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BAB 3 

 METODE PENELITIAN 

 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kuantitatif yang 

berfokus pada analisis data berbasis numerikal (angka) dan diolah 

menggunakan metode statistika (Azwar, 2015, hal. 5). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel tergantung   : Motivasi Belajar 

2. Variabel bebas    : Kecanduan Internet 

 

3.03. Definisi Operasional 

3.03.1. Motivasi Belajar 

   Motivasi belajar merupakan suatu dorongan dalam diri 

seseorang untuk belajar sehingga mencapai perubahan tingkah laku dan 

tujuan yang dikehendaki. Data motivasi belajar diungkap dengan skala 

moivasi belajar yang disusun berdasarkan ciri - ciri dari motivasi belajar, 

yaitu adanya adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya cita – cita di masa depan, 

adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, serta adanya lingkungan 

belajar yang kondusif. Semakin tinggi skor, maka motivasi belajarnya 

semakin tinggi, dan sebaliknya.  
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3.03.2. Kecanduan Internet 

Kecanduan internet adalah suatu kegemaran yang melekat pada 

penggunaan jaringan komunikasi eletronik yang dapat mempengaruhi 

emosi, mental dan psikologis bagi penggunannya. Data diungkap dengan 

menggunakan skala kecanduan internet yang disusun berdasarkan ciri – 

ciri dari kecanduan internet yaitu, keasyikan dengan internet dan selalu 

memikirkan selagi off-line, tidak mampu untuk mengontrol diri dalam 

penggunaan internet, menggunakan internet sebagai pelarian dari 

masalah yang dihadapi, terus menggunakan internet walaupun dana yang 

dimiliki untuk online menipis, dan mengalami gangguan tidur atau 

perubahan pola tidur akibat penggunaan internet. Semakin tinggi skor 

maka, semakin tinggi kecanduan internet pada siswa, dan sebaliknya. 

3.04. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.04.01. Populasi 

Populasi merupakan suatu kelompok subjek yang hendak dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek harus memiliki ciri bersama 

yang membedakan dari kelompok subjek lainnya, ciri tidak terbatas hanya 

ciri lokasi namun juga terdiri dari karakteristik individu (Azwar, 2015, hal. 

77). Ciri populasi yang digunakan yaitu siswa kelas 8 SMP Negeri 1 

Banjarbaru yang menggunakan kisaran waktu penggunaan lebih dari 3 jam 

sehari.  

3.04.02. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian dari populasi. Oleh sebab itu, sampel 

harus memiliki ciri yang dimiliki oleh populasinya (Azwar, 2015, hal. 79). 

Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil 
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sampel cluster  random sampling, yaitu penentuan sampel dengan cara 

mengambil sekelompok siswa SMP yang menggunakan internet lebih dari 

3 jam sehari. Tryout menggunakan 3 kelas 8 dan penelitian menggunakan 

4 kelas 8 dari 10 kelas 8 yang ada.  

3.05. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan skala motivasi belajar dan skala kecanduan internet, untuk 

mengetahui tingkatan motivasi belajar pada remaja dan kecanduan 

menggunakan internet.  

3.05.1. Skala Motivasi Belajar 

Skala motivasi belajar yang digunakan memiliki enam ciri – ciri 

yaitu, tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 

putus asa), lebih senang bekerja secara mandiri, cepat bosan pada tugas-

tugas yang rutin (hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang, sehingga 

kurang kreatif), dapat mempertahankan pendapatnya dan tidak mudah 

melepaskan yang diyakini, senang mencari dan memecahkan soal-soal. 
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Tabel 3.01. Blueprint Skala Motivasi Belajar 

Ciri – ciri Jumlah Item Total 

Favourable Unfavourable 

Tekun menghadapi tugas 
 

3 3 6 

Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 
putus asa) 
 

3 3 6 

Lebih senang bekerja secara mandiri 
 

3 3 6 

Cepat bosan pada tugas-tugas yang 
rutin (hal yang bersifat mekanis, 
berulang-ulang sehingga kurang kreatif) 
 

3 3 6 

Dapat mempertahankan pendapatnya 
dan tidak mudah melepaskan yang 
diyakini 
 

3 3 6 

Senang mencari dan memecahkan 
masalah soal-soal 

3 3 6 

TOTAL 18 18 36 

 

3.05.2. Skala Kecanduan Internet 

Skala kecanduan internet pada penelitian ini menggunakan 

delapan ciri – ciri yang merujuk pada kecanduan internet di kalangan 

remaja. Ciri – ciri tersebut diantaranya, keasyikan dengan internet dan 

selalu memikirkannya selagi off‐line, selalu menambah waktu online dalam 

menggunakan internet dan membohongi keluarga mengenai waktu yang 

digunakan untuk online, tidak mampu untuk mengontrol diri dalam 

penggunaan internet, menggunakan internet sebagai pelarian dari 

masalah yang sedang dihadapi, kehilangan teman, pekerjaan,atau 

kesempatan pendidikan karena penggunaan internet, terus menggunakan 

internet walaupun dana yang dimiliki untuk online menipis, mengalami 

gangguan tidur atau perubahan pola tidur akibat penggunaan internet, dan 

merasa bersalah dan penyesalan yang dalam akibat penggunaan internet.  
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Pada skala kecanduan internet dan skala motivasi belajar, terdapat 

empat kategori pilihan jawaban yang disediakan yaitu, Sangat Tidak 

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

Setiap item skor tertinggi yang diberikan adalah skor empat dan skor 

terendah adalah satu. Pada item favourable, respon Sangat Sesuai (SS) 

akan mendapat skor empat sedangkan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

mendapatkan skor satu. Sebaliknya pada item unfavourable Sangat Tidak 

Sesuai (STS) akan mendapatkan skor empat, sedangkan Sangat Sesuai 

(SS) akan mendapatkan skor satu.   

Tabel 3.02. Blueprint Skala Kecanduan Internet 

Ciri – ciri Jumlah Item Total 

Favourable Unfavourable  

Keasyikan dengan internet dan selalu 

memikirkannya selagi off‐line 
 

2 2 4 
 

Selalu menambah waktu online dalam 
menggunakan internet dan membohongi 
keluarga mengenai waktu yang digunakan 
untuk online 
 

2 2 4 

Tidak mampu untuk mengontrol diri dalam 
penggunaan internet 
 

2 2 4 

Menggunakan internet sebagai pelarian 
dari masalah yang sedang dihadapi 
 

2 2 4 

Kehilangan teman, pekerjaan, atau 
kesempatan pendidikan karena 
penggunaan internet 
 

2 2 4 

Terus menggunakan internet walaupun 
dana yang dimiliki untuk online menipis 
 

2 2 4 

Mengalami gangguan tidur atau 
perubahan pola tidur akibat penggunaan 
internet 
 

2 2 4 

Merasa bersalah dan penyesalan yang 
dalam akibat penggunaan internet 

2 2 4 

TOTAL 16 16 32 
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3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.06.01. Pengertian Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Validitas merupakan aspek ketepatan pada alat ukur suatu tes. 

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat dengan 

tepat mengukur sesuatu yang ingin diukur. (Broto, 2014) 

Reliabilitas merupakan suatu hasil dari suatu pengukuran yang 

dapat dipercaya, dan tidak berubah – ubah. Sehingga ketika digunakan 

untuk pengukuran berkali-kali, hasil yang didapatkan relatif sama pula 

(Azwar, 2015, hal. 4). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 

mengukur validitas motivasi belajar yaitu menggunakan korelasi product 

moment dari Karl Pearson, yaitu teknik dengan mengkorelasikan skor item 

dengan skor total. Teknik reliabilitas yang digunakan yaitu teknik 

pengukuran reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach.  

3.07. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengolah data 

adalah menggunakan analisis hubungan atau product moment Pearson, 

karena bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel tergantung.  

  


