
BAB III  

METODE PENELITIAN  

  

3.1 Rancangan Penelitian   

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang jenis kausal. 

Penelitian kuantitatif kausal dilakukan agar dapat meringkas dan 

menghubungkan satu data dengan data yang lain, sehingga penelitian 

kuantitatif kausal digunakan untuk mencari efek sebab-akibat dari satu 

variabel ke variabel yang lain (Suryana, 2010). Untuk mengetahui seberapa 

besar hubungan yang dimiliki suatu variabel, maka dijelaskan dengan 

diagram, grafik maupun tabulasi, dan uji statistik agar dapat menjelaskan 

penemuan yang ada dalam penelitian (Priyono, 2008:42).  

  

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional   

Penelitian ini menggunakan variabel terikat atau dependen (Y) dari 

pelaku harassment pada pemain game online dan variabel bebas atau 

independen (X) dari self-esteem (X1) dan stress (X2). Definisi operasional 

merupakan dasar variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

yang akan diuji dan dijelaskan di bab selanjutnyadijelaskan sebagai berikut:  

1. Perilaku harassment (Y)  

Harassment adalah kata kutukan atau sumpah kata-kata, termasuk 

menghina keterampilan atau kecerdasan seseorang, bersumpah pada 

lawan gamers, dan mengancam atau mengganggu kemajuan dalam 

permainan. Skor yang diperoleh subjek akan menunjukkan tinggi 



maupun rendahnya tingkat harassment, jika subjek mendapatkan skor 

yang tinggi menandakan subjek memiliki tingkat harassment yang 

tinggi. Hal ini berlaku sebaliknya, dimana jika subjek mempunyai skor 

rendah, maka subjek juga memiliki tingkat harassment yang rendah.   

a. General Harassment  

General harassment merupakan perilaku pelecehan yang 

bersifat umum, biasanya ditujukan kepada individu lain 

dalam game. Biasanya, general harassment termasuk 

mengomentari cara bermain orang lain, skill individu yang 

lain.  

b. Sexual Harassment  

Sexual harassment merupakan perilaku pelecehan yang 

berbasis gender dan bersifat seksual.  Biasanya, hal ini 

dilakukan pelaku harassement dengan melibatkan 

penargetan seseorang berdasarkan jenis kelamin, gender, 

atau identitas gender mereka.  

 

2. Self-esteem (X1)  

Self-esteem adalah evaluasi seseorang terhadap dirinya sendiri, bisa 

positif maupun negatif, secara keseluruhan. Self-esteem competence 

merupakan harga diri yang bergantung dengan harapan, keinginan atau 

aspirasi individu dan kemampuan individu untuk mewujudkan 

keinginan, harapan atau aspirasi tersebut. Self-esteem worthiness 

merupakan sebarapa layak harga diri yang diacukan pada sikap positif 



atau negatif diri sendiri. Semakin tinggi skor yang didapatkan oleh 

individu, maka semakin tinggi juga self-esteem yang dimiliki individu. 

Sebaliknya, semakin rendah self-esteem yang dimiliki individu gamers, 

maka semakin buruk gambaran self-esteem yang dimilikinya.    

    

3. Stress (X2)  

Stress merpakan interaksi antara individu terhadap lingkungan yang 

dipersepsikan individu sebagai hal yajng membebaninya sehingga 

melebihi kapasitas yang dimiliki, serta mengancam wellbeing. Skor 

individu yang diperoleh subjek menunjukkan berat tidaknya tingkat 

stress, bila subjek mempunyai skor tinggi, subjek dapat dikatakan 

memiliki tingkat stress yang tinggi juga. Hal ini berlaku sebaliknya, 

dimana subjek yang memiliki skor rendah dapat dikatakan subjek 

memiliki tingkat stress yang ringan atau tidak mengalami stress.  

  

3.3  Instrumen Penelitian    

3.3.1 Metode dan Alat Pengumpul Data   

Penelitian kuantitatif yang dilakukan pada penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data berupa survey yang mengharuskan 

subjek mengisi kuesioner yang telah disebar oleh peneliti pada pemain 

game online di Indonesia. Kuesioner yang dibagikan terdiri atas 

beberapa hal yaitu identitas, demografi dan kuesioner.Sejalan dengan 

Tabel 3.1, skala pada masingmasing variabel dijelaskan penelitian ini 

atas 3 (tiga) alat pengumpul yang digunakan, yaitu:  

1. Skala harassment  



Didasarkan pada skala yang dikembangkan empiris Fox dan Tang 

(2016, dalam De Letter, dkk., 2017). Skala ini memiliki 2 (tiga) 

komponen dengan 10 item dalam bentuk pernyataan dengan skala 

likert lima jawaban: 1 untuk Sangat Tidak Setuju, 2 untuk Tidak 

Setuju, 3 untuk Netral, 4 untuk Setuju dan 5 untuk Sangat Setuju. 

Berikut adalah blue print dan aspek-aspek variabel harassment 

dalam skala:  

Tabel 3.1. Blue Print  dan  Aspek-

Aspek Variabel Harassment  

  

No.  Aspek  
 Item   

Total  
Favorable  ∑  Unfavorable  ∑  

1.  General  

Harassment  

1,2,3,4,5  5  -  0  5  

2.  Sexual  

Harassment  

6,7,8,9,10  5  -  0  5  

   ∑  10  ∑  0  10  

  

2. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES)  

Rosenberg Self-Esteem Scale atau yang dikenal dengan RSES adalah 

alat ukut yang dipakai dalam penelitian ini. Rosenberg merancang 

alat ukur ini pada tahun 1965. Alat ukur ini terdiri atas 10 aitem dan 

bersifat unidimensional yang mengukur self-esteem secara 

keseluruhan. Sepuluh item tersebut terbagi atas lima item yang 

menggambarkan diri secara positif dan lima item yang 

menggambarkan diri secara negatif, dengan rentang jawaban dari 1 

untuk Sangat Tidak Setuju hingga 5 Sangat Setuju. Berikut adalah 

blue print dan aspek-aspek variabel self-esteem dalam skala:   



    

Tabel 3.2. Blue Print   

dan Aspek-Aspek Variabel Self-Esteem  

  

 

 

 

 

3. Kessler Psychological Distress Scale  

Tingkatan stres diukur dengan skala terhadap berat ataupun 

ringannya stress yang dialami oleh seseorang. Pengukuran tingkat 

stress dinilai dari 10 item pertanyaan Kessler Psychological Distress 

Scale yang diajukan terhadap responden. Skor 1 melambangkan 

subjek tidak pernah stress, skor 2 melambangkan subjek jarang 

stress, skor 3 melambangkan subjek kadang-kadang stress, skor 4 

melambangkan jawaban dimana subjek sering stress dan skor 5 

melambangkan awaban dimana subjek selalu merasakan stress 

dalam 30 hari terakhir (Easton, dkk., 2017). Berikut adalah blue print 

dan aspek-aspek variabel stress dalam skala:   

 

 

Tabel 3.3. Blue Print dan Aspek-

Aspek Variabel Stres  

 

No.  Aspek  
Item    

Total  
Favorable  ∑  Unfavorable  ∑  

1  Stress 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10  10  -  0  10  

   ∑  10  ∑  0  10  

No.  Aspek  
 Item   

Total  
Favorable  ∑  Unfavorable  ∑  

1.  Self-Esteem  1,3,4,7,10  5  2,5,6,8,9  5  10  

   ∑  5  ∑  5  10  



 

3.3.2 Validitas dan Reliabilitas Alat Pengumpul Data  

Uji validitas membantu peneliti mengukur valid atau tidaknya 

suatu kuesioner. Kusioner hanya bisa dinyatakan valid ketika pertanyaan 

pada kuesioner dapat mengukur sesuatu yang ingin diukur oleh 

kuesioner tersebut (Aprilia & Ghozali, 2013:52). Uji validitas dari 

sebuah kusioner dilihat pada table corrected item-total correlation, nilai 

ini kemudian dapat dibandingkan oleh nilai r-tabel dengan signifikansi 

0.05 melalui uji 2 sisi. Nilai r-tabel dapat didapatkan dengan 

menggunakan analisis df atau dikenal dengan degree of freedom, dimana 

n merupakan jumlah subjek dan k merupakan jumlah variabel 

independen. Instrumen penelitian bisa dianggap valid apabila nilai 

korelasi r hitung > r tabel, hal ini berlaku sebaliknya dimana penelitian 

dapat dianggap tidak valid apabila nilai korelasi r hitung < r tabel 

(Sekaran & Bougie, 2016:224).  

Uji reliabilitas digunakan agar dapat mengukur sebuah 

kuesioner, dimana kuesioner adalah indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan valid ketika jawaban subjek terhadap suatu 

pernyataan konsisten (Aprilia & Ghozali, 2013:47). Reliabel atau 

tidaknya sebuah variabel dapat diketahui dari nilai Cronbach Alpha. 

Kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui valid tidaknya sebuah 

kuesioner adalah sebagai berikut:   

1. Nilai Cronbach Alpha > 0,6 (diatas 0.6) maka aitem yang 

digunakan untuk mengukur variabel adalah “reliabel”.   



2. Nilai Cronbach Alpha < 0,6 (dibawah 0.6) maka aitem 

yang digunakan untuk mengukur variabel adalah “tidak reliabel” 

(Sekaran & Bougie, 2016:290).  

Jika Cronbach Alpha dari kuesioner rendah, kemungkinan satu 

atau beberapa aitem dianggap kurang bahkan tidak reliabel, ini dapat 

diidentifikasi dengan cara analisis individua item per aitem yang bisa 

didapatkan pada kolom Cronbach’s Alpha if item Deleted.   

3.3.2.1 Validitas dan Reliabilitas Skala Self-Esteem  

Skala penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan 

skala Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) yang diterjermahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, peneliti melakukan uji 

bahasa terhadap 10 orang yang memenuhi kriteria sebagai subjek 

penelitian. Pada uji tersebut, peneliti tidak mengganti apapun.   

Nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.856 setelah 

mengugurkan aitem ke-8. Dalam skala ini ditemukan bahwa 

Corrected Item-Total Correlation yang memiliki kisaran dari 

0.457 – 0.692. Nilai skala self-esteem menunjukkan bahwa skala 

tersebut valid dan reliabel dengan jumlah aitem valid sebanyak 9 

butir.   Reliabilitas skala self-esteem yang asli adalah 0.90 

(Rosenberg, 1965). 

 

3.3.2.2 Validitas dan Reliabilitas Skala Stress  

 



Skala penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan 

skala Kessler Distress Scale K-10 (2001) yang diterjermahkan ke 

dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, peneliti melakukan uji 

bahasa terhadap 10 orang yang memenuhi kriteria sebagai subjek 

penelitian. Pada uji tersebut, peneliti tidak mengganti apapun.   

Uji reliabilitas skala stress mendapatkan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.917. Dalam skala ini ditemukan 

bahwa Corrected Item-Total Correlation yang memiliki kisaran 

dari 0.374 – 0.836. Nilai skala stress menunjukkan bahwa skala 

tersebut valid dan reliabel dengan jumlah aitem valid sebanyak 

10 butir.  Reliabilitas skala stress yang asli adalah 0.88 (Kessler, 

2001). 

  

3.3.2.3 Validitas dan Reliabilitas Skala Harassment  

Skala penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan 

skala Harassment Scale by De Letter (2017) yang diterjermahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian, peneliti melakukan uji 

bahasa terhadap 10 orang yang memenuhi kriteria sebagai subjek 

penelitian. Pada uji tersebut, peneliti tidak mengganti apapun.   

Uji reliabilitas skala harassment mendapatkan nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.806. Dalam skala ini ditemukan 

bahwa Corrected Item-Total Correlation yang memiliki kisaran 

dari 0.339 – 0.600. Nilai skala harassment menunjukkan bahwa 

skala tersebut valid dan reliabel dengan jumlah aitem valid 



sebanyak 10 butir.  Reliabilitas skala harassment yang asli adalah 

0.91-0.93 (De Letter, 2017).  

Dimensi general harassment pada skala harassment 

mendapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.799, dengan 

Corrected Item-Total Correlation yang memiliki kisaran 0.396 – 

0.715. Dimensi sexual harassment pada skala harassment 

mendapatkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0.846, dengan 

Corrected Item-Total Correlation yang memiliki kisaran 0.671 – 

0.746.  

 

3.4  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

3.4.1 Populasi dan Sampel   

Penelitian ini menggunakan populasi agar dapat menjelaskan 

wilayah yang dimana subjek memiliki beberapa karakteristik tertentudan 

kesempatan yang sama (Priyono, 2008:104). Populasi di dalam 

penelitian ini dibatasi dengan pengambilan data pada pemain game 

online dewasa awal. Sebagaimana Hurlock (dalam Sudirjo dan Alif, 

2018:91), bahwa umur dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun – 25 

tahun.  

Sampel penelitian didasari oleh teknik pengambilan sampel 

secara non-probability sampling tipe convienience sampling. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), bahwa non-probability 

digunakan untuk mengambil sampel yang tidak memberikan peluang 

yang representatif dari tiap wilayah, sehingga subjek akan terpilih secara 



kebetulan dan dijadikan sumber data. Peneliti menggunakan formula 

Green dalam menentukan jumlah sample minimal dengan rumus 50 + 8n 

(VanVoorhis & Morgan, 2007). Dimana n merupakan jumlah variabel 

prediktor dalam penelitian. Dengan menggunakan rumus Green, maka 

jumlah sampel minimal penelitian inia dalah 74 orang.  

 

3.4.2 Teknik Pengambilan Sampel   

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan 

dengan prosedur, yakni peneliti menyebarkan kuesioner secara langsung 

terhadap subjek melalui google form online pada pemain game online di 

Indonesia. Kuesioner yang telah diisi oleh subjek kemudian 

dikumpulkan oleh peneliti untuk kemudian diolah dan dianalisis.  

  

3.5  Analisis Data    

Analisis data pada penelitian kali ini dilakukan dengan bantuan 

komputer. Peneliti menggunakan program SPPS versi 20.0. Penelitian ini, 

peneliti melakukan korelasi antara 3 variabel, lalu data yang didapatkan dari 

penelitian ini diuji menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan 

uji korelasi menggunakan Pearson Product Moment.  

 


