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BAB 4 

LAPORAN PENELITIAN 

 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar (SD) Kanisius Jatingaleh 

Semarang. SD Kanisius Jatingaleh merupakan sekolah dasar swasta berstatus 

kepemilikan Yayasan yang bertempat di Jalan Jatisari No.199 Kecamatan 

Candisari, Kelurahan Jatingaleh, Kota Semarang. SD Kanisius Jatingaleh berdiri 

sejak tahun 1952 dengan luas tanah 1000 m2 dengan total keseluruhan siswa 

baik laki-laki maupun perempuan berjumlah 164 siswa.  

SD Kanisius Jatingaleh Semarang memiliki enam rombongan belajar atau 

kelas satu sampai kelas enam, lalu satu laboratorium komputer,ruang karawitan, 

satu perpustakaan, dan dua ruang sanitasi. Sistem pembelajaran yang 

digunakan menggunakan sistem kurikulum 2013 atau K-13 dengan mendapatkan 

akreditasi A pada tahun 2016 oleh Badan Akreditasi Sekolah Madrasah atau 

BAN-S/M. Jumlah guru SD Kanisius Jatingaleh berjumlah empat orang guru, dua 

tenaga kependidikan dan satu Kepala Sekolah. 

Penentuan kancah penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. Jumlah dan ciri-ciri subjek yang diteliti memenuhi syarat guna tercapainya 

tujuan penelitian. Siswa yang diteliti yaitu siswa kelas 5 yang berjumlah 32 

siswa. 

b. Di lokasi penelitian belum pernah dilakukan penelitian dengan tema “Prestasi 

Akademik Siswa SD Kanisius Jatingaleh Semarang Ditinjau Dari Kecanduan 

Game Online”. 
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c. Pihak SD Kanisius Jatingaleh Semarang bersedia dijadikan tempat penelitian 

d. Hasil survei pendahuluan menunjukkan bahwa ada permasalahan mengenai 

prestasi akademik siswa yang ditandai dengan masih adanya siswa yang 

belum memenuhi nilai KKM dalam mata pelajaran tertentu. Salah satu faktor 

yang diduga mempengaruhi prestasi akademik siswa yaitu kecanduan game 

online, dimana hasil survai pendahuluan juga menunjukkan adanya 

kecenderungan kecanduan game online pada siswa SD Kanisius Jatingaleh 

Semarang. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diadakanlah penelitian 

di SD Kanisius Jatingaleh Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas 5 SD Kanisius Jatingaleh Semarang yang berjumlah 32 siswa. 

 

4.02. Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan di SD Kanisius Jatingaleh Semarang 

yang beralamat di Jalan Jatisari No.199 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 

Berbekal surat pengantar dari Fakultas Psikologi dengan nomor 

1465/B.7.3/FP/IV/2019 tanggal 10 April 2019, peneliti langsung turun ke 

lapangan untuk menyebarkan skala.  

Waktu pengambilan data dimulai tanggal 2 Mei 2019. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Kanisius Jatingaleh Semarang yang 

berusia maksimal 12 tahun. Penelitian ini merupakan studi populasi dimana 

seluruh siswa kelas 5 digunakan sebagai subjek (sampel) penelitian. Dari hasil 

pengumpulan data diperoleh 30 subjek penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan memasuki ruangan kelas 5. Sebelum 

penelitian dimulai, peneliti memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada calon 

responden, kemudian membagikan skala. Selanjutnya peneliti memberikan 
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penjelasan tentang cara pengerjaan skala serta memberi contoh untuk 

memudahkan pengisian. Kemudian responden diminta untuk mengisi jawaban 

pada lembar yang telah tersedia dengan diberi waktu maksimal 25 menit. 

Selama jalannya penelitian, peneliti memberi kesempatan kepada subjek 

penelitian untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami sehingga penelitian 

dapat berlangsung baik. Setelah selesai, skala dikembalikan lagi kepada peneliti 

untuk keperluan analisis selanjutnya. 

 

4.03. Uji Coba Alat Ukur 

Uji coba alat ukur atau try out dalam penelitian ini menggunakan try out 

terpakai. Teknik ini diberikan satu kali, sehingga dengan kata lain data hasil try 

out sekaligus digunakan sebagai data penelitian. Item dalam skala yang 

dinyatakan gugur setelah pelaksanaan try out tidak digunakan dalam penelitian, 

sehingga hanya item yang dinyatakan valid yang dimasukkan dalam 

penghitungan analisis selanjutnya.  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Kecanduan 

Game Online.Skala Kecanduan Game Online terdiri atas 48 item dan setelah 

dilakukan try out diperoleh 40 item yang memiliki koefisien korelasi di atas 0,3, 

yaitu dengan rentang antara 0,314-0,733, sehingga ada delapan item yang 

dinyatakan gugur. Hasil perhitungan validitas Skala Kecanduan Game 

Onlinesecara detail dapat dilihat pada lampiran. Sebaran item valid Skala 

Kecanduan Game Onlinedapat dilihat pada tabel 4.01. 
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Tabel 4.01. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecanduan Game Online 

Aspek 
Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

1. Merasa terikat dengan permainan 1, 17, 33* 9, 25, 41* 6 
2. Berbohong dan menyembunyikan 

perilakunya 

2, 18, 34 10*, 26, 42* 6 

3. Mengabaikan batas waktu 
bermain 

3, 19, 35 11, 27, 43 6 

4. Kehilangan minat terhadap 
aktivitas lain 

4, 20, 36 12, 28*, 44* 6 

5. Penarikan diri dari relasi sosial 5, 21, 37* 13, 29, 45 6 
6. Gejala psikologis ketika 

menghentikan permainan 

6, 22, 38 14, 30, 46* 6 

7. Game online sebagai pelarian diri 7, 23, 39 15, 31, 47 6 
8. Pencapaian tertinggi dalam 

permainan 

8, 24, 40 16, 32, 48 6 

Jumlah Item 24 24 48 

Keterangan: tanda (*) = nomer item dinyatakan gugur 

Koefisien reliabilitas alpha skala Kecanduan Game Online adalah 

sebesar 0,932, sehingga dapat dikatakan reliabel dan dapat digunakan dalam 

penelitian ini. Hasil perhitungan reliabilitas skala Kecanduan Game Online secara 

detail dapat dilihat pada lampiran.  
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