digunakan peneliti memiliki ketentuan berumur 

18-25 tahun, menggunakan Instagram, dan berdomisili di Surabaya. Populasi 

Surabaya berdasarkan umur 18-25 tahun diperkirakan sebanyak 436.311 orang 

(Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, 2018). Jumlah sampel yang diambil peneliti 

diputuskan peneliti berdasarkan aturan regression sample size berdasarkan formula 

yang digunakan oleh Green (1991) dengan rumus sebagai berikut : 

 104 + k 

 k = Jumlah variabel prediktor  

 Dengan begitu jumlah minimum sampel adalah 105 responden, karena 

dalam penelitian ini hanya ada 1 variabel prediktor.  
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3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel  

 

   Peneliti menggunakan teknik accidental sampling yang merupakan salah 

satu teknik sampling non random sampling yang mana peneliti akan mencari 

partisipan berdasarkan kemudahan dan kedekatan akses untuk pengambilan data. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan kuesioner yang bersifat online dengan 

tambahan insentif barang agar responden termotivasi menjawab sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. Selain itu dalam pengambilan pengambilan sampel peneliti 

juga menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Untuk karakteristik dari 

subjeknya sendiri adalah: 

1. Termasuk dalam rentang umur 18-25 tahun, karena berdasarkan data 

terdapat 40% pengguna Instagram di Indonesia masuk pada kategori 

umur 18-25 tahun (Napoleoncat, 2019).  

2. Memiliki media sosial Instagram, karena berdasarkan laporan dari Royal 

Society for Public Health untuk penggunaan media sosial di anak muda 

Instagram menempati posisi pertama yang paling memberikan dampak 

negatif terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan seseorang 

dibandingkan media sosial lainnya (RSPH, 2017). 
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3.5 Analisis Data  

 

2.5.1 Uji Normalitas  

 

Uji normalitas dilakukan melalui software SPSS versi 16 dengan 

teknik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui 

teknik korelasi yang digunakan untuk tiap variabel. Data yang terdistribusi 

dengan normal memiliki nilai koefisien taraf signifikansi lebih dari atau 

sama dengan 0.05 (Santoso, 2010) 

2.5.2 Uji Linieritas  

 

 Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan (Priyatno, 2014). Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Suatu data 

dapat dikatakan memiliki hubungan yang linear jika deviasi dari linearitasnya 

p>0.05 

2.5.3 Uji Hipotesis  

 

 Pada penelitian ini terdapat variabel mediator atau variabel mediasi yaitu 

self-esteem. Menurut Baron dan Kenny (1986)  suatu variabel dapat disebut variabel 

mediator atau variabel mediasi jika variabel tersebut ikut memengaruhi hubungan 

antar variabel independen dengan dependen. Pengujian hipotesis mediasi dilakukan 

untuk mengetahui kekuatan pengaruh variabel mediator pada penelitian ini, 

pengujian dilakukan dua tahap dalam SPSS. Tahap pertama menggunakan uji 

regresi sederhana dan tahap kedua menggunakan uji regresi berganda berganda.  


