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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu suatu proses 

menemukan pengetahuan dengan menggunakan data yang berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.
1
 

Pembahasan hasil penelitian ini akan diuraikan dengan dua pendekatan 

analisis yaitu: Pertama, analisis statistik deskriptif maksudnya adalah pengolahan 

data berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan secara objektif 

yang dituangkan dalam tabel distribusi frekuensi. Kedua, analisis statistik 

inferensial dimana data yang berupa angka-angka ditabulasikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi maksudnya adalah pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini dengan menggunakan statistik inferensial yaitu korelasi product moment. 

Penelitian ini bersifat korelasional karena penelitian ini berusaha untuk 

menyelidiki  korelasi antara dua variabel yaitu variabel kebiasaan bermain game 

online sebagai variabel bebas (X) dan motivasi belajar siswa sebagai variabel 

terikat (Y). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Andi Hakim Nasution, Panduan Berpikir Penelitian Secara  Ilmiah Bagi Remaja, 

(Jakarta: PT. Grafindo, 2002),  h.1 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Kartika XX-2 Kendari. Pemilihan lokasi 

tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa pada sekolah ini terdapat masalah 

yang menarik untuk diteliti dan dikaji terkait hubungan kebiasaan bermain 

game online dengan motivasi belajar siswa. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung sekitar empat bulan, terhitung sejak bulan Maret 

sampai dengan bulan juni atau sejak proposal diseminarkan sampai pada 

penyusunan laporan hasil penelitian (skripsi). 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Hadeli “Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang 

berfungsi sebagai sumber data”.
2
 Berdasarkan definisi tersebut, maka populasi 

penelitian ini adalah siswa laki-laki kelas X dan XI yang memiliki kebiasaan 

bermain game online di SMA Kartika XX-2 Kendari tahun ajaran 2016/2017 

dengan jumlah siswa sebanyak 211 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasinya.
3
 Dalam melakukan penarikan sampel, peneliti menggunakan 

                                                           
2
 Hadeli, Metode Penelitian Pendidikan Quantum Teaching, (Ciputat:  t.p., 2006),  h. 67 

3
 Ibid., h. 68 
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sistem Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.
4
  

Dalam menentukan besarnya sampel penelitian, peneliti berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa “Populasi kurang dari 

100, lebih baik diambil semua, jika populasi penelitian mencapai lebih dari 100 

orang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%”.
5
 Mengacu pada 

definisi tersebut, maka peneliti menarik sampel sebesar 15% dari jumlah 

populasi yaitu: 

211

100
𝑥 15 = 31,68 dibulatkan menjadi 32 responden 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang diambil adalah 32 

siswa laki-laki kelas X dan XI yang memiliki kebiasaan bermain game online 

di SMA Kartika XX-2 Kendari tahun ajaran 2016/2017.  

D. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan aspek yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel X (Independent/ bebas)   : Kebiasaan Bermain Game Online 

2. Variabel Y (Dependen/terikat)       : Motivasi Belajar Siswa 

           r 

 

 

                                                           
4
 Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 135 

5
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”, Cet. IX. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107 

X   Y 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah field research (penelitian 

lapangan) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan 

data-data yang berhubungan dengan permasalahan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Observasi (pengamatan), yakni dengan mengamati secara langsung objek 

penelitian. Observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada obyek-obyek 

alam yang lain. Digunakan peneliti dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dengan berbagai hal di lokasi penelitian yang 

dianggap berhubungan dengan topik yang diteliti, terutama mengamati. 

2. Quesioner (angket), yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengedarkan 

sejumlah daftar pertanyaan tertulis kepada siswa yang berkaitan dengan 

kebiasaan bermain game online dan motivasi belajar siswa.  

Adapun jenis angket yang digunakan adalah jenis angket Skala Likert 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi siswa tentang variabel dalam 

penelitian ini dengan pilihan jawaban sebagai berikut: 

Nilai untuk jawaban pertanyaan positif 

a.  Selalu   = 4 

b. Sering              = 3    

c. Kadang-kadang  = 2   

d. Tidak pernah  = 1 

 

Nilai untuk jawaban pertanyaan negatif 

 

a. Selalu          = 1 

b. Sering   = 2    

c. Kadang-kadang  = 3   

d. Tidak pernah  = 4 
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3. Dokumentasi, yakni pengumpulan dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di SMA Kartika 

XX-2 Kendari. 

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian tentang hubungan kebiasaan 

bermain game online dengan motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 

Kendari, berupa angket yang dibuat item-itemnya sebagaimana diuraikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Variabel X dan Y 

 

No Variabel Dimensi  Indikator No Item 

(+) (-) 

1 Kebiasaan 

Bermain 

Game 

Online  

1. Frekuensi 

dan Durasi 

bermain 

game 

online  

 

1. Bermain game online satu 

sampai dua hari dalam 

satu minggu dan Bermain 

game online kurang dari 

tiga jam per-hari 

2. Bermain game online 

lebih dari empat hari 

dalam satu minggu dan 

Bermain game online 

selama empat jam per-hari 

 

 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jenis – 

jenis game 

online 
 

 

1. Bermain game online 

yang sifatnya menantang 

(bertempur melawan 

musuh) (MMORPG) 

2. Bermain game online 

yang sifatnya mendapat 

profit/ keuntungan bagi 

karakter virtual. 

(MMORTS) 

3. Bermain game online 

yang sifatnya peperangan 

menggunakan senjata 

tembak (MMOFPS) 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 
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3. Dampak 

bermain 

game 

online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dampak positif bermain 

game online : 

a. Lebih berkosentrasi 

b. Memotivasi siswa 

c. Meningkatkan kecepatan 

dalam mengetik 

d. Melatih kerjasama 

e. Menghilangkan stress 

 

2. Dampak negatif bermain 

game online:  

a. Menimbulkan efek 

ketagihan  

b. Mengganggu kesehatan 

c. Pemborosan 

d. Lupa segala hal 

e. Berkurangnya 

sosialisasi. 

 

 

8 

9 

10 

 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,14 

 

15 

16,17 

18 

19,20 

 

2 Motivasi 

Belajar 

Siswa 

1. Motivasi 

Internal 

 

 

 

 

 

1. Adanya hasrat dan 

keinginan berhasil. 

2. Adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar. 

3. Adanya harapan dan cita-

cita masa depan 

1, 4,5 

 

6,7, 

8,9 

11 

2, 3 

 

 

 

10 

 

2. Motivasi 

Eksternal 

 

 

1. Adanya penghargaan 

dalam belajar 

2. Lingkungan belajar yang 

kondusif 

3. Adanya kegiatan yang 

menarik dalam belajar 

12,13 

 

14,15 

 

16 

 

17,18

19,20 

 

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesalahan suatu instrumen.
6
 Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila 

dapat mengukur apa yang hendak di ukur dengan tepat. Tinggi rendahnya 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif  (Bandung: Alfabeta, 2007),  h. 144 
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validitas instrumen menunjukan sejauh mana data terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud, untuk mencari 

validitas instrumen dapat digunakan rumus korelasi product moment sebagai 

berikut: 

r xy =
N∑XY − (∑X)(∑Y)

  N∑X2 − (∑X)2  N∑Y2 − (∑Y)2 
 

     Keterangan: 

r xy  = Koefisien korelasi product moment  

∑XY = Jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

∑X  = Jumlah semua data variabel X 

∑Y  = Jumlah semua data variabel Y 

∑Y2      = Jumlah semua data Y dikuadratkan 

∑X2 = Jumlah semua data X dikuadratkan 

N  = Jumlah responden.
7
 

 

Kemudian hasil dari rxy dikonsultasikan dengan harga kritis product 

moment (r tabel). Apabila hasil yang diperoleh r hitung > r tabel, maka instrumen 

tersebut valid pada tingkat signifikan 5% dengan: 𝑑𝑓 = N − 2. 

Setelah dilakukan uji validitas instrumen terhadap sampel uji coba 

sebanyak 32 responden diperoleh hasil berikut: 

a. Hasil uji validitas pada variabel kebiasaan bermain game online menunjukan 

bahwa dari 20 butir instrumen yang diujicobakan dinyatakan valid. 

b. Hasil uji validitas pada variabel motivasi belajar siswa menunjukan bahwa 

dari 20 butir instrumen yang diujicobakan dinyatakan valid. 

Berdasarkan hasil uji validitas instrumen penelitian untuk variabel 

kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa terdapat 20 butir 

soal untuk masing-masing variabel, bahwa 40 butir soal tersebut valid. 

                                                           
7
 Ibid.,  
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2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, untuk menguji 

instrumen digunakan rumus cronbach alpha sebagai berikut: 

r11 =  
k

(k − 1)
   1 −

∑σb2

∑σt2
  

     Keterangan: 

  r11  = Reliabilitas instrumen 

       K  = Banyaknya butir pertanyaan 

       ∑σb             = Jumlah varians butir 

       σt  = Varians total.
8
 

 

Memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir, kemudian 

dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah: 

𝜎 =
∑ 𝑋2 −  

(∑𝑋)²
N

N
 

       Keterangan : 

 𝜎          = Varians tiap butir 

X         =  Jumlah skor 

N         =  Jumlah responden.
9
 

 

Selanjutnya hasil uji reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan dengan 

harga r produt moment pada taraf signifikan 5 %. Jika harga r 11 > r tabel maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel. Hasil uji reliabilitas instrumen dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Hasil uji reliabilitas pada variabel kebiasaan bermain game online 

menunjukan bahwa r 11 = 0,83 > r tabel = 0,349 dengan taraf signifikasi 5%. 

Nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan 

                                                           
8
 Ibid., h. 172 

9
 Ibid.,  
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bahwa instrumen variabel kebiasaan bermain game online dinyatakan 

reliabel. 

b. Hasil uji reliabilitas pada variabel motivasi belajar siswa menunjukan bahwa 

r 11= 0,89 > r tabel = 0,349 dengan taraf signifikasi 5%. Nilai koefisien 

reliabilitas lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen variabel motivasi belajar siswa dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian untuk variabel 

kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa terdapat 20 butir 

soal untuk masing-masing variabel, bahwa 40 butir soal tersebut reliabel. 

H. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data Deskriptif  

Dimaksudkan untuk mendeskriptifkan karakteristik data dari masing-

masing variabel yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, 

menggunakan rumus: 

P =
𝑓

𝑛
 × 100% 

 

    Keterangan:  

 P   = Angka persentase 

      f  = Frekuensi yang sedang dicari persentase 

      n  = Number of cose (jumlah frekuensi/banyaknya individu).
10

 

 

 

Tabel distribusi frekuensi relatif ini juga dinamakan tebel persentase yang 

kemudian diinterprestasikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik 

                                                           
10

 Ety Nur Inah, Statistik Pendidikan, ( Kendari: Istana Professional, 2007),  h. 14 
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kesimpulan. Hasil pengelolaan dan analisis data pada variabel X dan Y 

penelitian ini dijelaskan dengan kategori sebagai berikut: 

Tabel 2 

Kategori Perolehan Angket 

 

Interval Persentase Kategori 

81% - 100% Sangat tinggi 

61% - 80% Tinggi  

41% - 60% Sedang  

21% - 40% Rendah  

0% - 20% Sangat rendah
11

 

 

2. Analisis Inferensial 

Selanjutnya pada analisis inferensial dilakukan dengan terlebih dahulu 

menggunakan uji normalitas untuk menguji normal dan tidaknya data 

penelitian dengan rumus kemiringan kurva yaitu: 

Km =
X − Mo

𝑆𝐷
 

       

Keterangan:  

X  = Rata-rata variabel penelitian 

Mo  = Modus variabel penelitian 

SD  = Standar deviasi variabel penelitian.
12

 

 

Selanjutnya untuk menguji korelasi (r) hubungan kebiasaan bermain game 

online dengan motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari, 

menggunakan rumus product moment (Person) sebagai berikut: 

r𝑥𝑦 =
∑𝑥𝑦  

 (∑𝑥2) (∑𝑦2) 
 

     Keterangan: 

rxy     =    Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

                                                           
11

 Ibid.,  

12
 Suharsimi  Arikunto, op. cit., h. 154 
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∑x
2
  = Jumlah deviasi skor variabel x setelah terlebih dahulu 

dikuadratkan 

∑y
2   

= Jumlah deviasi skor variabel y setelah terlebih dahulu 

dikuadratkan.
13

 

 

Setelah diperoleh angka indeks korelasi “r” product moment maka 

dilakukan interpretasi secara sederhana yaitu dengan mencocokan hasil 

penelitian dengan angka indeks korelasi “r” product moment seperti di bawah 

ini. 

Tabel 3 

Interpretasi Data 

 

Besarnya “r” product moment (rxy) Interprestasi 

 

0,90 –1,00 Hubungan positif yang sangat kuat 

0,70 – 0, 90 Hubungan positif yang kuat  

0,40 – 0,70 Hubungan positif yang sedang  

0,20 – 0,40 Hubungan positif yang rendah  

0,00  Tidak terdapat hubungan 

(-0,20) – (-0,40) Hubungan negatif yang rendah 

                  (-0,40) – (-0,70) Hubungan negatif yang sedang 

(-0,70) – (-0,90) Hubungan negatif yang kuat 

(-0,90) – (-1,00) Hubungan negatif yang sangat kuat 

 

Selanjutnya guna mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel X 

sebagai variabel bebas terhadap Y sebagai variabel terikat, maka digunakan 

rumus koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut: 

KD = 𝑟2 x 100% 

Keterangan:  

     KD   = Nilai koefisien Determinasi 

      r
2
     = Nilai koefisien korelasi product moment.

14
 

                                                           
13

 Burhan, Teknik Analisa Data Statistik Pendidikan, (Kendari: LPSK Quantum, 2011),  

h. 94 

14
 Riduwan, Rumus dan Data Dalam Analisis Statistik, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 129 
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Dilanjutkan dengan uji signifikasi dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

t hitung = 
 r  n−2

        1−r²
 

 

Keterangan: 

t hitung  = Nilai signifikansi 

r = Nilai koefisien korelasi 

n = Jumlah sampel.
15

 

 

Kaidah pengujian : 

 Jika  t hitung  ≥ t tabel maka tolak H0 terima H1 artinya signifikan, dan  

 Jika t hitung  ≤ t tabel  maka tolak H1 terima H0 artinya tidak signifikan. 

Dimana : 

 H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan bermain game 

online dengan motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

   H0 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan bermain 

game online dengan motivasi belajar siswa di SMA Kartika di SMA 

Kartika XX-2 Kendari. 

                                                           
15

 Ibid., h. 127 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum SMA Kartika XX-2 Kendari 

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya  

Sekolah Menengah Atas (SMA) Kartika XX-2 Kendari merupakan salah 

satu lembaga pendidikan formal yang diresmikan pada 29 Juni 1989 yang ditanda 

tangani oleh bapak Sudarhono. Sekolah ini berstatus swasta yang terletak di Jl. 

Palapa No. 8 Kendari.  

SMA Kartika XX-2 Kendari pada awal berdirinya dipimpin bapak 

H.Haeruddin Thalib pada 1 Juli 1984 sampai 30 Juni 1987. Kedua, bapak Drs. H. 

Np. Dahlan pada 1 Juli 1987 sampai 27 Agustus 2014. Ketiga, bapak Laode 

Suayib pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang. 

Setelah mengalami beberapa pergantian kepala sekolah, tentunya setiap 

pelaksana jabatan memiliki titik orientasi berbeda dengan beberapa kepala sekolah 

sebelumnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Kartika XX-

2 Kendari. Adapun visi SMA Kartika XX-2 Kendari adalah: “Menjadikan 

Sekolah Mandiri, Unggul dalam Prestasi, Berbudaya Lingkungan yang 

Dilandasi Iman dan Taqwa (IMTAQ),
1
 dengan Misi sebagai berikut:  

a. Melaksanakan pendidikan, pembelajaran dan pembimbingan secara kreatif, 

inovatif, aktual, melalui guru yang kompeten dan professional. 

b. Melaksanakan dan mengembangkan kompetensi peserta didik secara 

akademis dan non akademis. 

c. Menumbuhkan sikap peserta didik untuk berprestasi dan berbudaya yang 

dilandasi Iman dan Taqwa. 

d. Membangun dan mengembangkan komitmen warga sekolah untuk cinta pada 

lingkungan. 

                                                           
1
 Dokumen  kantor SMA Kartika XX-2 Kendari tahun ajaran 2016/2017 


