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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian 

kuantitatif korelasional. Menurut Periantalo (2016) mengemukakan 

bahwa pendekatan kuantitatif menggunakan cara pandang deduktif, 

melibatkan subjek banyak, menggunakan instrumen pengukuran, dan 

berbentuk skor serta dianalisis secara statistika. Sedangkan menurut 

Periantalo (2016) korelasi diartikan sebagai hubungan antar variabel. 

Korelasi akan menunjukkan bagaimana hubungan antar variabel, 

apakah berhubungan atau tidak dan menunjukkan bagaimana arah 

hubungan, serta menunjukkan kekuatan hubungan. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Periantalo (2016) variabel merupakan objek yang 

dijadikan hal yang diselidiki dalam suatu penelitian yang memiliki 

berbagai variasi di dalamnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

dua variabel, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas, adapun 

variabel tersebut adalah : 

1.  Variabel Tergantung  : Motivasi Bermain Game Online DotA 2 

2.  Variabel Bebas  : Regulasi diri 

 



29 
 

 
 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Motivasi Bermain Game Online DotA 2 

Motivasi adalah kekuatan atau tenaga yang mendorong individu 

untuk melakukan sesuatu yang menyebabkan individu bergerak 

menuju tujuan yang dimiliki, atau bergerak menjauh dari situasi 

yang tidak menyenangkan.  

Motivasi bermain game online DotA 2 akan diukur dengan skala 

motivasi bermain game online DotA 2 yang terdiri dari 

advancement, mechanics, competition, socializing, relationship, 

teamwork, discovery, role-playing, customization, escapism. 

Semakin tinggi nilai skala maka motivasi bermain game online DotA 

2 semakin tinggi. 

2. Regulasi Diri 

Regulasi diri adalah kemampuan dan usaha seseorang / individu 

untuk dapat mengatur diri, perasaan, dan perilakunya sehingga 

individu tersebut dapat mengejar tujuan-tujuan penting yang bernilai 

positif.  

Regulasi diri akan diukur dengan menggunakan skala regulasi 

diri yang terdiri dari Relevant Information, Evaluating, Triggering 

Change, Searching for Option, Formulating, Implementing, dan 

Assesing. Semakin tinggi nilai skala maka regulasi diri semakin 

baik. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Menurut Periantalo (2016) populasi adalah subjek yang 

dikenakan generalisasi dari hasil penelitian atau dapat juga disebut 

sebagai subjek keseluruhan dari penelitian. Populasi yang digunakan 

pada penelitian ini adalah pemain game online DotA 2 pada 

komunitas Bogor Esports. Penelitian ini dilakukan pada pemain 

game online DotA 2 yang memiliki usia dewasa awal karena pada 

usia dewasa awal adalah usia pengaturan. 

2. Teknik Sampling 

Pengertian sampel menurut Periantalo (2016) adalah bagian 

dari populasi yang dijadikan subjek dalam pengambilan data 

penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik quota incidental sampling, dimana peneliti 

bertemu dengan seseorang yang dijadikan kriteria inklusi penelitian. 

Adapun kriteria subjek penelitian adalah pemain game online DotA 

2 dengan lama bermain kurang dari 11 bulan. Peneliti akan meng-

upload kuesioner menggunakan google forms dengan jumlah kuota 

50 subjek. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data 

demi tujuan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan skala psikologi. Skala psikologi merupakan instrumen 
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untuk mengungkap konstrak psikologi yang bersifat afektif melalui item 

yang tersirat. Adapun skala yang digunakan adalah skala model Likert. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala motivasi 

bermain game online DotA 2 dan skala regulasi diri. 

1. Skala Motivasi Bermain Game Online DotA 2 

Skala ini digunakan untuk mengukur motivasi bermain game 

online DotA 2. Item pernyataan yang terdapat pada skala ini disusun 

berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan oleh Yee (2007) yaitu 

advancement, mechanics, competition, socializing, relationship, 

teamwork, discovery, role-playing, customization, escapism. 

Peneliti membuat skala psikologi motivasi bermain game 

online DotA 2 dengan menggunakan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Yee (2007) dan kemudian meminta judgement isi 

skala kepada ahli (dosen pembimbing skripsi). Adapun blue print 

skala motivasi bermain game online DotA 2 yaitu : 

Tabel 1 

Blue print skala Motivasi Bermain Game Online DotA 2 

No Aspek 
Jenis Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Advancement 3 1 4 

2 Mechanics 3 1 4 

3 Competition 3 1 4 

4 Socializing 3 1 4 

5 Relationship 3 1 4 
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6 Teamwork 3 1 4 

7 Discovery 3 1 4 

8 Role-playing 3 1 4 

9 Customization 3 1 4 

10 Escapism 3 1 4 

Total 30 10 40 

 

Skala Motivasi Bermain Game Online DotA 2 pada 

penelitian ini berjumlah 30 item yang terdiri dua jenis item yaitu 

favorable dan unfavorable. Item favorable mendukung konstrak 

yang hendak diungkap, sementara item unfavorable merupakan 

negasi dari konstrak yang hendak diungkap. 

Tabel 2 

Pemberian Skor Pada Skala 

Respon Favorable Unfavorable 

Sangat Sesuai (SS) 4 1 

Sesuai (S) 3 2 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 

Sangat Tidak Sesuai (ST) 1 4 

 

2. Skala Regulasi Diri 

Skala ini digunakan untuk mengukur regulasi diri seseorang 

dengan menggunakan The Self-Regulation Questionnaire (SRQ) 

yang dikemukakan oleh Brown, dan Miller dalam penelitian yang 
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dilakukan Hoyle & Davisson (2011). Adapun aspek-aspek tersebut 

adalah Receiving Relevant Information, Evaluating, Triggering 

Change, Searching for Options, Formulating, Implementing, dan 

Assessing. 

Skala Regulasi pada penelitian ini berjumlah 35 item yang 

terdiri dari item favorable dan unfavorable. Alternatif jawaban dan 

pemberian skor pada skala regulasi diri sama seperti skala motivasi 

bermain game online DotA 2. Berikut adalah blue print skala 

regulasi diri : 

Tabel 3 

Blue Print Skala Regulasi Diri 

No Aspek 
Jenis Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 
Receiving Relevant 

Information 
4 1 5 

2 Evaluating 4 1 5 

3 Triggering Change 4 1 5 

4 
Searching for 

Option 
4 1 5 

5 Formulating 4 1 5 

6 Implementing 4 1 5 

7 Assesing 4 1 5 

Total 28 7 35 
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F. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala 

1. Validitas 

Validitas diartikan sejauh mana alat ukur mampu mengungkap 

apa yang hendak diungkap pada penelitian (Periantalo, 2016). 

Apabila alat ukur memiliki validitas yang bagus, maka betul apa 

yang diungkap oleh peneliti, sehingga kekuatan kebenaran penelitian 

tersebut kuat. 

Uji validitas pada penelitian ini bertujuan untuk menyatakan 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur terhadap isi sebenarnya 

yang diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan teknik Part Whole untuk menghindari adanya kelebihan 

bobot, maka hasil korelasi perlu di koreksi. Kelebihan bobot ini 

terjadi karena skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut 

sebagai komponen skor total dan hal ini menyebabkan angka 

korelasi menjadi lebih besar sehingga nantinya peneliti 

menggunakan bantuan software statistik komputer SPSS (Statistical 

Package for Social Science) versi 16.0. 

2. Reliabilitas Skala 

Reliabilitas diartikan sebagai konsistensi atau keakuratan hasil 

ukur, sehingga konsistensi skor yang dihasilkan akan sama apabila 

diukur pada kurun waktu yang berbeda (Periantalo, 2016). Tinggi 

rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka 

yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Kesepakatan secara umum 
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reliabilitas yang sudah cukup memuaskan jika sama dengan atau 

lebih dari 0,7. 

Reliabilitas skala yang digunakan oleh peneliti adalah konsistensi 

internal dengan Cronbach Alpha untuk hasil yang diperoleh lebih 

teliti dalam menghitung uji reliabilitas, peneliti juga menggunakan 

bantuan software statistik komputer SPSS versi 16.0. 

G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah uji korelasi atau 

hubungan antar variabel dengan menggunakan teknik korelasi Pearson 

Product Moment, karena untuk menguji hubungan antara dua variable. 

Teknik Korelasi Product Momment dari Karl Pearson digunakan untuk 

menganalisa hipotesis, yaitu hubungan antara regulasi diri dengan 

Motivasi bermain game online DotA 2. Pengolahan data atau teknik 

analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan software atau program komputer yaitu SPSS versi 16.0 

 

 

 

 

 

 

 


