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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus untuk diamati (Sugiyono, 

2011). Variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel tergantung :  Prestasi akademik siswa Sekolah Dasar 

2. Variabel bebas :  Kecanduan game online 

 

3.02. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik yang dapat diamati (Azwar, 

2005). Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah: 

3.02.01. Prestasi Akademik Siswa Sekolah Dasar 

Prestasi akademik siswa Sekolah Dasar adalah hasil yang dicapai oleh 

siswa Sekolah Dasar dalam kegiatan belajar di sekolah yang ditunjukkan dengan 

nilai atau angka dari hasil evaluasi setelah proses pembelajaran yang 

didokumentasikan dalam buku raport. Prestasi akademik siswa Sekolah Dasar 

diukur dengan menggunakan nilai raport. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, 

maka semakin tinggi prestasi akademik subjek, dan sebaliknya. 

3.02.02. Kecanduan Game Online 

Kecanduan game online adalah perilaku kompulsif (cenderung 

berlebihan) dan menghabiskan banyak waktu dalam bermain game online yang 

disertai dengan ketidakmampuan untuk mengontrol diri, kurang tertarik terhadap 

aktivitas lain dan mengalami gejala fisik dan mental ketika berusaha untuk 

menghentikan tingkah laku tersebut. Kecanduan game online diukur dengan 
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menggunakan skala kecanduan game online yang disusun berdasarkan aspek 

yang dikemukakan oleh Young dan Rogers (1998), yaitu merasa terikat dengan 

permainan, berbohong dan menyembunyikan perilakunya, mengabaikan batas 

waktu bermain, kehilangan minat terhadap aktivitas lain, penarikan diri dari relasi 

social, gejala psikologis ketika menghentikan permainan, game online sebagai 

pelarian diri dan pencapaian tertinggi dalam permainan. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi kecanduan game online, dan sebaliknya. 

 

3.03. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian (Riduwan, 

2013). Populasi merupakan sejumlah individu yang mempunyai satu ciri atau 

sifat yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Kanisius 

Jatingaleh Semarang. Karakteristik populasi yang digunakan adalah berusia 

maksimal 12 tahun (usia anak). Mengingat jumlah populasi sedikit (kurang dari 

100 siswa) maka penelitian ini menggunakan studi populasi, dimana seluruh unit-

unit sampling dalam populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Semua 

siswa yang memenuhi kriteria populasi digunakan sebagai sampel penelitian. 

 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

dan skala. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi 

akademik siswa, sedangkan metode skala digunakan untuk mengumpulkan data 

kecanduan game online. 
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3.04.01. Dokumentasi  

Riduwan (2013) menyatakan bahwa dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian. Sugiyono (2011) 

menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau hasil karya dari siswa. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data prestasi 

akademik siswa, yang berupa nilai raport siswa pada semester 1 tahun ajaran 

2018/2019 SD Kanisius Jatingaleh Semarang.  

Nilai raport merupakan buku yang berisi mengenai nilai prestasi akademik 

murid di sekolah, yang digunakan sebagai laporan guru kepada orang tua siswa 

atau wali murid. Nilai raport dibagikan setiap akhir semester kepada orang tua 

atau wali murid. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013, nilai raport merupakan penilaian 

pembelajaran di sekolah yang meliputi penilaian harian, penilaian tengah 

semester dan penilaian akhir semester.  

3.04.02.  Skala  

Skala adalah suatu daftar pernyataan atau pertanyaan yang mengungkap 

indikator perilaku dari atribut yang hendak diukur (Azwar, 2005). Skala berupa 

kumpulan pernyataan atau pertanyaan mengenai suatu objek sikap. Berdasarkan 

respon subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat disimpulkan mengenai 

arah dan intensitas sikap seseorang.  

Skala dalam penelitian ini dibuat mengikuti aturan skala Likert yang telah 

dimodifikasi dengan empat pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan 

diri responden, yaitu: SS (sangat sesuai), S (sesuai), TS (tidak sesuai), dan STS 

(sangat tidak sesuai). Masing-masing item menjabarkan indikator yang berbeda 

dan dibedakan atas dua jawaban, yaitu favourable dan unfavourable.  
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Jawaban diberi skor 1 sampai dengan 4. Untuk jawaban terhadap aitem 

favourable, skor 4 jika menjawab SS, skor 3 jika menjawab S, skor 2 jika 

menjawab TS dan skor 1 jika menjawab STS. Untuk jawaban terhadap aitem 

unfavourable, skor 1 jika menjawab SS, skor 2 jika menjawab S, skor 3 jika 

menjawab TS dan skor 4 jika menjawab STS.  

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

kecanduan game online. Skala kecanduan game online disusun bertujuan untuk 

mengungkap seberapa besar tingkat kecanduan siswa terhadap game online. 

Skala kecanduan game online disusun berdasarkan kriteria yang dikemukakan 

oleh Young dan Rogers (1998), yaitu merasa terikat dengan permainan, 

berbohong dan menyembunyikan perilakunya, mengabaikan batas waktu 

bermain, kehilangan minat terhadap aktivitas lain, penarikan diri dari relasi sosial, 

gejala psikologis ketika menghentikan permainan, game online sebagai pelarian 

diri dan pencapaian tertinggi dalam permainan. Blue print dari skala kecanduan 

game online adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.01.  Blue Print Skala Kecanduan Game Online 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Merasa terikat dengan permainan 3 3 6 
2. Berbohong dan menyembunyikan 

perilakunya 
3 3 6 

3. Mengabaikan batas waktu 
bermain 

3 3 6 

4. Kehilangan minat terhadap 
aktivitas lain 

3 3 6 

5. Penarikan diri dari relasi sosial 3 3 6 
6. Gejala psikologis ketika 

menghentikan permainan 
3 3 6 

7. Game online sebagai pelarian diri 3 3 6 
8. Pencapaian tertinggi dalam 

permainan 
3 3 6 

Jumlah Item 24 24 48 
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3.05. Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum item-item pernyataan digunakan dalam penelitian, terlebih 

dahulu harus diuji validitas (kesahihan) dan reliabilitasnya. Jika terdapat item-

item yang tidak valid, maka item tersebut tidak dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya. 

3.05.01. Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauhmana ketetapan dan 

kecermatan alat ukur dalam menjalankan fungsinya. Suatu alat ukur dapat 

dikatakan valid apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau 

memberikan hasil ukur sesuai dengan maksud dari pengukuran tersebut. Alat 

ukur yang valid tidak hanya mampu mengungkap data dengan tepat tetapi juga 

memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Cermat berarti 

bahwa pengukuran tersebut mampu memberikan gambaran mengenai 

perbedaan yang sekecil-kecilnya diantara subjek penelitian (Azwar, 2000). 

Secara singkat validitas alat ukur menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur 

dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dalam suatu penelitian.  

Ancok (1987) menyatakan cara yang paling banyak digunakan untuk 

mengetahui validitas suatu alat ukur adalah dengan cara mengkorelasikan skor 

yang diperoleh setiap item dengan skor totalnya. Koefisien korelasi antara skor 

item dengan skor total haruslah signifikan, dan untuk memperoleh koefisien 

korelasi antara item dengan skor totalnya tersebut dipergunakan teknik korelasi 

product moment dari Pearson.  

Agar tidak terjadi estimasi berlebih (over estimate), maka hasil korelasi 

perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik part whole. Over estimate terjadi 

karena skor item yang dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen 
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skor total dan hal ini menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar (Ancok, 

1987). 

3.05.02. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas diartikan sebagai keterpaduan, keterandalan dan keajegan. 

Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur, yang 

mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak reliabel 

akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang 

terjadi diantara individu lebih ditentukan oleh faktor kesalahan daripada faktor 

perbedaan yang sesungguhnya (Azwar, 2000). 

Pengujian reliabilitas alat ukur menggunakan teknik koefisien Alpha dari 

Cronbach untuk menghasilkan estimasi reliabilitas yang cermat. Semakin besar 

koefisien reliabilitas, berarti semakin kecil kesalahan pengukuran maka semakin 

reliabel alat ukur yang digunakan, namun sebaliknya apabila semakin kecil 

koefisien korelasi maka makin besar kesalahan pengukuran dan semakin tidak 

reliabel alat ukur yang digunakan (Azwar, 2000).  

 

3.06. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode ilmiah untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan serta menganalisa data penelitian yang berwujud angka. 

Hal ini digunakan untuk mencari kesimpulan yang benar. Metode analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Korelasi Product Moment. 

Teknik ini digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel 

bebas dan variabel tergantung. Hubungan tersebut berupa hubungan negatif, 

yaitu makin tinggi variabel bebas maka makin rendah variabel tergantungnya, 

dan sebaliknya, makin rendah variabel bebas maka makin tinggi variabel 

tergantungnya.  
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