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BAB 4 

 LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kecanduan internet dengan motivasi belajar pada siswa SMP. Penelitian ini 

dilakukan di SMP Negeri 1 Banjarbaru yang beralamat di Jalan Pangeran 

Surianata No. 4, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, 

Kalimantan Selatan 70713. SMP Negeri 1 Banjarbaru merupakan sekolah 

negeri di Banjarbaru yang telah memiliki akreditasi A. SMP Negeri 1 

Banjarbaru memiliki 944 siswa dengan 3 strata kelas yaitu kelas 7, kelas 8, 

dan kelas 9 dengan masing-masing angakatan terdiri dari 10 kelas. 

SMP Negeri 1 Banjarbaru, merupakan salah satu sekolah favorit di 

Banjarbaru, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya calon peserta didik 

baru yang mendaftar setiap tahun ajaran baru di sekolah tersebut. Salah satu 

hal yang membuat SMP Negeri 1 Banjarbaru menjadi favorit dikarenakan 

banyaknya prestasi yang bisa diraih oleh sekolah tersebut baik di bidang 

akademik maupun non akademik. Oleh sebab itu, banyak calon siswa yang 

berkeinginan untuk bisa bersekolah disana.  

Dalam penelitian ini, jumlah subjek penelitian yang digunakan 

sebanyak 100 orang dari 124 orang subjek yang merupakan siswa kelas 8 

SMP Negeri 1 Banjarbaru. Subjek yang terpilih dan dapat digunakan pada 

penelitian ini merupakan siswa yang menggunakan internet lebih dari 3 jam 

dalam sehari. Penentuan yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada 

beberapa pertimbangan sebagai berikut : 

1. Peneliti menemukan adanya masalah motivasi belajar pada siswa. 

2. Populasi dilokasi memenuhi syarat dan kriteria yang dimaksud dalam 

penelitian ini. 
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3. Adanya izin yang diberikan oleh pihak sekolah untuk melakukan 

penelitian di sekolah. 

4. Lokasi penelitian mudah dijangkau, efisien dalam waktu, biaya dan 

tenaga. 

4.02. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan alat ukur berupa 

skala dan urusan perijinan penelitian, setelah itu dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur.  

Tryout dilakukan pada tanggal 19 September – 28 September 2018. 

Teknik yang dilakukan pada penelitian menggunakan tryout, sehingga hasil 

penelitian pada tryout hanya digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas 

item saja. Tryout dilakukan pada 3 kelas 8 yaitu 8C, 8I, dan 8J. Jumlah siswa 

pada setiap kelas memiliki 32 orang siswa, sehingga jumlah subjek yang 

mengisi skala sebanyak 96 orang siswa. Akan tetapi, sebanyak 9 orang subjek 

gugur dikarenakan tidak menggunakan internet lebih dari 3 jam dalam sehari.  

Skala dibagikan langsung oleh penelitian pada saat jam pelajaran yang 

kosong. Peneliti masuk dikelas 8C pada hari Rabu, 19 September 2018 pukul 

7.30–8.10 WITA, dan masuk dikelas 8I dihari yang sama pada pukul 10.20-

11.00 WITA. Lalu peneliti masuk dikelas 8J keesokan harinya, Kamis, 20 

September 2018 pada pukul 7.30-8.00 WITA. Pelaksanaan tryout dilakukan 

bersama-sama pada tiap kelas, dengan membagikan pada seluruh siswa 

dikelas dan dikerjakan secara serentak. Setelah melakukan tryout pada 3 

kelas, peneliti melakukan skoring dan melakukan uji validitas dan reliabilitas 

alat ukur untuk mengetahui item yang gugur pada hasil tryout tersebut.  

4.02.01. Penyusunan Alat Ukur 

Pengumpulan pada penelitian ini menggunakan 2 skala yaitu, 

skala motivasi belajar dan skala kecanduan internet. Penyusunan skala 

berdasarkan pada penentuan aspek-aspek pada landasan teori yang 

telah dikemukakan. 
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a. Skala Motivasi Belajar 

Skala motivasi belajar terdiri dari 36 item, dengan 18 item 

favourable dan 18 item unfavourable. Ciri-ciri yang digunakan 

dalam penyusunan skala ini menggunakan ciri-ciri yang 

dikemukakan oleh Sardiman (2016, h. 83-84). Sebaran item skala 

motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 4.01. Sebaran Item Skala Motivasi Belajar 

Ciri – ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Tekun menghadapi tugas 
 

1,13,25 7,19,31 6 

Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 
putus asa) 
 

8,20,32 2,14,26 6 

Lebih senang bekerja secara mandiri 
 

3,15,27 9,21,33 6 

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

10,22,34 4,16,28 6 

Dapat mempertahankan pendapatnya dan 
tidak mudah melepaskan yang diyakini 
 

5,17,29 11,23,35 6 

Senang mencari dan memecahkan 
masalah soal-soal 

12,24,36 6,18,30 6 

Jumlah 18 18 36 

 

b. Skala Kecanduan Internet 

Skala kecanduan internet terdiri dari 32 item, dengan 16 

item favourable dan 16 item unfavourable. Ciri-ciri yang digunakan 

dalam penyusunan skala ini menggunakan ciri-ciri yang 

dikemukakan oleh Freitag dan Weaver (2002). Sebaran item skala 

motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.02. Sebaran Item Skala Kecanduan Internet 

Ciri – ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Keasyikan dengan internet dan selalu 
memikirkannya selagi off‐line 
 

1,17 9,25 4 

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

10,26 2,18 4 

Tidak mampu untuk mengontrol diri 
dalam penggunaan internet 
 

3,19 11,27 4 

Menggunakan internet sebagai pelarian 
dari masalah yang sedang dihadapi 
 

12,28 4,20 4 

Kehilangan teman, pekerjaan, atau 
kesempatan pendidikan karena 
penggunaan internet 
 

5,21 13,29 4 

Terus menggunakan internet walaupun 
dana yang dimiliki untuk online menipis 
 

14,30 6,22 4 

Mengalami gangguan tidur atau 
perubahan pola tidur akibat 
penggunaan internet 
 

7,23 15,31 4 

Merasa bersalah dan penyesalan yang 
dalam akibat penggunaan internet 

16,32 8,24 4 

Jumlah 16 16 32 

 

4.02.02. Permohonan Ijin 

Sebelum melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Banjarbaru, peneliti 

mengajukan ijin penelitian dengan memberikan surat ijin penelitian dari 

Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata dengan nomor 

3160/B.7.3/FP/VII/2018 untuk diberikan kepada Kepala Sekolah SMP 

Negeri 1 Banjarbaru. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarbaru 

memberikan ijin penelitian disekolah tersebut dengan mengeluarkan 

surat ijin penelitian dengan nomor 800.2/274/SMPN-01/2018. 
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4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

pada alat ukur tersebut untuk digunakan pada penelitian ini.  

4.03.01. Uji Validitas 

Pengujian validitas pada alat ukur ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Dalam penelitian ini r tabel untuk sampel sebanyak 87 

orang yaitu 0,1775. Item yang dinyatakan gugur apabila r hitung < 0,1775 

dan item yang dinyatakan valid apabila r hitung > 0,1775. Berdasarkan 

analisis pada uji validitas skala motivasi belajar pada siswa sebanyak 36 

item terdapat 12 item yang gugur pada putaran pertama, dan tidak ada item 

yang gugur pada putaran kedua. Oleh sebab itu, item yang dinyatakan valid 

sebanyak 24 item dengan koefisiensi validitas 0,189-0,564. Perhitungan 

dapat dilihat pada lampiran C-1. 

Tabel 4.03. Item Skala Motivasi Belajar yang gugur dan valid 

Ciri – ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Tekun menghadapi tugas 
 

1*,13,25* 7,19,31 6 

Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 
putus asa) 
 

8,20,32 2,14*,26* 6 

Lebih senang bekerja secara mandiri 
 

3*,15*,27* 9*,21,33 6 

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

10,22*,34 4,16*,28* 6 

Dapat mempertahankan pendapatnya 
dan tidak mudah melepaskan yang 
diyakini 
 

5,17*,29 11,23,35 6 

Senang mencari dan memecahkan 
masalah soal-soal 

12,24,36 6,18,30 6 

Jumlah 18 18 36 

Keterangan: tanda (*) merupakan item yang gugur 
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Setelah mendapatkan item yang gugur dan valid, peneliti kemudian 

membuat skala baru dengan memasukkan item yang valid saja, bentuk sebaran 

skala tersebut sebagai berikut: 

Tabel 4.04. Sebaran Item Skala Motivasi Belajar yang telah valid 

Ciri – ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Tekun menghadapi tugas 10 (13)  5 (7), 12 (19), 19 
(31) 

4 

Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas 
putus asa) 
 

6 (8), 13  (20), 
20 (32) 

1 (2) 4 

Lebih senang bekerja secara mandiri 
 

 14 (21),21 (33) 2 

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

7 (10), 22(34) 2 (4) 3 

Dapat mempertahankan pendapatnya dan 
tidak mudah melepaskan yang diyakini 
 

3(5), 17(29) 8 (11), 15 (23), 23 
(35) 

5 

Senang mencari dan memecahkan masalah 
soal-soal 

9 (12) ,16 (24) 
,24 (36) 

4 (6),11 (18), 18 
(30) 

6 

Jumlah 11 13 24 

Keterangan: tanda (kurung) merupakan nomor item yang lama 

Berdasarkan analisis pada uji validitas skala kecanduan internet pada 

siswa sebanyak 32 item terdapat 10 item yang gugur pada putaran pertama, 1 item 

yang gugur pada putaran kedua dan tidak ada item yang gugur pada putaran 

ketiga. Oleh sebab itu, item yang dinyatakan valid sebanyak 21 item dengan 

koefisiensi validitas 0,242-0,661. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran C-2. 
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Tabel 4.05. Item Skala Kecanduan Internet yang gugur dan valid 

Ciri - ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Keasyikan dengan internet dan selalu 
memikirkannya selagi off‐line 
 

1*,17 9,25 4 

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

10*,26 2,18 4 

Tidak mampu untuk mengontrol diri 
dalam penggunaan internet 
 

3,19 11,27* 4 

Menggunakan internet sebagai pelarian 
dari masalah yang sedang dihadapi 
 

12,28 4*,20* 4 

Kehilangan teman, pekerjaan, atau 
kesempatan pendidikan karena 
penggunaan internet 
 

5,21* 13*,29* 4 

Terus menggunakan internet walaupun 
dana yang dimiliki untuk online menipis 
 

14,30 6,22* 4 

Mengalami gangguan tidur atau 
perubahan pola tidur akibat 
penggunaan internet 
 

7,23 15,31 4 

Merasa bersalah dan penyesalan yang 
dalam akibat penggunaan internet 

16*,32 8*,24 4 

Jumlah 16 16 32 

Keterangan: tanda (*) merupakan item yang gugur 

Setelah mendapatkan item yang gugur dan valid, peneliti kemudian 

membuat skala baru dengan memasukkan item yang valid saja, bentuk sebaran 

skala tersebut sebagai berikut: 
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Tabel 4.06. Sebaran Item Skala Kecanduan Internet yang telah valid 

Ciri – ciri Jumlah Pernyataan Jumlah 

Favourable Unfavourable 

Keasyikan dengan internet dan selalu 
memikirkannya selagi off‐line 
 

11(17) 6(9), 16(25) 3 

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

17(26) 1 (2), 12(18) 3 

Tidak mampu untuk mengontrol diri 
dalam penggunaan internet 
 

2(3), 13(19) 7(11) 3 

Menggunakan internet sebagai 
pelarian dari masalah yang sedang 
dihadapi 
 

8(12), 18(28)  2 

Kehilangan teman, pekerjaan, atau 
kesempatan pendidikan karena 
penggunaan internet 
 

3(5)  1 

Terus menggunakan internet 
walaupun dana yang dimiliki untuk 
online menipis 
 

9(14), 19(30) 4(6) 3 

Mengalami gangguan tidur atau 
perubahan pola tidur akibat 
penggunaan internet 
 

5(7), 14(23) 10(15), 20(31) 4 

Merasa bersalah dan penyesalan 
yang dalam akibat penggunaan 
internet 

21(32) 15(24) 2 

Jumlah 12 9 21 

Keterangan: tanda (kurang) merupakan nomor item yang lama 

4.03.02. Uji Reliabilitas 

Uji reliablitas pada penelitian ini menggunakan dengan program 

Statistical Package for the Social Sciences for Windows seri 16.0. 

Pengujian perhitungan pada skala motivasi belajar dan skala kecanduan 

internet menggunakan teknik Alpha Cronbach berdasarkan item yang valid. 

Perhitungan reliabilitas pada skala motivasi belajar memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0.829 dan skala kecanduan internet memiliki koefisien 

sebesar 0.804. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran C. 
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4.04. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan beberapa hari setelah dilakukan tryout dan 

perhitungan uji validitas dan reliabilitas. Setelah melakukan uji validitas dan 

reliabilitas dan mendapatkan item yang valid, peneliti selanjutnya 

melakukan penelitian pada 4 kelas 8, masih di SMP Negeri 1 Banjarbaru. 

Keempat kelas tersebut yaitu, 8F, 8G, 8H, 8J, dan peneliti masuk dikelas 

dengan menggunakan jam pelajaran BK sesuai dengan yang diinstruksi 

oleh Wakil Kepala Sekolah bidang Humas.  

Peneliti masuk pada kelas 8H pada hari Selasa, 25 September 

2018 pukul 13.00-13.25 WITA dengan jumlah siswa sebanyak 31 orang. 

Keesokan harinya peneliti masuk dikelas 8F pada pukul 13.00-13.35 WITA 

dengan jumlah siswa sebanyak 32 orang. Pada hari terakhir yaitu Jumat, 

28 September 2018 peneliti masuk dikelas 8A pukul 08.00-08.35 dengan 

jumlah siswa 31 orang dan 8G pukul 10.05-10.35 dengan jumlah siswa 32 

orang. Total keseluruhan subjek yang diambil sebanyak 126 siswa, namun 

yang digunakan hanya sebanyak 100 siswa dikarenakan 26 lainnya 

dinyatakan gugur karena tidak menggunakan internet lebih dari 3 jam 

dalam sehari.  

Kesulitan yang dihadapi ketika melakukan penelitian pada siswa, 

tidak semua siswa dengan serius mau mengerjakan skala yang diberikan 

sehingga, ada yang mengisi skala tersebut seadanya dengan waktu yang 

sangat singkat. Kesulitan lainnya yaitu waktu yang digunakan peneliti tidak 

bisa fleksibel, dikarenakan harus menunggu adanya jam pelajaran yang 

kosong atau mengambil waktu jam pelajaran BK. 

Setelah mendapatkan data dari 100 subjek yang masuk dalam 

kualifikasi, selanjutnya peneliti melakukan skoring dan penginputan data. 

Setelah data terinput, peneliti melakukan olah data menggunakan 

komputer dengan program Statistical Package for the Social Sciences for 

Windows seri 16.0.  


