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BAB 4 

 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1.  Orientasi Kancah Penelitian 

 Tahap pertama sebelum melakukan penelitian adalah dengan memilih 

dimana lokasi penelitian akan dilakukan. Penelitian tentang hubungan 

kecanduan game online dengan motivasi belajar ini akan berlokasi di Universitas 

Katolik Soegijapranata. Universitas Katolik Soegijapranata yang beralamat di Jl. 

Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Banyumanik, Kota Semarang 

adalah sebuah perguruan tinggi katolik terkemuka di Indonesia yang berstatus 

terakreditasi institusi "A", yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, dan 

berada di bawah naungan Yayasan Sandjojo yang terafiliasi dengan Keuskupan 

Agung Semarang. 

 Kampus ini telah berdiri sejak 1964 yang kemudian berubah menjadi 

Institut Teknologi Katolik Semarang (I.T.K.S.) pada tahun 1973. Pada tanggal 5 

Agustus 1982 dengan Surat Keputusan Mendikbud RI tanggal 24 September 

1983 Nomor. 0400/0/1983, I.T.K.S. berubah nama menjadi Universitas Katolik 

Soegijapranata. Hingga saat ini Unika Soegijapranata mengelola 16 Program 

Studi Sarjana, 1 program Diploma III, dan 6 Program Magister yaitu Program 

Studi Teknik Arsitektur, Desain Komunikasi Visual, Teknik Sipil, Teknik Elektro, 

Hukum, Komunikasi, Manajemen, Akutansi, Psikologi, Teknologi Pangan, Nutrisi 

dan Teknologi Kuliner, Sastra Inggris, Englishpreneurship, Teknologi Informatika, 

Sistem Informasi, Game Technology, Program studi Diploma III Perpajakan, 
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Magister Manajemen, Magister Lingkungan dan Perkotaan, Magister Psikologi, 

Magister Hukum, Magister Teknik Arsitektur dan Magister Teknologi Pangan.  

 Pertimbangan kancah penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata 

dikarenakan Universitas tersebut merupakan Universitas peneliti. Selain itu 

peneliti menjumpai permasalahan tentang motivasi belajar pada Universitas 

Katolik Soegijapranata, dibuktikan dari data BMSI bahwa dari tahun 2010 - 2018 

ada 1731 mahasiswa yang lulus terlambat hingga di drop out. Selain 

permasalahan motivasi belajar peneliti juga menemukan permasalahan tentang 

kecanduan game online yang akan dibahas pada penelitian ini, peneliti 

mendapatkan data dari hasil wawancara bahwa banyak mahasiswa dan 

mahasiswi yang bermain game online hingga mendapat nilai yang buruk serta 

tidak melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Soegijapranata.  

4.2.  Persiapan Penelitian 

4.2.1.  Survei 

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari informasi 

tentang berapa mahasiswa yang terlambat lulus dari tahun 2010, berapa 

mahasiswa yang mendapat IPK rendah dan berapa mahasiswa yang DO 

terhitung sampai tahun 2018 yang peneliti dapatkan dari BMSI Unika. Setelah itu 

peneliti melakukan wawancara terhadap lima mahasiswa yang minimal bermain 

game online minimal 2 jam setiap harinya.  

 Langkah selanjutnya peneliti mencari informasi tentang siapa saja 

mahasiswa Unika yang suka bermain game online minimal 2 jam setiap harinya 

melalui teman peneliti dan group facebook. Dari hasil yang peneliti peroleh atas 

informasi tersebut, banyak mahasiswa yang kuliahnya kurang diperhatikan 

sehingga mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa 
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masih banyak mahasiswa yang memilih untuk bermain game online daripada 

termotivasi untuk belajar agar mendapatkan nilai yang lebih maksimal.  

4.2.2.  Perijinan Penelitian 

 Peneliti mengajukan dua kali permohonan ijin untuk mengambil data dan 

melakukan penelitian. Peneliti mengajukan permohonan ijin kepada BMSI untuk 

melakukan pengambilan data mahasiswa yang lulus terlambat, IPK rendah serta 

yang di DO pada tanggal 14 Mei 2018. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa di 

Unika Soegijapranata terdapat mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang 

rendah. Lalu peneliti juga mengajukan surat ijin untuk melakukan penelitian 

menggunakan subjek yang merupakan mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang.  

 Sebelum melakukan penelitian, peneliti membuat surat kesediaan subjek 

terlebih dahulu. Surat ini berisi kesediaan subjek untuk menjadi bagian dari 

penelitian dengan mengisikan keterangan seperti nama inisial, usia, 

angkatan/semester, fakultas, jenis kelamin dan tanda tangan. Setelah proses ini 

selesai maka penelitian akan berjalan sesuai pedoman yang telah disusun 

sebelumnya.  

4.2.3.  Penyusunan Alat Ukur 

 Penelitian ini menggunakan dua macam alat ukur yaitu skala kecanduan 

game online dan motivasi belajar. Penyusunan alat ukur ini dimulai dari 

menentukan aspek-aspek dari setiap variabel yang akan digunakan untuk 

menyusun skala, sesuai dengan teori yang dikemukakan.  

 Penjelasan singkat serta variasi sebaran item dari masing masing skala 

adalah sebagai berikut: 
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a. Skala motivasi belajar 

 Skala ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui motivasi belajar pada 

mahasiswa dengan memperhatikan skor yang diperoleh melalui pengerjaan 

skala. Skala ini terdiri dari 24 item (12 item favourable dan 12 item  

unfavourable). Dengan empat pilihan jawaban yaitu, SS ( Sangat Setuju), S 

(Setuju), TS ( Tidak Setuju) dan STS ( Sangat Tidak Setuju). Skor masing - 

masing jawaban berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) yang 

disesuaikan dengan keadaan item tersebut. Sebaran nomor item dari skala 

motivasi belajar dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1. Blueprint Sebaran Item Motivasi Belajar 

No Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Kesenangan, kenikmatan untuk belajar 1,3 2,4 4 
2. Orientasi terhadap penguasaan materi 5,7 6,8 4 

3. Hasrat ingin tahu 9,11 10,12 4 

4. Keuletan dalam mengerjakan tugas 13,15 14,16 4 

5. Keterlibatan yang tinggi pada tugas 17,19 18,20 4 

6. Orientasi terhadap tugas tugas 21,23 22,24 4 

 Total 12 12 24 

b. Kecanduan Game Online 

 Skala kecanduan game online disusun berdasarakan tujuh aspek yaitu 

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

problems. Skala kecanduan game online terdiri dari 28 item dengan sebaran 

nomor item sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Blueprint Sebaran Item Kecanduan Game Online 

No. Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Saliance 1,3 2,4 4 

2. Tolerance 5,7 6,8 4 

3. Mood Modification 9,11 10,12 4 
4 Withdrawal 13,15 14,16 4 
5. Relapse 17,19 18,20 4 
6. Conflict 21,23 22,24 4 
7. Problems 25,27 26,28 4 

Total 14 14 28 

 

4.3.  Uji Validitas Alat Ukur 

 Setelah pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan pencatatan hasil dan 

membuat skala penelitian untuk kemudian melakukan perhitungan hasil data. 

Penghitungan validitas menggunakan alat bantu komputer yaitu SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 16.0. Perhitungan validitas item pada skala 

hubungan kecanduan game online dengan motivasi belajar pada mahasiswa 

Unika Soegijapranata menggunakan teknik Product Moment yang selanjutnya 

dikoreksi dengan menggunakan Part Whole. Perhitungan reliabilitasnya 

menggunakan teknik analisis Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan 

reabilitas alat ukur yang dibuat adalah sebagai berikut : 

4.3.1.  Skala Motivasi Belajar 

 Uji validitas skala motivasi belajar dilakukan terhadap 24 item pernyataan. 

Pada putaran pertama ada 3 item gugur sehingga tersisa 21 item valid dengan 

koefisien korelasi 0,342 - 0,689. Berikut adalah rincian item valid dan item gugur 

dalam skala motivasi belajar, yaitu : 
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Tabel 4.3. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Motivasi Belajar 

 

No Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Kesenangan, kenikmatan untuk belajar 1,3 2,4 4 
2. Orientasi terhadap penguasaan materi 5,7 6,8 4 

3. Hasrat ingin tahu 9,11 10,12* 4 

4. Keuletan dalam mengerjakan tugas 13,15 14,16 4 

5. Keterlibatan yang tinggi pada tugas 17,19 18,20 4 

6. Orientasi terhadap tugas tugas 21,23* 22*,24 4 

 Total 12 12 24 

Keterangan: * item gugur (12,22 dan 23)  

4.3.2.  Skala Kecanduan Game Online 

 Uji validitas skala kecanduan game online dilakukan terhadap 28 item 

pernyataan. Pada putaran pertama ada 3 item gugur sehingga tersisa 25 item 

valid dengan koefisien korelas 0,286 - 0,847. Perhitungan validitas dapat dilihat 

pada lampiran. Berikut adalah rincian item valid dan gugur dalam skala 

kecanduan game online. 

Tabel 4.4. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Kecanduan Game Online 

No. Aspek Skor Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Saliance 1, 3 2, 4 4 

2. Tolerance 5, 7 6*, 8 4 

3. Mood Modification 9, 11 10,12 4 
4 Withdrawal 13, 15 14, 16 4 
5. Relapse 17, 19 18, 20 4 
6. Conflict 21*, 23 22, 24 4 
7. Problems 25,27 26,28* 4 

Total 14 14 28 

Keterangan: * item gugur (6, 21 & 28) 

4.4.  Uji Reliabilitas  

 Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 16.0. Pengujian perhitungan pada skala motivasi 

belajar dan kecanduan game online pada mahasiswa Unika Soegijapranata 
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menggunakan teknik Alpha Cronbach berdasarkan item yang valid. Perhitungan 

reliabilitas terhadap skala motivasi belajar memiliki koefisien sebesar 0,891 dan 

skala kecanduan game online pada mahasiswa Unika Soegijapranata memiliki 

koefisien 0,924. Data selengkapnya dapat dilihat di lampiran. 

4.5.  Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian berjudul hubungan kecanduan bermain game online  dengan 

motivasi belajar pada mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang dimana 

jumlah subjek penelitian 40 orang. Pengambilan data yang dilakukan serta waktu 

yang diambil untuk pengisian skala yaitu 10 hari dikarenakan mengatur jadwal 

untuk bertemu dengan subjek agak sedikit susah. Peneliti menemukan subjek 

dari teman bermain game peneliti dari 5 orang pertama yang peneliti temui, 

peneliti meminta untuk dikenalkan oleh teman-teman ke 5 subjek tersebut, lalu 

peneliti mendapatkan 26 subjek dari 5 orang pertama yang peneliti jadikan 

subjek. Sisanya peneliti menemukan subjek dari group facebook ''skyland 

semarang'' dan instagram ''gamerlife.id''. Proses pengambilan data ini dilakukan 

secara individual, dengan cara memberi skala pada subjek lalu subjek menjawab 

pernyataan yang ada. Dari 40 eksemplar yang dibagikan kepada subjek, semua 

kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis. Setelah pengambilan data, data 

akan dikelola menggunakan SPSS dan dihitung. 
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