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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mencakup bidang ilmu kesehatan jiwa. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Tempat Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di lingkungan Kampus Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah. 

3.2.2  Waktu Penelitian 

 Waktu pengumpulan data penelitian ini telah dilakukan dalam kurun 

waktu bulan Februari sampai dengan Maret 2016. 

3.3  Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 

tipekorelasional yaitu mengkaji hubungan antar variabel. Penelitian 

inimenyelidiki hubungan antara intensitas penggunaan situs jejaring sosial dengan 

tingkat kecemasanpada mahasiswa angkatan 2012 Program Studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran  Diponegoro. Rancangan penelitian ini menggunakan 

metode belahlintang (Cross Sectional), yaitu jenis penelitian yang menekankan 
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padawaktu pengukuran dan variabel independen dan dependen hanya satu 

kalidalam satu saat. 

3.4  Populasi dan Sampel 

3.4.1  Populasi Penelitian 

3.4.1.1  Populasi Target 

 Populasi target dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir. 

3.4.1.2  Populasi Terjangkau 

 Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2012 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

3.4.2  Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan total sampling 

sehingga semua populasi terjangkau pada penelitian ini yang memenuhi kriteria 

inklusi memiliki kesempatan untuk menjadi responden. 

3.4.2.1  Kriteria Inklusi 

1. Terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro. 

2. Minimal memiliki satu akun situs jejaring sosial yang aktif. 
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3.4.2.2  Kriteria Eksklusi 

 Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro yangsudah terdiagnosis mengalami gangguan jiwa 

atauyang sedang menjalani terapi terapi karena gangguankecemasan. 

3.5  Variabel Penelitian 

3.5.1  Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intensitas penggunaan situs 

jejaring sosial. 

3.5.2  Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecemasan. 

3.6  Definisi Operasional 

Tabel 6. Definisi Operasional 

No. Variabel Definisi Operasional Skala 

1 Intensitas 

penggunaan situs 

jejaring sosial 

Intensitas penggunaan situs jejaring 

sosial adalah keadaan tingkatan atau 

seberapa intensnya seseorang 

menggunakan situs jejaring sosial 

berdasarkan frekuensi dan durasi 

penggunaan. 

Intensitas penggunaan situs jejaring 

sosial dapat diukur dengan Social 

Network Time Usage Scale 

(SONTUS). Ada empat tingkatan 

intensitas penggunaan situs jejaring 

sosial yaitu rendah, sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi 

 

Ordinal 

Rendah: 5-9 

Sedang: 10-14 

Tinggi: 15-19 

Sangat Tinggi: >19 
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2 Tingkat 

kecemasan 

Kecemasan merupakan bentuk reaksi 

emosional berupa kekhawatiran dan 

kegelisahan yang timbul oleh 

penyebab yang tidak spesifik yang 

berasal dari dalam diri individu 

maupun dari lingkungan, serta 

menimbulkan perasaan tidak nyaman 

dan terancam.
57

 

Tingkat kecemasan diukur 

menggunakan Zung Self-rating 

Anxiety Scale (ZSAS). Ada empat 

tingkatan yaitu normal, kecemasan 

ringan, sedang, dan berat.
64

 

Ordinal 

Tidak cemas:  

20-40  

Kecemasan ringan:  

41-60  

Kecemasan sedang:  

61-80  

Kecemasan berat: 

81-100 

3. Jenis Kelamin Sifat jasmani yang membedakandua 

makhluk sebagai wanita danpria. 

Diukur dengan kuesionerdemografi. 

Nominal 

Laki – laki 

Perempuan 

4. Indeks Massa 

Tubuh 

Pengukuran status gizi dengan 

membandingkan berat badan dalam 

kilogram dan tinggi badan dalam 

meter. Diukur dengan kuesioner 

demografi. 

Ordinal 

Underweight:<18.5 

Normal: 18.5–24.9 

Overweight: 25–

29.9 

Obesitas:>30 

5. Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) 

Angka yang menunjukkan prestasi 

atau kemajuan belajar mahasiswa 

secara kumulatif mulai dari semester 

pertama sampai dengan semester 

paling akhir yang telah ditempuh. 

Diukur dengan kuesioner demografi. 

Ordinal 

Rendah: <2,00  

Sedang: 2,01-2,75 

Tinggi: 2,76-3,50 

Sangat Tinggi: 

3,51-4,00 

6. Uang Saku Uang yang dibawa untuk keperluan 

sewaktu-waktu per bulan. Tidak 

termasuk didalamnya biaya kos 

ataupun biaya transportasi. Diukur 

dengan kuesionerdemografi. 

Ordinal 

Sangat Rendah: 

< Rp.500.000,00 

Rendah: 

Rp 500.000,00 -

Rp.1.000.000,00 

Sedang: 

Rp.1.000.000,00 - 

Rp.2.000.000,00 

Tinggi: 

> Rp.2.000.000,00 
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3.7  Cara Pengumpulan Data 

3.7.1  Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian berupa data primer yang diperoleh dari responden. 

3.7.2  Alat 

 Alat penelitian berupa: 

1. Social Network Time Usage Scale (SONTUS) merupakan kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur intensitas penggunaan situs jejaring sosial 

berdasarkan frekuensi dan durasi penggunaan selama seminggu 

terakhir.Kuesioner ini memiliki lima komponen yang dikelompokan 

berdasarkan  tujuan penggunaan yang berbeda yaitu: (1) periode relaksasi 

dan waktu luang, (2) periode terkait akademis, (3) pemakaian di tempat 

umum, (4) periode terkait stres, dan (5) komunikasi. 

Kuesioner Social Network Time Usage Scale (SONTUS) terdiri dari 29 

pertanyaan dimana sembilan pertanyaan pada komponen satu; enam 

pertanyaan pada komponen dua; lima pertanyaan pada komponen tiga; 

lima pertanyaan pada komponen empat; dan empat pertanyaan pada 

komponen lima. Skor setiap pertanyaan dinilai menggunakan skala likert 

yang berkisar 1-11 yang selanjutnya dikonversikan dan dijumlahkan 

menjadi skor komponen. Total skor kuesioner Social Network Time 

Usage Scale (SONTUS) didapatkan dari penjumlahan skor lima 

komponen sehingga menghasilkan skor global. Responden dengan skor 

global 5-9 menunjukkan intensitas rendah penggunaan situs jejaring 
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sosial, skor global 10-14 menunjukkan intensitas penggunaan sedang 

situs jejaring sosial, skor global 15-19 menunjukkan intensitas 

penggunaan tinggi situs jejaring sosial, dan skor global lebih dari 19 

menunjukkan intensitas sangat tinggi penggunaan situs jejaring sosial.  

2. Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS), yaitu kuesioner yang digunakan 

untuk mengatahui tingkat kecemasan seseorang secara kuantitatif dan 

kualitatif. ZSAS ini terdiri dari 20 butir pertanyaan: 5 butir berupa 

pertanyaan positif dan 15 butir lainnya berupa pertanyaan negatif. Setiap 

pernyataan memiliki lima kemungkinan jawaban yaitu: tidak pernah, 

jarang, kadang, sering, selalu. Dengan katagori penilaian adalah tidak 

cemas dengan skor 20-40, kecemasan ringan skor 41-60 , kecemasan 

sedang skor 61-80 dan kecemasan berat dengan skor 81-100. 

 

3.7.3  Jenis Data  

Data yang dikumpulkan berupa data primer dari dua macam kuesioner, 

yaitu Social Network Time Usage Scale (SONTUS) untuk menilai intensitas 

penggunaan situs jejaring sosial dan Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) untuk 

menilai tingkat kecemasan  

 

3.7.4  Cara Kerja  

1. Calon subyek penelitian yang masuk kriteria inklusi dikumpulkan dan 

dimintai kesediaannya untuk menjadi subyek penelitian dengan mengisi 

informed consent dengan benar. 



 
 

7 
 

2. Subyek penelitian diminta untuk mengisi kuesioner demografi, kuesioner 

SONTUS dan kuesioner ZSAS sesuai petunjuk yang ada dan panduan 

peneliti.  

 

3.8  Pengolahan dan Analisa Data 

Data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya dan dilakukan cleaning, 

editing, coding, tabulating, dan entry data. Kemudian dilakukan analisa statistik  

untuk mendapatkan korelasi intensitas penggunaan situs jejaring sosial dengan 

tingkat kecemasan dengan menggunakan SPSS. 
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3.9  Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa angkatan 2012 

Program Studi Pendidikan 

Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro 

Sampel 

Kriteria Inklusi 

Ya Tidak 

Informed Consent 

Kuesioner 

Social Network Time Usage 

Scale (SONTUS) 

Kuesioner 

Zung Self-rating Anxiety 

Scale (ZSAS) 

Uji Statistika 

Hasil 

Kriteria Eksklusi 
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3.10  Etika Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan setelah adanya ethical clearance dariKomisi 

Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas KedokteranUniversitas Diponegoro 

serta dengan terlebih dahulu meminta izin dankesediaan dari responden untuk 

mengisi kuesioner yang ada menggunakaninformed consent. Data yang diperoleh 

akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

3.11  Jadwal Penelitian 

 Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt 

Penyusunan  

Proposal 
          

Pengujian 

Proposal 
          

Revisi 

Proposal 
          

Persiapan 

sarana 

penelitian 

          

Pengumpulan 

Data 
          

Pengolahan 

dan analisis 

data 

          

Pengujian 

hasil karya 

tulis ilmiah 

          

 


