
BAB 3

METODE PENELITIAN

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif,

yaitu metode penelitian yang mengubah data hasil penelitian yang diperoleh ke

dalam  bentuk  angka  yang  kemudian  dianalisis  dan  diolah  dengan  metode

statistika (Azwar, 2017, h.5).

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian.

Identifikasi  variabel  penelitian  dilakukan  untuk  memberikan  batasan

terhadap ruang lingkup penelitian yaitu objek pengamatan. Dalam penelitian ini

variabel yang diteliti adalah :

1. Variabel tergantung : Agresi remaja

2. Variabel bebas : Adiksi pada game online berbasis kekerasan

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

Batasan  operasional  dari  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  adalah

sebagai berikut :

3.03.01. Agresi remaja

Agresi remaja adalah perilaku yang dilakukan remaja usia 12-21 dengan

tujuan untuk melukai atau menyakiti  orang maupun mahluk hidup lainnya baik

secara fisik maupun lisan yang dilakukan secara sengaja.  Pada penelitian ini,

peneliti akan menggunakan skala terjemahan agresi remaja menurut Buss dan

Perry  sebagai  alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur  agresi  remaja

yangdibuatberdasarkandimensiperilakuagresi,  yaituphysical  aggression,  verbal
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aggression, anger, dan hostility. Semakin tinggi skor skala agresi maka semakin

tinggi tingkat agresi remaja, begitu pula sebaliknya.

3.03.02. Adiksi pada game online berbasis kekerasan

Adiksi  pada  game  online berbasis  kekerasan  adalah  suatu  kondisi

seseorang yang memainkan game online yang memiliki konten kekerasan secara

berlebihan  dan  dilakukan  secara  berulang.  Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan

menggunakan  terjemahan  skala  adiksi  game  online  dari  Lemmensyang

dibuatberdasarkan kriteria  adiksiterhadap  game  online  berbasis

kekerasanyaitusalience,  tolerance,  mood  modification,  withdrawal,  relapse,

conflict,  dan  problem untuk  digunakan  sebagai  alat  ukur  tingkat  adiksi  game

online  berbasis kekerasan. Semakin tinggi skor skala adiksi  game online  maka

semakin  tinggi  tingkat  adiksi  game  online berbasis  kekerasan  pada  remaja,

begitu pula sebaliknya.

3.04. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.

3.04.01. Populasi

Azwar  (2017,  h.109) mendefinisikan  populasi  sebagai  kelompok  subjek

yang  hendak  dikenai  generalisasi  hasil  penelitian.  Kriteria  subjek  dalam

penelitian  ini  adalah  remaja  yang berusia  12-21  tahun,  bermain  game online

dengan konten kekerasan sekitar 3-5 jam per hari  secara terus meneruspada

salah satu warnet di daerah Tembalang, menunjukkan perilaku seperti berteriak,

berkata  kasar,  trashtalkatau  mengetik  kata  kasar  kepada  lawan  bermainnya.

Beberapa nama  game online yang mengandung unsur kekerasan diantaranya

adalah Mobile Legend,  Arena of Valor, Dota 2,  Counter Strike GO,  Point Blank,

Lineage 2, PUBG, dan Rules of Survival.
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3.04.02. Teknik pengambilan sampel

Azwar, (2017, h.112)mendefinisikan sampel sebagai sebagian dari anggota

populasi  yang  diambil  dan  akan  dijadikan  sebagai  subjek  penelitian  dengan

menggunakan  teknik  tertentu  dalam  pengambilannya.  Dalam  penelitian  ini

peneliti  menggunakan  teknik  purposive  sampling.  Teknik  purposive  sampling

adalah  teknik  pengambilan  sampel  yang  dilakukan  kepada  anggota  populasi

yang memiliki ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.05. Metode Pengumpulan Data.

3.05.01. Alat pengumpulan data

Pengambilan data pada penelitian ini  dilakukan dengan penyebaran dua

jenis skala yaitu skala terjemahanagresi  remaja  dan skala adiksi  pada  game

onlineberbasis kekerasan.

3.05.02. Blue print dan cara penilaian

Dalam  penelitian  ini,  skala  yang  digunakan  untuk  kedua  variabel

menggunakan empat kategori jawaban dengan skor yang berbeda pada setiap

kategori. 

a. Skala Perilaku Agresi Remaja

Pengukuran  perilaku  agresi  remaja  menggunakan  Buss-Perry  Aggression

Questionnaire yang telah diterjemahkan yang terdiri dari 29 item yang disusun

berdasarkan empat dimensi perilaku agresi menurut Buss dan Perry  (dalam

Bryant and Smith, 2001, h.140), yaitu: 

1. Physical
2. Verbal
3. Anger
4. Hostility



28

Keempat  dimensi  perilaku  tersebut  akan  menjadi  dasar  dalam  pembuatan

skala perilaku agresi remaja, dengan blueprint yang disajikan di bawah ini:

Tabel 1
Blueprint skala perilaku agresi remaja

No. Dimensi Item

1. Physical 9

2. Verbal 5

3. Anger 7

4. Hostility 8

           Total 29

Sistem penilaian skala bergerak dari nilai 1 sampai 4. Nilai 1 untuk pernyataan

sangat tidak sesuai (STS), nilai 2 untuk pernyataan tidak sesuai (TS), nilai 3

untuk pernyataan sesuai (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sesuai (SS).

b. Skala Adiksi Pada Game online Berbasis Kekerasan

Pengukuran  adiksi  pada  game  onlineberbasis  kekerasan  menggunakan

Game Addiction Scale for Adolescents yang telah diterjemahkan yang  terdiri

dari  21  item  yang  disusun  berdasarkan  kriteria  adiksi  menurut  Lemmens,

Valkenburg, and Peter (2009, h.79), yaitu:

1. Salience
2. Tolerance
3. Mood modification
4. Relapse
5. Withdrawal
6. Conflict
7. Problems

Ketujuh kriteria  tersebut  akan menjadi  dasar  untuk pembuatan skala adiksi

pada game online, dengan blueprint yang disajikan di bawah ini:
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Tabel 2
Blueprint skala adiksi pada game online

No. Kriteria Item
1. Salience 3
2. Tolerance 3
3. Mood modification 3
4. Relapse 3
5. Withdrawal 3
6. Conflict 3
7. Problems 3

Total 21

Sistem penilaian skala bergerak dari nilai 1 sampai 4. Nilai 1 untuk pernyataan

tidak pernah (TP), nilai 2 untuk pernyataan jarang (J), nilai 3 untuk pernyataan

sering (S), nilai 4 untuk pernyataan sangat sering (SS).

3.06. Uji Coba Alat Ukur.

3.06.01. Uji validitas alat ukur

Uji  validitas  adalah  sebuah  pengujian  yang  dilakukan  kepada  alat  ukur

untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya  (Azwar, 2000, h.5).  Teknik korelasi yang digunakan

dalam  mengukur  validitas  adalah  teknik  korelasi  Product  Moment  dari  Karl

Pearson.Untuk  menghindari  kelebihan  bobot  koefisien  korelasi  yang diperoleh

dari hasil penelitian masih perlu dikorelasikan menggunakan teknik korelasi Part

Whole.

3.06.02. Uji reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil

alat ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran(Azwar, 2000, h.5).

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas alat ukur

adalah AlphaCronbach. 
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3.07. Metode Analisis Data.

Analisis  data pada penelitian  ini  dilakukan  dengan uji  kuantitatif  dengan

menggunakan metode analisis  teknik  korelasi  Product  Moment untuk mencari

hubungan  antara  adiksi  pada  game  online  berbasis  kekerasan  dan  agresi

remaja.
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