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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan desain korelasional. Desain korelasional adalah desain penelitian 

untuk mengetahui, mengukur, dan menilai hubungan antar dua variabel (Price, 

Jhangiani, & Chiang, 2015). Penelitian ini betujuan untuk mengetahui 

pengaruh leisure boredom terhadap gaming addiction pada pengguna 

smartphone dewasa awal. 

 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai suatu faktor yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang hasilnya 

dipengaruhi oleh variabel bebas (Kaur, 2013). Peneliti menggunakan satu 

variabel bebas, leisure boredom, dan satu variabel terikat, gaming addiction. 

3.2.1 Variabel Bebas: Leisure Boredom 

Dalam penelitian ini, leisure boredom adalah seberapa tinggi rasa 

bosan yang dialami seorang individu dalam waktu luang walaupun sudah 

melakukan berbagai macam kegiatan demi menstimulasi diri. Leisure 

boredom di sini hanya memiliki satu aspek, yaitu perceived leisure as 

boredom, yang membicarakan persepsi individu akan waktu luang yang 

dimilikinya.  
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Semakin tinggi skor yang diperoleh individu pada leisure boredom 

scale maka semakin tinggi rasa bosan yang dialami individu dan individu 

semakin merasa tidak terlibat dengan kegiatannya pada waktu luang. Hal ini 

mengimplikasikan bahwa semakin tinggi skor maka semakin tinggi rasa 

leisure boredom yang dialami individu 

 Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh individu pada leisure 

boredom scale maka semakin rendah rasa bosan yang dialami individu dan 

individu semakin merasa terlibat dengan kegiatannya pada waktu luang. Hal 

ini mengimplikasikan bahwa semakin rendah skor maka rasa leisure boredom 

yang dialami individu semakin rendah. 

3.2.2 Variabel Terikat: Gaming Addiction 

Dalam konteks penelitian ini, gaming addiction adalah seberapa tinggi 

ketergantungan seorang individu terhadap game dengan menggunakan media 

smartphone untuk melakukan perilaku gaming secara berulang kali dalam 

periode waktu yang lama yang akan diukur melalui enam komponen yaitu: 

1. Salience 

Salience adalah seberapa tinggi keterlibatan individu terhadap game 

secara fisik, pikiran, dan emosi. Semakin tinggi skor yang diperoleh individu 

pada aspek salience dalam internet gaming disorder test maka individu 

semakin terlibat dengan game secara fisik, pikiran, dan emosi. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh individu pada aspek salience dalam 

internet gaming disorder test maka individu semakin tidak terlibat dengan 

game secara fisik, pikiran dan emosi. 
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2. Mood modification 

Mood modification adalah seberapa sering perilaku bermain game 

digunakan sebagai media pelarian. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

individu pada aspek mood modification dalam internet gaming disorder test 

maka individu semakin sering menggunakan game sebagai media pelarian. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh individu pada aspek mood 

modification dalam internet gaming disorder test maka individu semakin 

jarang menggunakan game sebagai media pelarian. 

3. Tolerance 

Tolerance adalah seberapa tinggi kebutuhan akan durasi bermain game 

individu yang semakin lama. Semakin tinggi skor yang diperoleh individu 

pada aspek tolerance dalam internet gaming disorder test maka individu 

semakin membutuhkan durasi bermain game yang lebih lama. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh individu pada aspek tolerance dalam 

internet gaming disorder test maka individu tidak membutuhkan durasi 

bermain game yang lama. 

4. Withdrawal symptoms 

Withdrawal symptoms adalah seberapa kuat gejala emosional maupun 

fisik yang akan dirasakan jika individu tiba-tiba berhenti bermain game atau 

merasa tergganggu saat bermain game. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

individu pada aspek withdrawal symptoms dalam internet gaming disorder 

test maka individu akan semakin kuat gejala emosional saat tiba-tiba berhenti 

bermain game atau merasa tergganggu saat bermain game. Sebaliknya, 
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semakin rendah skor yang diperoleh individu pada aspek withdrawal 

symptoms dalam internet gaming disorder test maka semakin kecil gejala 

emosional individu saat tiba-tiba berhenti bermain game atau merasa 

tergganggu saat bermain game. 

5. Conflict 

Conflict adalah seberapa sering konflik-konflik secara interpersonal 

dan/atau intrapersonal muncul karena perilaku bermain game. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh individu pada aspek conflict dalam internet gaming 

disorder test maka semakin sering konflik-konflik secara interpersonal 

dan/atau intrapersonal muncul karena perilaku bermain game. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh individu pada aspek conflict dalam 

internet gaming disorder test maka semakin jarang muncul konflik-konflik 

secara interpersonal dan/atau intrapersonal karena perilaku bermain game. 

6. Relapse 

Relapse adalah seberapa sering kecenderungan individu untuk kembali 

bermain game saat ingin menghentikan perilaku bermain game. Semakin 

tinggi skor yang diperoleh individu pada aspek relapse dalam internet gaming 

disorder test maka individu semakin tinggi kecenderungan untuk kembali 

bermain game. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh individu pada 

aspek relapse dalam internet gaming disorder test maka semakin rendah 

kecenderungan individu untuk kembali bermain game. 
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Total skor seluruh aspek akan menunjukkan tingkat gaming addiction 

yang dialami seorang individu.  Semakin tinggi skor skor yang diperoleh 

individu pada internet gaming disorder test maka semakin tinggi tingkat 

gaming addiction yang dialami seorang individu. Sebaliknya, semakin rendah 

skor skor yang diperoleh individu pada internet gaming disorder test maka 

semakin rendah tingkat gaming addiction yang dialami seorang individu. 

 

3.3. Instrumen Penelitian 

3.3.1  Metode dan Alat Pengumpul Data 

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa survey. 

Survey merupakan cara untuk mendeskripsikan suatu aspek dari populasi 

dengan menggunakan alat pengumpul data (Pinsonneault & Kraemer dalam 

Glasow, 2005). Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan 

berupa skala. Ada dua skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

Leisure Boredom Scale (LBS) dan Internet Gaming Disorder Test (IGD-20 

Test). 

a. Leisure Boredom Scale (LBS) 

Leisure Boredom Scale (LBS) adalah skala yang mengukut tingkat 

boredom pada individu pada waktu luangnya (Iso-Ahola & Weissinger, 1990). 

Skala ini memiliki satu komponen dan 16 aitem dalam bentuk pernyataan dan 

menggunakan model skala likert dengan lima angka jawaban. Dalam 

penelitian ini, peneliti memodifikasi model skala likert tersebut menjadi enam 

jawaban: 1 (Sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (agak tidak setuju), 4 
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(agak setuju), 5 (setuju), 6 (Sangat setuju). Modifikasi ini dilakukan agar 

membuat subjek menunjukkan kecenderungannya dan menghindari jawaban 

netral. 

Skala ini memiliki delapan aitem favorable dan delapan aitem 

unfavorable. Variasi total skor jawaban pengisi adalah 16 – 96. Semakin 

tinggi skor yang dimiliki maka semakin tinggi tingkat leisure boredom yang 

dirasakan. Sebaliknya, semakin rendah skor yang dimiliki maka semakin 

rendah tingkat leisure boredom yang dirasakan. 

 

 

b. Internet Gaming Disorder Test (IGD-20 Test) 

Internet Gaming Disorder Test adalah skala yang mengukur tingkat 

resiko internet gaming disorder (IGD) yang didasari pada DSM-5 (Pontes, 

Kiraly, Demetrovics, & Griffiths, 2014). Skala ini memiliki enam komponen 

dan 20 aitem dalam bentuk pernyataan dan menggunakan model skala likert 

dengan lima jawaban. Dalam penelitian ini, peneliti memodifikasi model skala 

likert tersebut menjadi enam jawaban: 1 (Sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 

3 (agak tidak setuju), 4 (agak setuju), 5 (setuju), 6 (Sangat setuju). Modifikasi 

Tabel 3.1 Blueprint Leisure Boredom Scale 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Perceived leisure as boredom 1, 3, 5, 6,  

10, 11, 14, 15 

2, 4, 7, 8, 9,  

12, 13, 16 

16 

Total 8 8 16 
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ini dilakukan agar membuat subjek mengeluarkan kecenderungannya dan 

menghindari jawaban netral. 

Skala ini memiliki 18 aitem favorable dan 2 aitem unfavorable. 

Variasi total skor jawaban pengisi adalah 20 – 120. Semakin tinggi skor yang 

dimiliki maka semakin tinggi gaming addiction dalam hidup individu. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang dimiliki maka semakin rendah gaming 

addiction dalam hidup individu. 

 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

Validitas adalah hal yang mengukur ketepatan suatu konsep 

berdasarkan hasil data empiris yang didapatkan dalam suatu penilaian 

(Messick dalam Messick, 1993). Semakin tinggi validitas suatu alat ukur maka 

semakin tepat konsep yang sedang diukur. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan validitas corrected item total correlation (CITC). CITC yang 

ideal bernilai ≥ 0.3 (Field, 2005). 

Tabel 3.2 Blueprint IGD-20 Test 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Salience 1, 7, 13 - 3 

Mood modification 9, 14 19 3 

Tolerance 3, 8, 15 - 3 

Withdrawal symptoms 4, 10, 16 - 3 

Conflict 5, 11, 17, 20 2 5 

Relapse 6, 12, 18 - 3 

Total 18 2 20 
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Reliabilitas adalah hal yang mengukur konsistensi data yang 

didapatkan suatu alat ukur dari waktu ke waktu pada subjek yang sama dan 

kondisi yang sama (Maree, & Fraser, 2004). Semakin tinggi reliabilitas suatu 

alat ukur maka semakin alat ukur tersebut dapat dipercaya untuk digunakan 

kembali di waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

reliabilitas alpha Cronbach. Alpha Cronbach yang rendah bernilai < 0.5, yang 

cukup bernilai 0.5 – 0.7, yang tinggi bernilai 0.71 – 0.9, yang sempurna 

bernilai > 0.9 (Hinton, Brownlow, McMurray, & Cozens, 2004)  

a. Leisure Boredom Scale 

Iso-Ahola dan Weissinger (1990) memperoleh reliabilitas alpha 

Cronbach dengan nilai 0.865 dan validitas aitem dengan nilai CITC 0.260 – 

0.621. 

Skala LBS telah diterjemahkan secara forward-to-back dengan tiga 

orang dari kelas professional english Universitas Ciputra. Hasil terjemahan 

lalu diuji bahasa dengan 10 orang yang memiliki kriteria sama dengan subjek 

penelitian dan satu dosen dari jurusan psikologi Universitas Ciputra. Total 

revisi yang dilakukan pada skala LBS berjumlah satu kali yaitu setelah 

melakukan uji bahasa. Revisi dilakukan pada aitem nomor 2 di mana kata 

“terlibat” diganti menjadi kata “mendalami” dan semua nomor di mana kata 

“waktu kosong” diganti menjadi kata “waktu luang”. 

Skala LBS tidak melewati tahap uji coba dan langsung melakukan 

pengambilan data setelah melakukan revisi. Skala LBS yang disebarkan 

menunjukkan ada empat aitem yang perlu digugurkan, yaitu: aitem 1, aitem 2, 
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aitem 4, dan aitem 12 karena memiliki nilai CITC < 0.3. Analisa akhir 

menunjukkan reliabilitas yang sangat baik dengan nilai alpha Cronbach 0.837 

dan rentang nilai CITC 0.347 – 0.653. 

 

 

b. Internet Gaming Disorder Test (IGD-20 Test) 

Pontes, Kiraly, Demetrovics, dan Griffiths (2014) memperoleh 

reliabilitas alpha Cronbach per komponen dengan nilai 0.61 – 0.85 dan 

validitas aitem factor loading per komponen dengan nilai 0.90 – 0.93. 

Skala IGD-20 Test telah diterjemahkan secara forward-to-back dengan 

tiga orang dari kelas professional english Universitas Ciputra. Hasil 

terjemahan lalu diuji bahasa dengan 10 orang yang memiliki kriteria sama 

dengan subjek penelitian dan satu dosen dari jurusan psikologi Universitas 

Ciputra. Total revisi yang dilakukan pada skala IGD-20 Test berjumlah dua 

kali setelah melakukan uji bahasa. Revisi pertama dilakukan pada aitem 

Tabel 3.3 Blueprint LBS Setelah Pengambilan Data 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Perceived leisure as boredom 3, 5, 6,  

10, 11, 14, 15 

7, 8, 9,  

13, 16 

12 

Total 7 5 12 

Tabel 3.4 Reliabilitas dan Validitas LBS Setelah Pengambilan Data 

Komponen Alpha 

Cronbach 

CITC Keterangan 

Perceived leisure as 

boredom 

0.837 0.347 – 

0.653 

Skala reliabel dan aitem valid 



42 

 

nomor 1 di mana kata “lupa tidur” diganti menjadi kata “lupa waktu”, pada 

aitem nomor 6 di mana kata “kesulitan memotong” diganti menjadi kata 

“merasa sulit mengurangi”, dan pada aitem nomor 9 di mana kata “terlibat” 

diganti menjadi kata “mendalami. Revisi kedua dilakukan pada semua nomor 

di mana ada penambahan kata “di smartphone” untuk menyesuaikan aitem 

skala dengan konteks penelitian. 

Skala IGD-20 Test tidak melewati tahap uji coba dan langsung 

melakukan pengambilan data setelah melakukan revisi. Setiap dimensi skala 

IGD-20 Test dianalisis reliabilitas dan validitasnya dan menunjukkan 

sebanyak tiga aitem yang perlu digugurkan, yaitu: aitem 5, aitem 9, dan aitem 

11 karena memiliki nilai CITC < 0.3. Analisa akhir menunjukkan rentang nilai 

alpha Cronbach 0.556 – 0.868 dan rentang nilai CITC 0.318 – 0.774. 

 

  

Tabel 3.5 Blueprint IGD-20 Test Setelah Pengambilan Data 

Komponen Favorable Unfavorable Jumlah Aitem 

Salience 1, 7, 13 - 3 

Mood modification 14 19 2 

Tolerance 3, 8, 15 - 3 

Withdrawal symptoms 4, 10, 16 - 3 

Conflict 17, 20 2 3 

Relapse 6, 12, 18 - 3 

Total 15 2 17 
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Tabel 3.6 Reliabilitas dan Validitas IGD-20 Test Setelah Pengambilan Data 

 

3.4 Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel 

3.4.1 Populasi dan Sampel 

Populasi digunakan peneliti adalah individu yang berusia 18 – 25 

tahun dan berdomisili di Surabaya. Populasi Surabaya berdasarkan usia 18 – 

25 tahun diperkirakan sebanyak 518.909 orang (BPS Kota Surabaya, 2018).  

Peneliti menetapkan tiga kriteria dalam pencarian subjek, yaitu: 1) 

Berusia 18 – 25 tahun, 2) Berdomisili di Surabaya, 3) Bermain game di 

smartphone minimal satu kali dalam sehari.  

Peneliti menggunakan formula Green (sampel regresi linear = 104 + 

jumlah prediktor) dalam menentukan jumlah sampel minimal (Green dalam 

VanVoorhis, & Morgan, 2007). Jumlah prediktor yang dimaksudkan adalah 

jumlah variabel bebas yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini 

Komponen Alpha 

Cronbach 

CITC Keterangan 

Salience 0.641 0.424 – 

0.493 

Dimensi reliabel dan aitem 

valid 

Mood modification 0.556 0.385 Dimensi reliabel dan aitem 

valid 

Tolerance 0.585 0.351 – 

0.430 

Dimensi reliabel dan aitem 

valid 

Withdrawal 

symptoms 

0.751 0.524 – 

0.622 

Dimensi reliabel dan aitem 

valid 

Conflict 0.613 0.318 – 

0.479 

Dimensi reliabel dan aitem 

valid 

Relapse 0.868 0.733 – 

0.774 

Dimensi reliabel dan aitem 

valid 
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memiliki satu variabel bebas atau prediktor. Berdasarkan formula Green, 

jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 

subjek.  

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Peneliti menggunakan teknik snowball sampling di mana penyebaran 

skala dibantu oleh subjek dengan cara menyebarkan skala tersebut ke calon 

subjek lainnya guna mempermudah peneliti dalam pengambilan data. Hal ini 

peneliti putuskan untuk mempermudah peneliti dalam menemukan subjek 

yang sesuai dengan kriteria penelitian (Vogt, 1999). 

 

3.5 Analisis Data 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan data yang terdistribusi 

bersifat normal atau tidak dengan menggunakan teknik statistik Kolmogorov-

Smirnov. Data dikatakan normal jika memiliki nilai Sig (p) > 0.05. 

3.5.2 Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk menentukan apakah variabel terikat dan 

varaibel bebas memiliki hubungan yang linear atau tidak dengan 

menggunakan teknik statistik metode enter. Data dikatakan linear jika 

memiliki nilai Sig (p) ≤0.05. 
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3.5.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 

sederhana. Analisis regresi linear memiliki tujuan untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Uyanik, & Guler, 2013). Hipotesis 

diterima jika Sig (p) ≤ 0.05. 

 


