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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang menekankan pada analisis data-data numerikal (angka) 

dan diolah menggunakan metoda statistika. Dengan metoda penelitian 

kuantitatif akan diperoleh signifikasni perbedaan kelompok atau 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2012, h. 5). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung   : Prestasi belajar (ulangan harian 

matematika) 

2. Variabel bebas   : Kecanduan bermain game online  

C. Definisi Operasional 

1. Prestasi belajar (ulangan harian matematika) 

Prestasi belajar Matematika (ulangan harian matematika) 

adalah pencapaian dari hasil kegiatan belajar siswa serta merupakan 

indikator gambaran siswa dapat menguasi pelajaran matematika, 

pelajaran tersebut merupakan ilmu yang mempelajari tentang angka. 

Tinggi rendahnya prestasi belajar (ulangan harian matematika ) akan 

diketahui menggunakan dua hasil nilai ujian harian pada pelajaran 

matematika. karena didalam hasil nilai ujian tersebut dapat 

menggambarkan pencapaian prestasi belajar siswa serta mengandung 

nilai-nilai dari hasil kegiatan belajar siswa berupa kecakapan pada 

pelajaran matematika. 
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2. Kecanduan bernain game online 

Kecanduan bermain game online adalah perilaku bermain 

permainan internet yang berlebihan sehingga menyebabkan 

ketergantungan sampai meninggalkan atau melupakan kewajibannya 

pada dunia nyata, serta menimbulkan dampak-dampak negatif dari 

perilaku kecanduan bermain game online. Tinggi rendahnya bermain 

game online akan diukur menggunakan skala kecanduan bermain 

game online. 

Skala kecanduan bermain game online disusun berdasarkan 

ciri-ciri dari kecanduan game online yaitu salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict, relapse.  

D. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Sebagai suatu populasi, 

kelompok subjek harus memiliki cirri-ciri atau karakteristik bersama 

yang membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Ciri-ciri yang 

dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi, akan tetapi dapat 

terdiri dari karakteristik-karakteristik individu (Azwar, 2000, h. 77). 

Subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X dan 

XI yang bermain game online di SMA MAN 2 Kota Pekalongan 

minimal bermain game online 3 jam dalam sekali bermain. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi. Oleh karena itu, 

sampel harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Suatu 
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sampel dapat dikatakan sebagai representasi yang baik dari bagian 

populasinya jika karakteristik sampel sama dengan karakteristik 

populasinya (Azwar, 2000, h. 79). Pada penelitian ini pengambilan 

sampel akan dilakukan dengan cara pengambilan sampel purposive  

sampling dan accidental sampling. Purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel dengan memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan yang dibuat oleh peneliti, sedangkan accidental 

sampling yaitu teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penelitian menggunakan dua hasil nilai ulangan harian pada 

pelajaran matematika, yaitu untuk mengetahui tinggi rendahnya prestasi 

belajar (ulangan harian matematika). Untuk metode pengumpulan data 

kecanduan game online menggunakan skala, yaitu skala kecanduan game 

online. 

1. Dokumentasi 

Menurut Jihad dan Haris (2012, h. 53) untuk mengetahui 

prestasi belajar siswa pada pelajaran tertentu, apakah suatu program 

pendidikan atau pengajaran telah dikuasi oleh siswa maka diperlukan 

suatu penilaian  yang berasal dari nilai test atau nilai ulangan. Nilai 

ulangan harian matematika merupakan suatu hal yang penting bagi 

siswa karena dapat menentukan hasil belajar atau prestasi belajar yang 

diperoleh selama proses pembelajaran sebagai salah satu faktor dalam 

memperoleh prestasi belajar siswa. 
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2. Skala Kecanduan game online  

Skala kecanduan game online terdiri dari enam ciri-ciri yaitu 

bermain game online menjadi peristiwa yang penting dalam hidup 

seseorang serta mendominasi pemikiran, perasaan, danperilaku orang 

tersebut (salience), mengacu pada pengalaman subjektif pecandu 

game online yang merupakan konsekuensi dari telibatnya dalam 

bermain game online dan dapat dijadikan sebgai coping atau dapat 

dikatakan sebagai melarikan diri dari perasaan yang buruk (mood 

modification), proses meningkatnya jumlah waktu bermain game 

online untuk mencapai suatu efek tertentu (tolerance), munculnya 

suatu perasaan yang tidak menyenangkan seperti marah dan gelisah 

muncul jika aktivitas bermain game online dihentikan atau dikurangi 

(withdrawal symptoms), kecanduan game online menyebabkan 

timbulnya konflik antara pecandu dengan orang disekitarnya, konflik 

dengan kegiatan lain serta konflik dengan dirinya sendiri (conflict), 

mengulang kembali kegiatan bermain game online setelah selama 

bertahun-tahun tidak bermain game online (relapse). 

Pada skala tersebut terdapat empat kategori pilihan yaitu 

Sangat Tidak Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), dan Sangat 

Sesuai (SS). Masing-masing item skor tertinggi yang diberikan adalah 

empat dan skor terendah yang diberikan adalah satu. Pada item yang 

favourable (mendukung), respon sangat sesuai (SS) diberikan skor 

empat sedangkan respon Sangat Tidak Sesuai (STS) diberikan skor 

satu. Sebaliknya pada item yang unfavourable (tidak mendukung) 

respon Sangat Sesuai diberikan skor satu dan respon Sangat Tidak 
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Sesuai (STS) diberikan skor empat. Blueprint Skala Kecanduan Game 

Online dapat dilihat dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2  

Blueprint Skala Kecanduan Game Online  

 

Ciri-ciri 
Jumlah Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

Saliance 3 3 6 

Mood Modification 3 3 6 

Tolerance 3 3 6 

Withdrawal symptoms 3 3 6 

Conflict  3 3 6 

Relapse 3 3 6 

TOTAL 18 18 36 

 

F. Validitas dan Reliabelitas Alat ukur 

1. Pengertian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas merupakan aspek kecermatan dan kesahihan dalam 

pengukuran, suatu alat ukur dikatakan valid apabila tidak sekedar 

mengungkapkan data dengan tepat, akan tetapi juga memberikan 

gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Suatu skala atau 

instrument pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 

tinggi apabila instrument tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut (Azwar, 2000, h. 6). 
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Reliabilitas merupakan hasil dari suatu pengukuran yang dapat 

dipercaya apabila dalam beberapa kali proses pelaksanaan pengukuran 

terhadap kelompok subyek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama pula, selama aspek yang diukur dalam diri subyek memang 

belum berubah (Azwar, 2000, h. 4).  

2. Validitas dan Reliabilitas Prestasi Belajar (Ulangan Harian 

Matematika)  

Dalam penelitian ini, peneliti meminta pertimbangan judgment 

professional dari guru-guru yang mengajar pelajaran matematika di 

tempat dilaksanakkannya penelitian di sekolah SMA MAN 2 

Pekalongan untuk mengukur validitas dan reliabilitas prestasi belajar 

(ulangan harian matematika). 

3. Validitas dan Reliabilitas Kecanduan Game Online  

Teknik yang digunkan untuk mengukur validitas kecanduan 

game online yaitu menggunakan korelasi Product Moment dari 

Pearson, korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan kemudian 

dikoreksi kembali menggunakan teknik korelasi Part Whole. 

Kemudian untuk teknik reliabilitas yang digunakan adalah 

teknik pengukuran reliabilitas dengan satu kali pengukuran yaitu 

dengan teknik Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. 

G. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik yang sesuai untuk mengelola data 

adalah menggunakan teknik statistic analisis Product Moment Pearson 

karena bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel (variabel 

bebas dan variabel tergantung). 


