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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian korelasional,

karena fokus permasalahannya mengungkap hubungan antara variabel bebas

dengan variabel terikatnya. Hal tersebut sesuai pula dengan sifat dan tujuan

penelitian ini, yaitu untuk mengetahui hubungan yang berarti antara dua variabel

bebas dengan variabel terikat baik secara sendiri - sendiri maupun secara

simultan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara

variabel Adiksi Game Online Bertema Kekerasan (X) dengan variabel Agresivitas

(Y).

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012)

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X) :   Adiksi Game Online Bertema Kekerasan

2. Variabel Terikat (Y) : Agresivitas
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C. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian bertujuan agar pengukuran variabel-

variabel penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan dan metode pengukuran

yang dipersiapkan. Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Adiksi game online bertema kekerasan

Adiksi game online bertema kekerasan adalah suatu keadaan remaja terikat

pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online

khususnya game online yang bertema kekerasan. Dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan aspek-aspek adiksi game online dari Chen dan Chang (2008), yaitu:

a. Compulsion / dorongan untuk bermain game online secara terus menerus.

b. Withdrawal / ketidakmampuan untuk menarik diri atau menjauhkan diri

dari game online.

c. Tolerance / menghabiskan banyak waktu untuk bermain game online.

d. Interpersonal and Health-Related Problems / tidak menghiraukan

hubungan interpersonal dengan orang lain dan tidak menghiraukan

kesehatan diri karena bermain game online.

e. Time Management / tidak mampu memanajemen waktu antara bermain

game online dengan aktivitas lainnya.

2. Agresivitas

Agresivitas dapat diartikan sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik

ataupun secara verbal yang dilakukan remaja secara sengaja terhadap individu lain

ataupun terhadap objek-objek dengan maksud untuk melukai, menyakiti ataupun
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merusak serta menimbulkan kerugian bagi individu lain. Aspek agresivitas,

diambil dari klasifikasi agresivitas menurut Buss & Perry (1992) yaitu:

a. Physical Aggression / Agresi Fisik

b. Verbal Aggression / Agresi Verbal

c. Anger / Marah

d. Hostility / Permusuhan

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki

data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2009). Dalam penelitian ini,

peneliti tidak mendapatkan data berapa banyak remaja yang mengalami adiksi

game online bertema kekerasan di Pangkalan Kerinci, karenanya subjek penelitian

ini berjumlah tak terbatas. Karena tidak diketahuinya jumlah remaja yang

mengalami adiksi game online bertema kekerasan di Pangkalan Kerinci secara

pasti maka digunakan penentuan ukuran sampel berdasarkan saran dari Roscoe

(dalam Sugiyono, 2012) tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut:

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai

dengan 500,

b. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai

negeri, swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap

kategori minimal 30,

c. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate

(korelasi atau regresi berganda misalnya), maka jumlah anggota sampel
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minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Misalnya variabel

penelitiannya berjumlah 5 (independen + dependen), maka jumlah

anggota sampel = 10 x 5 = 50,

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota

sampel masing-masing antara 10 sampai 20.

Populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, sehingga berdasarkan aturan-

aturan yang telah disebutkan di atas, maka peneliti mengambil sampel sebanyak

80 orang dengan pertimbangan di Pangkalan Kerinci terdapat delapan warnet

khusus game online, yaitu Angel Net, Basecamp Net, Olive Net, Radja Net,

Orange Net, SGC Net, Extreme Net, dan 165 Net.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik accidental

sampling. Metode ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok atau

sesuai kriteria sebagai sumber data (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini,

kriteria subjek penelitian adalah sebagai berikut :

a. Remaja berusia 12-21 tahun,

b. Bermain game online bertema kekerasan,

c. Adiksi bermain game online. Dengan indikasi bermain game online 3

jam atau lebih dalam sehari atau minimal 20 jam perminggu –

berdasarkan hasil penelitian Chou & Hsiao (2000),
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d. Bermain game online baik di warnet (warung internet),

e. Berdomisili di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data yang akan

digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan skala. Model skala adiksi

game online bertema kekerasan dan agresivitas pada remaja adalah menggunakan

skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012).

1. Alat ukur

Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah skala psikologi.

Penelitian ini menggunakan dua skala psikologi. Pertama, skala adiksi game

online bertema kekerasan yang disusun berdasarkan aspek-aspek adiksi game

online menurut Chen dan Chang (2008), yaitu (1) Compulsion, (2) Withdrawal,

(3) Tolerance, (4) Interpersonal and Health-Related Problems, dan (5) Time

Management. Kedua, skala agresivitas yang disusun berdasarkan bentuk-bentuk

agresivitas menurut Buss & Perry (1992), yaitu (1) Physical Aggression, (2)

Verbal Aggression, (3) Anger, dan (4) Hostility.
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a. Alat ukur adiksi game online bertema kekerasan

Untuk mengetahui keadaan subjek, khususnya adiksi game online

bertema kekerasan digunakan alat ukur adiksi game online bertema kekerasan

dengan model skala adiksi game online bertema kekerasan yang disusun dan

dimodifikasi berdasarkan skala pada penelitian Chen dan Chang (2008).

Reliabilitas dan Validitas skala ini sebelumnya sudah teruji di penelitian

sebelumnya yang di sponsori oleh National Science Council of Taiwan. Skala

ini terdiri dari 26 aitem yang telah diterjemahkan, dimodifikasi kata “WOW

(World of Warcarft)” menjadi “game online bertema kekerasan”, dan

ditambah tujuh aitem unfavorable yang telah disesuaikan dengan aspek dari

adiksi game online. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur adiksi game

online bertema kekerasan menggunakan skala yang terdiri dari dua

pernyataan favourable dan unfavourable. Model skala adiksi game online

bertema kekerasan dibuat dalam empat alternatif jawaban yaitu sangat setuju,

setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kuesioner tertutup yang berbentuk

skala likert. Skala ini memiliki aitem. Pemberian skor dengan cara memberi

skor 1 sampai 4.
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Tabel 3.1
Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert

Favorable Unfavorable

Pernyataan Skor Pernyataan Skor

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1

Sesuai 3 Sesuai 2

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4

Tabel 3.2
Blue Print Skala Adiksi Game Online Bertema Kekerasan untuk Uji Coba
(Try Out)

No Aspek
Aitem

Jumlah
Favorable Unfavorable

1 Compulsion / Kompulsif 1, 2, 3, 4, 5, 8 6, 7, 9 9

2
Withdrawal / Penarikan

Diri
10, 11, 12,
13, 14, 16

15 7

3 Tolerance / Toleransi
17, 18, 19,

20, 22
21 6

4

Interpersonal and
Health-Related Problem

/ Masalah hubungan
interpersonal dan

kesehatan

23, 24, 25,
26, 27

28 6

5
Time Mangement /

Memanajemen waktu
29, 30, 31, 32 33 5

Total 26 7 33

b. Alat ukur agresivitas

Untuk mengetahui keadaan subjek, khususnya agresivitas digunakan

alat ukur agresivitas dengan model skala agresivitas yang disusun dan

dimodifikasi berdasarkan teori Buss & Perry (1992) dengan mengganti
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beberapa aitem agar lebih mudah dipahami dan menambahkan beberapa

aitem sesuai dengan aspek-aspek yang telah dikemukakan. Reliabilitas alat

ukur ini sebelumnya sudah teruji pada jurnal Buss & Perry (1992), skala

tersebut telah diuji pada 372 subjek dan diuji sebanyak dua kali dalam

rentang waktu sembilan bulan (nilai total=0,80). Alat ukur yang digunakan

untuk mengukur agresivitas menggunakan skala yang terdiri dari dua

pernyataan favourable dan unfavourable. Model skala agresivitas dibuat

dalam empat alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak

sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Kuesioner tertutup yang berbentuk

skala likert. Skala ini memiliki aitem. Pemberian skor dengan cara memberi

skor 1 sampai 4.

Tabel 3.3
Alternatif Pilihan Jawaban Model Skala Likert

Favorable Unfavorable

Pernyataan Skor Pernyataan Skor

Sangat Sesuai 4 Sangat Sesuai 1

Sesuai 3 Sesuai 2

Tidak Sesuai 2 Tidak Sesuai 3

Sangat Tidak Sesuai 1 Sangat Tidak Sesuai 4
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Tabel 3.4
Blue Print Skala Agresivitas untuk Uji Coba (Try Out)

No Aspek
Aitem

Jumlah
Favorable Unfavorable

1
Physical Aggression

/ Agresi Fisik
1, 2, 3, 5, 6, 7 4, 8*, 9 9

2
Verbal Aggression /

Agresi Verbal
10*, 11*, 12*,

13*, 15*
14*, 16* 7

3 Anger / Marah
17, 18, 19, 20,

21, 23, 24
22* 8

4
Hostility /

Permusuhan
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32

33* 9

Total 26 7 33
* = Aitem yang diganti/ditambahkan

G. Reliabilitas dan Validitas

1. Uji Coba Alat Ukur

Sebelum penelitian dilaksanakan maka alat ukur yang digunakan perlu

dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba bertujuan untuk mengetahui tingkat

validitas dan reliabilitas alat ukur yang akan digunakan, dengan kata lain agar

butir-butir pernyataan dalam skala tersebut benar-benar dapat mengukur apa yang

ingin diukur.

Uji coba alat ukur dilakukan pada 50 orang remaja yang sesuai dengan

kriteria penelitian, hanya saja uji coba dilakukan di beberapa warnet yang terdapat

di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April sampai 18 Mei

2017. Setelah uji coba yang dilakukan pada remaja-remaja tersebut, kemudian

dilakukan penskoran (scoring) terhadap hasil yang diterima dan dilakukan uji

validitas dan reliabilitas dari keseluruhan skala adiksi game online bertema
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kekerasan dengan agresivitas dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) versi 23.0 for windows.

2. Validitas

Validitas atau valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang

hendka diukur (Sugiyono, 2012). Sementara itu, menurut Azwar (2009) validitas

berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Instrumen vang

valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu

valid. Hasil penelitian yang valid terjadi apabila terdapat kesamaan antara data

yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan peneliti adalah validitas isi,

yaitu relevansi aitem dengan indikator keperilakuan dan dengan tujuan ukur

sebenarnya sudah dapat dievaluasi lewat nalar dan akal sehat (common sense)

yang mampu menilai apakah isi skala memang mendukung konstrak teoretik yang

diukur. Keputusan akal sehat mengenai keselarasan atau relevansi aitem dengan

tujuan ukur skala tidak dapat didasarkan hanya pada penilaian penulis soal sendiri,

tapi juga memerlukan kesepakatan penilaian dari beberapa penilai yang kompeten

(expert judgement) (Azwar, 2012). Dalam hal ini expert judgement dilakukan oleh

pembimbing dan narasumber seminar.

3. Indeks Daya Beda

Indeks daya beda adalah sejauh mana aitem mampu membedakan antara

individu atau kelompok individu yang memiliki dan yang tidak memiliki atribut
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yang diukur (Azwar, 2015). Azwar (2015) menyebutkan salah satu cara melihat

daya beda aitem dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor

aitem dengan distribusi skor skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan

koefisien korelasi aitem-total (rix).

Penerimaan aitem diterima atau gugur dalam penelitian ini dengan melihat

koefisien korelasi (rix) dengan batasan ≥ 0,30. Aitem dengan nilai koefisien

korelasi ≥ 0,30 dianggap memuaskan dan bisa digunakan untuk alat ukur

penelitian. Sedangkan aitem yang berada di bawah koefisien korelasi tersebut

dianggap gugur. Apabila koefisien aitem yang diterima ternyata masih tidak bisa

memenuhi jumlah yang diinginkan, ketentuan koefisien korelasi aitem dari ≥ 0,30

bisa diturunkan menjadi 0,25. Dalam penelitian ini nilai koefisien korelasi yang

digunakan adalah 0,30.

Untuk melihat indeks daya beda aitem, hasil try out tersebut dianalisis

dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi

23.0 for windows. Dari 33 aitem skala adiksi game online bertema kekerasan dan

33 aitem skala agresivitas ketika dilakukan analisis dengan menggunakan SPSS

23.0 for windows maka hasil analisis dinyatakan masih terdapat aitem-aitem yang

gugur.

a. Skala Adiksi Game Online Bertema Kekerasan

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 33 aitem skala adiksi game

online bertema kekerasan diperoleh aitem yang dinyatakan diterima berjumlah 25

aitem yaitu berkisar antara 0,307 hingga 0,692 dan aitem yang gugur berjumlah 8
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aitem. Blue print hasil uji indeks daya beda aitem skala adiksi game online

bertema kekerasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Blue Print Skala Adiksi Game Online Bertema Kekerasan Setelah Uji Coba (Try
Out)

No Aspek
Valid Gugur

Jumlah
Favo Unfavo Favo Unfavo

1
Compulsion /

Kompulsif
2, 3, 5, 8 6, 7, 9 1, 4 - 9

2
Withdrawal /

Penarikan Diri
10, 11, 12,
13, 14, 16

15 - - 7

3
Tolerance /
Toleransi

17, 18, 19,
22

- 20 21 6

4

Interpersonal and
Health-Related

Problem / Masalah
hubungan

interpersonal dan
kesehatan

23, 24 -
25, 26,

27
28 6

Time Mangement /
Memanajemen

waktu

29, 30, 31,
32

33 - - 5

Total 20 5 6 2 33

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem disusun

kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang sebelumnya, maka dari itu

dibuat blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem valid. Adapun

blue print skala adiksi game online bertema kekerasan untuk penelitian yaitu

sebagai berikut :
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Tabel 3.6
Blue Print Skala Adiksi Game Online Bertema Kekerasan untuk Penelitian.

No Aspek
Aitem

Jumlah
Favorable Unfavorable

1 Compulsion / Kompulsif 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7

2
Withdrawal / Penarikan

Diri
8, 9, 10, 11,

12, 13
14 7

3 Tolerance / Toleransi 15, 16, 17, 18 - 4

4

Interpersonal and
Health-Related Problem

/ Masalah hubungan
interpersonal dan

kesehatan

19, 20 - 2

5
Time Mangement /

Memanajemen waktu
21, 22, 23, 24 25 5

Total 20 5 25

b. Skala Agresivitas

Berdasarkan hasil uji indeks daya beda dari 33 aitem skala agresivitas

diperoleh aitem yang dinyatakan diterima berjumlah 18 aitem yaitu berkisar

antara 0,321 hingga 0,592 dan aitem yang gugur berjumlah 15 aitem. Blue print

hasil uji indeks daya beda aitem skala agresivitas adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.7
Blue Print Skala Agresivitas Setelah Uji Coba (Try Out)

No Aspek
Valid Gugur Jumla

hFavo Unfavo Favo Unfavo

1
Psysical

Aggression /
Agresi Fisik

1, 2, 3, 6 - 5, 7 4, 8, 9 9

2
Verbal Aggression

/ Agresi Verbal
10, 11,
13, 15

14, 16 12 - 7

3 Anger / Marah
19, 20,

21
-

17, 18, 23,
24

22 8

4
Hostility /

Permusuhan
25, 28,
31, 32

33
26, 27, 29,

30
- 9

Total 15 3 11 4 33

Setelah mendapatkan aitem yang valid maupun yang gugur, aitem disusun

kembali dengan menyesuaikan nomor pada aitem yang sebelumnya, maka dari itu

dibuat blue print baru untuk penelitian yang berisikan aitem-aitem valid. Adapun

blue print skala agresivitas untuk penelitian yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.8
Blue Print Skala Agresivitas untuk Penelitian.

No Aspek
Aitem

Jumlah
Favorable Unfavorable

1
Physical Aggression

/ Agresi Fisik
1, 2, 3, 4 - 4

2
Verbal Aggression /

Agresi Verbal
5, 6, 7, 8 9, 10 6

3 Anger / Marah 11, 12, 13 3

4
Hostility /

Permusuhan
14, 15, 16, 17 18 5

Total 15 3 18
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4. Uji Reliabilitas

Hasil penelitian yang reliabel terjadi apabila terdapat kesamaan data dalam

waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan

data yang sama (Sugiyono, 2013). Menurut Azwar (2009), reliabilitas adalah

konsistensi alat ukur, yang mengandung makna seberapa tinggi kecermatan

pengukuran. Koefisien reliabilitas ( ) berada dalam rentang angka dari 0 sampai

dengan 1,00. Bila koefisien reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti pengukuran

semakin reliablel.

Dalam penelitian ini, untuk menguji reliabilitas alat ukur menggunakan

rumus reliabilitas Alpha dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and

Service Solutions) versi 23.0 for windows. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap

aitem skala adiksi game online bertema kekerasan dan skala agresivitas diperoleh

hasil koefisien alpha cronbach masing-masing variabel yaitu 0,893 untuk skala

adiksi game online bertema kekerasan dan 0,850 untuk skala agresivitas Hasil

koefisien reliabilitas alpha cronbach ketiga skala mendekati angka 1 yang berarti

reliabilitas skala dapat dikatakan baik atau reliabilitas.

Tabel 3.9
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha
Adiksi Game Online
Bertema Kekerasan

25
0,893

Agresivitas 18 0,850
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H. Analisis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini selanjutnya akan dianalisa dengan

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson yang dapat dihitung

dengan menggunakan bantuan program SPSS (Statistical of Package for Social

Science) versi 23.0 for windows. dengan rumus sebagai berikut:

Dimana :

rxy : indeks korelasi antara dua variabel yang dikorelasikan.

X : skor butir

Y : skor total

Data hasil pengukuran adiksi game online bertema kekerasan yang

dikumpulkan melalui skala akan dikorelasikan dengan data agresivitas yang juga

diperoleh melalui skala. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis korelasi product moment.
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I. Jadwal Penelitian

Tabel 3.10
Jadwal Penelitian

Kegiatan Masa Pelaksanaan
Persiapan

a. Pengajuan sinopsis
b. Penentuan dosen pembimbing
c. Penyusunan proposal penelitian

d. Acc seminar proposal
e. Ujian seminar proposal
f. Perbaikan seminar proposal
g. Try out alat ukur penelitian
h. Pengolahan data try out

15 September 2016
30 September 2016 – 21 Februari
2017
22 Februari 2017
15  Maret 2017
22 Maret 2017
20 April – 18 Mei 2017
19 – 21 Mei 2017

Pelaksanaan penelitian 9 Juni – 2 Juli 2017
Pengolahan data penelitian 4 – 10 Juli 2017
Acc seminar hasil 22 Agustus 2017
Ujian seminar hasil 4 Oktober 2017
Acc ujian munaqasyah 17 Oktober 2017
Ujian munaqasyah 8 November 2017


