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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Metode Penelitian yang Digunakan 

 Penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian 

kuantitatif menurut Azwar (2013) adalah metode penelitian yang analisisnya 

ditekankan pada data numerikal (angka) yang kemudian diolah dengan metode 

statistika. 

3.2.  Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung  : Motivasi belajar 

2. Variabel bebas  : Kecanduan game online 

3.3.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah gambaran konsep penelitian, suatu variabel yang 

akan diukur. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :  

3.3.1.  Motivasi Belajar 

Motivasi belajar diartikan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam 

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai. Motivasi belajar diukur 

dengan menggunakan skala motivasi belajar yang disusun berdasarkan pada 

aspek-aspek motivasi belajar dari teori Wahdania, Rahman dan Sulasteri. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh dalam skala motivasi belajar maka semakin 

tinggi pula motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa, begitu pula sebaliknya.  
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3.3.2.  Kecanduan Game Online 

Kecanduan game online adalah suatu perilaku kompulsif atau perilaku 

yang dilakukan secara terus-menerus dalam memainkan game online atau game 

yang dimainkan banyak orang dalam satu waktu melalui koneksi internet demi 

mendapatkan kepuasan tersendiri, dimana hal ini sulit untuk diakhiri atau 

dibatasi. Untuk mengungkap kecanduan game online pada penelitian ini 

digunakan skala kecanduan game online yang disusun berdasar Game Addiction 

Scale for Adolescents menurut Lemmens, Valkenburg dan Peter. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh dari skala, semakin tinggi pula perilaku kecanduan game 

online, begitu pula sebaliknya.  

3.4.  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1.  Populasi 

 Azwar (2013) mendefinisikan populasi sebagai kelompok subjek yang 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang hendak dikenai generalisasi 

hasil penelitian. Karakteristik atau ciri ciri populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa laki-laki dan perempuan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang masih berkuliah dan suka bermain game dengan minimal 2 jam 

setiap hari.  

3.4.2.  Teknik Pengambilan Sampel 

 Setyorini dan Wibhowo (2008) mengatakan sampel merupakan sebagian 

anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang 

disebut dengan teknik sampling. Pengambilan sampel atau teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah teknik quota sampling. Menurut Setyorini 

dan Wibhowo (2008) quota sampling adalah teknik pengambilan sampel pada 

suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu (kuota) dengan ciri-ciri tertentu, lalu 
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dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh peneliti, peneliti mengambil subjek 

secara quota incidental sampling yaitu pengambilan pada anggota sampel yang 

ada atau dijumpai dan sudah menentukan berapa banyak subjek yang akan 

diteliti.  

3.5.  Metode Pengumpulan Data 

3.5.1.  Alat Pengumpulan Data 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dalam 

mengungkap variabel motivasi belajar dan kecanduan game online adalah 

metode skala. Skala pertama digunakan untuk mengungkap variabel tergantung 

yaitu motivasi belajar dan variabel bebas kecanduan game online. 

Ada beberapa kategori respon dalam skala yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu STS (sangat tidak sesuai), TS (tidak sesuai), S (sesuai), dan 

SS (sangat sesuai). Skoring untuk kategori respon menggunakan scoring 

sederhana, yaitu untuk skala favorable pada respon STS (sangat tidak sesuai) 

skor 1, TS (tidak sesuai) skor 2, S (sesuai) skor 3, dan SS (sangat sesuai) skor 4. 

Pada skala unfavorable, skor 1 untuk respon SS (sangat sesuai), skor 2 untuk S 

(sesuai), skor 3 untuk TS (tidak sesuai), dan skor 4 untuk STS (sangat tidak 

sesuai).  

3.5.2.  Blue Print dan Cara Penilaiannya 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua alat ukur skala likert, yaitu 

skala motivasi belajar dan kecanduan game online. Kedua skala tersebut disusun 

berdasarkan dua jenis item, yaitu item searah dengan pernyataan (favorable) dan 

item yang tidak searah dengan pernyataan (unfavorable). 
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a.  Skala Motivasi Belajar 

 Skala motivasi belajar ini disusun berdasarkan beberapa aspek atau 

komponen, yaitu kesenangan kenikmatan untuk belajar, orientasi terhadap 

penguasaan materi, hasrat ingin tahu, keuletan dalam mengerjakan tugas, 

keterlibatan yang tinggi pada tugas, orientasi terhadap tugas-tugas. 

 Rancangan jumlah item pada skala motivasi belajar dapat dilihat dari 

Tabel 3.1. Setiap aspek terdiri dari delapan item favorable dan delapan 

unfavorable. Keseluruhan jumlah item untuk motivasi belajar, yaitu 24 item 

Tabel 3.1. Blue Print Skala Motivasi Belajar 

No Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Kesenangan, kenikmatan untuk belajar 2 2 4 

2. Orientasi terhadap penguasaan materi 2 2 4 

3. Hasrat ingin tahu 2 2 4 

4. Keuletan dalam mengerjakan tugas 2 2 4 

5. Keterlibatan yang tinggi pada tugas 2 2 4 

6. Orientasi terhadap tugas tugas 2 2 4 

 Total 12 12 24 

b. Skala Kecanduan Game Online 

 Skala kecanduan game online disusun berdasarkan beberapa aspek, 

yaitu saliance, tolerance, mood modification, withdrawal, relapse, conflict, 

problems. 

  Rancangan jumlah item pada skala konsep diri dapat dilihat di Tabel 3.2. 

Setiap aspek terdiri dari empat item favorable dan empat item unfavorable. 

Keseluruhan jumlah item untuk skala kecanduan game online, yaitu 28 item. 
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Tabel 3.2. Blue Print Skala Kecanduan Game Online 

No. Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Saliance 2 2 4 

2. Tolerance 2 2 4 

3. Mood Modification 2 2 4 
4 Withdrawal 2 2 4 
5. Relapse 2 2 4 
6. Conflict 2 2 4 
7. Problems 2 2 4 

Total 14 14 28 

3.6.   Validitas dan Reabilitas 

 Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang obyektif, dapat dipercaya dan memberikan informasi 

yang tepat. Maka dari itu, alat ukur harus diuji validitas dan reliabilitasnya, yakni 

sebagai berikut: 

3.6.1.  Validitas Alat Ukur 

 Validitas alat ukur yaitu seberapa cermat suatu alat ukur melakukan 

fungsi ukurnya (Azwar, 2013). Maka validitas akan menunjuk kepada ketepatan 

dan kecermatan tes dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Semakin cermat 

suatu alat ukur dalam mengungkap aspek atau gejala atau ciri-ciri maka alat ukur 

tersebut dapat dikatakan semakin valid. 

 Validitas alat ukur skala kecanduan game online  dan skala motivasi 

belajar diuji menggunakan korelasi product moment. Korelasi ini menguji korelasi 

antara nilai item dan nilai total item. Perlu diingat bahwa adanya kelebihan bobot 

pada koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil pengujian tersebut. Kelebihan 



25 
 

bobot pada koefisien korelasi ini terjadi karena nilai butir item yang dikorelasikan 

dengan nilai total item masih ikut sebagai nilai total, sehingga menyebutkan nilai 

koefisien yang besar. Maka dari itu, korelasi koefisien yang memiliki kelebihan 

bobot tersebut dikorelasi lagi menggunakan korelasi Part Whole.  

3.6.2.  Reliabilitas Alat Ukur 

 Validitas merupakan alat ukur yang dapat dikatakan valid jika alat 

tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur oleh alat tersebut (Nasution. dkk, 

2015). Pada penelitian ini perhitungan validitas menggunakan teknik korelasi 

Product Moment.  

3.7.  Metode Analisis Data 

 Analisis data adalah suatu cara yang digunakan dalam mengolah data 

sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Metode analisis data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah menggunakan teknik korelasi Product Moment. Product 

Moment ini digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel motivasi 

belajar dengan variabel kecanduan game online. Perhitungan analisis ini 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer Statistical Packages for 

Social Sciences (SPSS). 
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