
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek Penelitian 

 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan seluruh individu dimana data penelitian 

melekat dan menjadi bagian yang turut andil dalam perumusan masalah pada 

suatu kegiatan penelitian (Arikunto, 2006). Dapat disimpulkan bahwa subjek 

penelitian adalah individu yang dilibatkan dalam kegiatan mental dan emosi 

secara fisik sebagai peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggungjawab atas 

keterlibatannya. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan masyarakat kota 

Surabaya yang berada pada masa transisi antara remaja dan dewasa awal, yaitu 

usia 18 hingga 25 tahun yang telah mengisi google form pada tanggal 06 Januari 

2021. Diketahui pada tanggal 06 Januari 2021 telah terkumpul 150 subjek 

namun 4 orang diantaranya dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan usia 

yang telah peneliti tetapkan. Sehingga subjek dalam penelitian ini sebanyak 146 

orang. 

 

B. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Menurut Azwar 

(dalam Nisak, 2017) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang 

melakukan analisis data dengan bantuan angka yang kemudian diolah 

menggunakan metode statistika. Pendekatan kuantitatif yang dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Variabel 

penelitian (Sugiono, 2017) merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan diperoleh informasinya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain: (1) variabel bebas (X) adalah subjective well-being; (2) 

variabel terikat (Y) adalah fear of missing out (FoMO). 

 

 

 

 

 

 

 



C. Instrumen Pengumpulan Data 

 

1. Skala 1 Fear of Missing Out (FoMO) 

a. Definisi Operasional 

 Fear of missing out (FoMO) adalah ketakutan akan kehilangan momen 

berharga individu atau kelompok lain dimana individu tersebut tidak dapat hadir 

di dalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa 

yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya. 

b. Pengembangan Skala  

Pengukuran Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat fear of missing 

out (FoMO) dalam penelitian ini adalah skala fear of missing out (FoMO) yang 

disusun berdasarkan teori Przybylski, Murayama, DeHaan dan Gladwell (2013) 

yang menyebutkan 2 aspek, yaitu: 

1. Relatedness, dengan indikator: (a) Perasaan takut saat tidak terhubung 

dengan orang lain, (b) Perasaan khawatir saat tidak memiliki kesempatan 

lebih untuk berinteraksi dengan orang lain. 

2. Self, dengan indikator: (a) Perasaan cemas saat tidak dapat membaur dengan 

orang lain. 

 Peneliti membagi item-item pada skala ini dengan dua jenis item, yaitu item 

favorable dan item unfavorable. Item Favorable merupakan item-item yang 

berisi pernyataan-pernyataan yang mendukung fear of missing out (FoMO), 

sedangkan item unfavorable merupakan item-item yang tidak mendukung fear 

of missing out (FoMO). Item yang peneliti hadirkan meliputi komponen kognitif 

dan afektif. Skala ini dibuat dengan memberikan empat pilihan jawaban yaitu, 

sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). 

Jumlah item dalam penelitian ini adalah 25 item yang terdiri dari 18 item 

favorable dan 7 item unfavorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Tabel 3.1 Blue Print SkalaFear of Missing Out (FoMO) Sebelum Uji Validitas 

No. Aspek Indikator Jenis Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Relatedness (1) Perasaan 

takut saat tidak 

terhubung 

dengan orang 

lain  

4, 8, 10, 12, 

13, 14, 15, 

18, 19 

6, 22, 25 12 

(2) Perasaan 

khawatir saat 

tidak memiliki 

kesempatan lebih 

untuk 

berinteraksi 

dengan orang 

lain 

1, 2, 11 20, 23 5 

2. Self (3) Perasaan 

cemas saat tidak 

dapat membaur 

dengan orang 

lain 

3, 5, 7, 9, 

16, 17 

21, 24 8 

Jumlah 18 7 25 

 

Tabel 3.2 Pemberian Skor pada Skala Fear of Missing Out (FoMO) 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

c. Uji Alat Ukur  

     1.  Validitas  

      Menurut Hamdin dan Bahruddin (2014) validitas atau kesahihan berasal dari 

kata validity. Validitas pada sebuah alat tes menunjukkan sejauhmana ketepatan 

sebuah alat ukur untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Tes validitas 

merupakan skala dimana kesimpulan yang dibuat dengan berdasarkan skor 

menurut angka menjadi sesuai, bermakna dan berguna. Validitas diukur 

berdasarkan tujuan, populasi dan karakteristik lingkungan pengukuran dilakukan. 

     Pengujian validitas skala Fear of Missing Out (FoMO) peneliti menggunakan 

Program Statistic Package for Social (SPSS) versi 20 IBM for Windows. Teknik 

yang digunakan untuk menentukan validitas item adalah teknik korelasi Product 



Moment. Batasan yang digunakan untuk menentukan item yang diuji valid atau 

tidak valid dilakukan dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel N 

Product Moment (Sugiono, 2017). Suatu aitem dinyatakan valid apabila index 

corrected aitem total correlation sebesar >0,3, sebaliknya apabila hasil index 

corrected aitem total correlation sebesar <0,3 maka aitem dinyatakan tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada skala Fear of Missing Out (FoMO) 

yang terdiri dari 25 item, pada putaran terakhir menunjukkan nilai index 

corrected aitem total correlation yang bergerak dari 0,437 s/d 0,689. Terdapat 12 

item yang dinyatakan gugur karena memiliki nilai korelasi <0,3. Item yang gugur 

antara lain yaitu item nomor : 1, 2, 3, 6, 19, 21, 31, 32 , 37, 52, 54. Skala Fear of 

Missing Out (FoMO) yang telah dikonstruksi memilliki 12 aitem valid setelah 

dilakukan 6 putaran uji diskriminasi aitem. Berikut hasil uji validitas dari setiap 

aitem yang telah dibuat:  

 

Tabel 3.3 Blue Print Skala Fear of Missing Out (FoMO) Setelah Uji Validitas 

No. Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah 

Sahih Gugur 

1. Relatedness (1) Perasaan takut 

saat tidak terhubung 

dengan orang lain  

4, 8, 10, 

12, 13, 15. 

6, 14, 18, 

19, 22, 25. 

12 

(2) Perasaan 

khawatir saat tidak 

memiliki 

kesempatan lebih 

untuk berinteraksi 

dengan orang lain 

1, 2, 11. 20, 23. 5 

2. Self (3) Perasaan cemas 

saat tidak dapat 

membaur dengan 

orang lain 

3, 16, 17. 5, 7, 9, 21, 

24. 

8 

Jumlah 12 13 25 

 

a. Reliabilitas  

Hamdin dan Bahruddin (2014) menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan 

sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas mengacu pada 

konsistensi penggukuran hingga dimana hasilnya sama berdasarkan bentuk yang 

berbeda dari instrument yang sama atau waktu yang sama saat pengumpulan 

data. Instrumen yang reliable memiliki tingkat kesalahan yang kecil. Uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan 



Program Statistic Package for Social (SPSS) versi 20 IBM for Windows. Item 

dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas suatu instrumen berada pada kisaran 

0 hingga 1,00 (Azwar, 2016).  Setelah dilakukan uji, ditemukan nilai Cronbach's 

Alpha sebesar 0,877. Dengan ini item yang telah diuji dinyatakan reliable karena 

nilai Cronbach's Alpha mendekati nilai 1,00. Berikut hasil uji reliabilitas pada 

skala Fear of Missing Out (FoMO) yang dilampirkan pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.4 Reliabilitas Statistik Skala Fear of Missing Out (FoMO) 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.877 12 

 

2.   Skala 2 Subjective Well-Being 

a. Definisi Operasional  

Subjective well-being merupakan sebuah proses evaluasi yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memberikan penilaian terhadap kepuasan hidupnya yang dinilai 

melalui aspek kognitif dan afektif dan dapat dilihat dari kecenderungan emosi 

yang muncul dalam keseluruhan rentang kehidupannya.  

b. Pengembangan Alat Ukur  

Pengukuran Skala yang digunakan untuk mengukur tingkat subjective well-

being dimana dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang dikemukakan 

oleh Diener (2003) yang dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Individu yang memiliki subjective well-being dipengaruhi oleh aspek 

kognitif yang didefinisikan sebagai evaluasi dari kepuasan hidup sebagai 

penilaian dari kehidupan individu, dengan indikator kepuasan hidup. 

2. Individu yang memiliki subjective well-being dipengaruhi oleh aspek 

afektif yang didefinisikan sebagai pengalaman dasar dalam hidup individu 

dengan suasana hati dan emosi terhadap peristiwa yang menunjukkan 

bahwa hidup berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan indikator: 

(1) afek positif dan (2) afek negatif. 

 Peneliti membagi item-item pada skala ini dengan dua jenis item yaitu, item 

favorable dan item unfavorable. Item Favorable merupakan item-item yang 

berisi pernyataan-pernyataan yang mendukung subjective well-being, sedangkan 

item unfavorable merupakan item-item yang tidak mendukung subjective well-

being. Item yang peneliti hadirkan meliputi komponen kognitif dan afektif. 

Skala ini dibuat dengan memberikan empat pilihan jawaban, yaitu sangat setuju 

(SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Jumlah item 



dalam penelitian ini adalah 42 item yang terdiri dari 22 item favorable dan 20 

item unfavorable. 

 

          Tabel 3.5 Blue Print Skala Subjective Well-Being Sebelum Uji Validitas 

No. Aspek Indikator Jenis Aitem Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Kognitif (1) Evaluasi 

terhadap kepuasan 

hidup secara 

keseluruhan 

1, 4, 6, 11, 

13, 16, 19, 

22, 24, 28, 

30, 35. 

2, 7, 9, 14, 

17, 21, 26, 

32, 33, 37, 

39, 40, 42. 

32 

2. Afektif  (2) Afek positif 3, 12, 23, 

25, 41. 

8, 18, 29, 36. 12 

  (3) Afek negatif 5, 10, 15, 

27, 31. 

20, 34, 38. 10 

Jumlah 22 20 42 

 

      Tabel 3.6 Pemberian Skor pada Skala Subjective Well-Being 

Alternatif Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

 

c. Uji Alat Ukur  

     1.  Validitas  

      Menurut Hamdin dan Bahruddin (2014) validitas pada sebuah alat tes 

menunjukkan sejauhmana ketepatan sebuah alat ukur untuk mengukur variabel 

yang akan diteliti. Validitas diukur berdasarkan tujuan, populasi dan karakteristik 

lingkungan pengukuran dilakukan. 

      Pengujian validitas skala subjective well-being peneliti menggunakan 

Program Statistic Package for Social (SPSS) versi 20 IBM for Windows. Teknik 

yang digunakan untuk menentukan validitas item adalah teknik korelasi Product 

Moment. Batasan yang digunakan untuk menentukan item yang diuji valid atau 

tidak valid dilakukan dengan membandingkan hasil r hitung dengan r tabel N 

Product Moment (Sugiono, 2017). Suatu aitem dinyatakan valid apabila index 

corrected aitem total correlation sebesar >0,3, sebaliknya apabila hasil index 

corrected aitem total correlation sebesar <0,3 maka aitem dinyatakan tidak valid.      

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada skala Subjective Well-Being yang 

terdiri dari 42 aitem, pada putaran terakhir menunjukkan nilai index corrected 

aitem total correlation yang bergerak dari 0,303 s/d 0,685. Terdapat 12 aitem 



yang dinyatakan gugur karena memiliki nilai korelasi <0,3. Item yang gugur 

antara lain yaitu aitem nomor : 1, 2, 3, 6, 19, 21, 31, 32 , 37, 52, 54. Skala 

subjective well-being yang telah dikonstruksi memiliki 29 aitem valid setelah 

dilakukan 5 putaran uji diskriminasi aitem. Berikut hasil uji validitas dari setiap 

aitem yang telah dibuat: 

 

         Tabel 3.7 Blue Print Skala Subjective Well-Being Setelah Uji Validitas 

No. Aspek Indikator Nomor Aitem Jumlah 

Sahih  Gugur  

1. Kognitif (1) Evaluasi terhadap 

kepuasan hidup 

secara keseluruhan 

2, 4, 7, 9, 

14, 16, 17, 

19, 21, 22, 

24, 26, 28, 

33, 39, 40, 

42. 

1, 6, 11, 

13, 30, 

32, 35, 

37. 

25 

2. Afektif  (2) Afek positif 3, 8, 18, 

23, 29, 36, 

41. 

12, 25. 9 

  (3) Afek negatif 15, 20, 31, 

34, 38. 

5, 10, 27. 8 

Jumlah 29 13 42 

 

d. Reliabilitas  

Hamdin dan Bahruddin (2014) menyatakan bahwa reliabilitas atau 

reliability menunjukan sejauhmana hasil pengukuran dapat dipercaya. 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi penggukuran hingga dimana hasilnya 

sama berdasarkan bentuk yang berbeda dari instrument yang sama atau waktu 

yang sama saat pengumpulan data. Instrumen yang reliable memiliki tingkat 

kesalahan yang kecil. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi 

alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian ini. Uji reliabilitas ini dilakukan 

menggunakan Program Statistic Package for Social (SPSS) versi 20 IBM for 

Windows. Item dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas suatu instrumen 

berada pada kisaran 0 hingga 1,00 (Azwar, 2016). Pengukuran pada skala 

penelitian ini adalah Cronbach’s Alpha. Berdasarkan hasil perhitungan 

ditemukan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,914. Dengan ini item yang telah 

diuji dinyatakan reliable karena nilai 0,914 mendekati angka 1,00. Berikut hasil 

uji reliabilitas pada skala subjective well-being yang dilampirkan pada tabel di 

bawah ini: 

 

 



Tabel 3.8 Reliabilitas Statistik SkalaSubjective Well-Being 

Cronbach's Alpha N of Items 

.919 29 

 

D. Uji Prasyarat dan Analisa Data 

 

1. Uji Prasyarat 

a. Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mendeteksi distribusi data pada satu 

variabel yang digunakan pada sebuah penelitian. Uji normalitas yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Syarat data dapat dikatakan 

normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (P>0,05), namun apabila 

nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (P<0,05) maka data dikatakan tidak normal. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil uji 

normalitas sebaran untuk variabel Fear of Missing Out (FoMO) menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikansi p=0,001<0,05. Artinya sebaran 

data berdistribusi normal. 

 

Tabel 3.9 Hasil Uji Normalitas 

 

Variabel 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df Sig. Keterangan 

Fear of Missing 

Out (FoMO) 

.065 146 .200 Normal 

 

b. Uji Linieritas 

 Tujuan dari uji linieritas adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel 

yang akan diteliti, hubungan tersebut dinyatakan sebagai linier signifikan atau 

tidak signifikan. Data dikatakan memiliki hubungan linier apabila nilai Deviation 

from Linearity memperoleh signifikansi >0,05. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan hasil uji linieritas 

antara variabel subjective well-being (X) dan variabel fear of missing out 

(FoMO) (Y) diperoleh nilai skor sebesar F=1,311 dengan signifikansi 

p=0,133>0,05. Artinya terdapat hubungan linier antara variabel subjective well-

being dan variabel fear of missing out (FoMO). 

 

 

 

 

 



Tabel 3.10 Hasil Uji Linieritas 

Variabel F Sig. Keterangan 

Subjective Well-Being –  

Fear of Missing Out 

(FoMO) 

1.311 .113 Linier 

 

2.   Analisa Data 

      Analisa data merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Proses ini  akan menghasilkan kesimpulan dari data yang telah 

terkumpul. Proses analisa data akan menghasilkan informasi yang dapat 

menjawab hipotesis peneliti sehingga dapat digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian. Metode analisa data dilakukan menggunakan 

analisis parametrik karena didapati bahwa distribusi data normal dan memiliki 

hubungan yang linier. Metode analisa data menggunakan bantuan program 

Statistic Package for Social (SPSS) versi 20 IBM for Windows dengan teknik 

korelasi Product Moment agar dapat mengetahui hubungan antara dua variabel. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara subjective well-being 

dan fear of missing out (FoMO) pada emerging adulthood.  

 


