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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan bulan Mei-Juni tahun 2018. 

Tempatnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru, Jl. Semeru nomor 12. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Sebagai subjek penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas 

Negeri 9 Pekanbaru yang kecanduan bermain game online. Sebagai objek 

dalam penelitian hubungan kecanduan bermain game online dengan akhlak 

siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan sumber data, yang mempunyai sifat sama. 

Dan sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama 

dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.
38

Adapun yang 

menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI yang ada 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru yang kecanduan bermain 

game online dengan jumlah 60 siswa. Kelas XII tidak dijadikan populasi, 

dikarenakan akan melaksanakan Ujian Nasional, jadi tidak dimungkinkan 

untuk melakukan penelitian di kelas XII tersebut. Sesuai dengan variabel 
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penelitian, maka sampel yang diambil hanya difokuskan pada siswa yang 

terindikasi kecanduan game online. Berdasarkan hasil wawancara peneliti 

dengan informan yang dapat dipercaya diketahui terdapat 60 orang siswa (data 

terlampir) diindikasi kecanduan. Sampel diatas didapatkan dengan cara 

purposive sampling. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data 

awal pada studi pendahuluan dan data terkait keadaan lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peniliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang  diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil.
39

 Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada ketua kelas 

untuk mengetahui siswa yang dikategorikan kecanduan bermain game 

online. 

3. Angket 

Angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

menggunakan serangkaian pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban 

tertulis dari individu yang menjadi responden.
40

Angket ini digunakan 
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untuk mengukur kecanduan game online dan akhlak siswa. Angket 

disusun menurut skala likert, dimana setiap pertanyaan disediakan empat 

alternatif jawaban. Alternatif jawaban angket kecanduan bermain game 

online yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat 

Tidak Setuju (STS). Untuk keperluan analisis setiap alternatif diberi bobot 

yaitu: 

Sangat Setuju (SS)  = 1 

Setuju (S)   = 2 

Tidak Setuju (TS)  = 3 

Sangat Tidak Setuju (STS) = 4 

Sedangkan alternatif jawaban angket akhlak siswa yaitu Selalu 

(SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan Tidak Pernah (TP). Untuk 

keperluan analisis setiap alternatif diberi bobot yaitu: 

Selalu (SL)   = 4 

Sering (SR)   = 3 

Kadang-kadang (KD)  = 2 

Sangat Jarang (SJ)  = 1 

Data yang dikumpulkan dengan menggunakan angket yang disusun 

dengan skala Likert menghasilkan data interval.
41

 

4. Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 
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agenda, dan sebagainya.
42

 Dokumentasi ini penulis gunakan untuk 

mendapatkan data tentang sejarah sekolah, daftar nama-nama guru, data 

sekolah, dan nama-nama siswa. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang telah terkumpulakan dianalisis dengan teknik analisis 

korelasional product moment, karena berdasarkan pengumpulan data yang 

peniliti gunakan yaitu dalam bentuk angket untuk mengukur kedua variabel, 

maka variabel X dan Y datanya berbentuk interval, sehingga penulis 

menggunakan rumus sebagai berikut:
43

 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑    ∑  
 
   ∑    ∑    

 

Keterangan:  

    : Angka index korelasi “r” product moment 

  : Sampel (Number of class) 

∑   : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

∑  : Jumlah seluruh skor X 

∑  : Jumlah seluruh skor Y 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

komputer melalui program SPSS (Statistical Program Society Science). 
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