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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah anggota dari kelompok-

kelompok game yang bermain Ayo Dance di Salatiga, tepatnya 

anggota Narciz Community yang berjumlah 32 orang. Anggota 

Narciz Community, 19 orang diantaranya adalah laki-laki dan 13 

orang sisanya adalah perempuan, terdiri dari 8 siswa SMA 

Laboratorium Satya Wacana dan 24 orang mahasiwa Universitas 

Kristen Satya Wacana (UKSW) di antaranya 17 mahasiswa 

Fakultas Teknik Informatika dan 7 mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis. 

Narciz Community tidak memiliki lokasi berkumpul tetap, 

tetapi seringkali rapat diadakan di salah satu kos anggota atau di 

warnet (warung internet) tempat mereka biasanya bermain game 

online. Lokasi penelitian dilakukan di Neo Cafe, Jl. Diponegoro 

77D, Salatiga. Neo Cafe Salatiga merupakan cafe yang 

menyediakan fasilitas jaringan internet untuk bermain game online. 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Setelah skala sikap terhadap norma kelompok dan 

kecanduan game online melalui seleksi item, uji reliabilitas dan uji 

validitas barulah skala tersebut digunakan sebagai alat ukur. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 19 – 21 Desember 2012 

dengan cara membagikan skala sikap terhadap norma dan skala 
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kecanduan game online pada anggota kelompok Narciz Community 

yang berjumlah 32 orang. 

C. Uji Asumsi 

1. Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan Kolmogrov Smirnov test 

dengan bantuan program SPSS 16 for windows. Konsep dasar 

teknik ini adalah dengan membandingkan distribusi data (yang 

akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Hasil 

uji normalitas sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
      Uji Normalitas 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Sikap terhadap norma kelompok .082 32 .200* .979 32 .763 

Kecanduan game online .095 32 .200* .987 32 .960 

a. Lilliefors Significance Correction    

*. This is a lower bound of the true significance.   

 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada Tabel 4.1   

di atas, diketahui bahwa data skala sikap terhadap norma dan 

kecanduan bermain game online memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,200 (p > 0,05). Maka kedua data tersebut dapat 

dikatakan memiliki distribusi normal karena memiliki 

signifikansi lebih dari 0,05. 

 

 



 
 

2. Uji linieritas 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah antara 

variabel sikap terhadap norma dan kecanduan game online 

memiliki hubungan linier. Uji linieritas menggunakan uji F 

dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. 

Tabel 4.2 
Uji Linieritas 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kecanduan game 

online * Sikap 

terhadap norma 

kelompok 

Between Groups (Combined) 1844.375 22 83.835 2.719 .062 

Linearity 1492.824 1 1492.824 48.416 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

351.551 21 16.741 .543 .881 

Within Groups 277.500 9 30.833   

Total 2121.875 31    

 

Berdasarkan hasil uji linieritas pada Tabel 4.2 diatas, 

diketahui nilai F pada Deviation from Linearity sebesar 0,543 

dengan p = 0,881 (p > 0,05). Hal ini menunjukkan hubungan 

antara variabel sikap terhadap norma kelompok dengan variabel 

kecanduan game online adalah linier. 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Hasil analisis deskriptif 

Hasil analisa deskriptif variabel sikap terhadap norma 

kelompok dan variabel kecanduan game online  sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 
Analisis Deskriptif 

       
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Sikap terhadap norma 
kelompok 32 121.00 163.00 143.09 10.77440 

Kecanduan game online 32 96.00 135.00 114.06 8.27331 
     

 

a. Sikap terhadap norma kelompok 

Hasil analisa deskriptif pada Tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa variabel sikap terhadap norma kelompok memiliki 

nilai mean sebesar 143,09 dengan standar deviasi 10,774. 

Untuk menentukan tinggi rendahnya skor hasil pengukuran 

pada variabel ini digunakan 4 kategori yaitu sangat positif, 

positif, negatif, sangat negatif. 

Hasil penggolongan menggunakan kategorisasi 

jenjang berdasarkan model distribusi normal tersebut 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 
Kategorisasi Hasil Pengukuran Skor  

Skala Sikap Terhadap Norma Kelompok 
 

Nilai Kriteria N Persentase 
129,375 ≤  x Sangat Positif 29 90,625% 

112, 5 ≤ x < 129,375 Positif 3 9,375% 
95,625 ≤  x < 112,5 Negatif 0 0 

x < 95,625 Sangat Negatif 0 0 
Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diketahui bahwa persentase 

tertinggi (90,625%) berada pada kategori sangat positif dan 



 
 

9,375% sisanya berada pada kategori positif, maka dapat 

disimpulkan bahwa hampir seluruh anggota Narciz 

Community memiliki sikap sangat positif terhadap norma 

kelompoknya.   

b. Kecanduan game online 

Hasil analisa deskriptif pada tabel 4.3 menunjukkan 

bahwa variabel kecanduan game online memiliki nilai mean 

sebesar 114,06 dengan standar deviasi 8,27. Untuk 

menentukan tinggi rendahnya skor hasil pengukuran pada 

variabel ini digunakan 4 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, 

rendah, sangat rendah.  

Hasil penggolongan menggunakan kategorisasi 

jenjang berdasarkan model distribusi normal tersebut 

dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 
  Kategori Hasil Pengukuran Skor Skala Kecanduan Game Online 

Nilai Kriteria N Persentase 

100,625 ≤ x Sangat Tinggi 31 96,875% 
87,5 ≤ x < 100,625 Tinggi 1 3,125% 
74,375 ≤ x < 87,5 Rendah 0 0 

x < 74,375 Sangat Rendah 0 0 
Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa persentase 

tertinggi (96,875%) berada pada kategori sangat tinggi dan 

3,125% termasuk pada kategori tinggi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa hampir seluruh anggota Narciz 

Community berada tingkat kecanduan game online sangat 

tinggi. 
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2. Hasil analisa statistik 

Hasil analisis korelasi Pearson Product Moment dengan 

bantuan program SPSS 16.0 for windows antara sikap terhadap 

norma kelompok dengan kecanduan game online dapat dilihat 

pada tabel berikut:  

Tabel 4.6 
Correlations 

  Sikap terhadap 
norma kelompok 

Kecanduan 
game online 

Sikap 
terhadap 
norma 
kelompok 

Pearson Correlation 1 .839** 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 32 32 
Kecanduan 
game online 

Pearson Correlation .839** 1 

Sig. (1-tailed) .000  
N 32 32 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas diketahui koefisien 

korelasi antara sikap terhadap norma kelompok dan kecanduan 

game online sebesar 0,839 dengan signifikansi 0,001 (p < 0,05). 

Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan 

antara sikap terhadap norma kelompok dengan kecanduan game 

online. Mengacu pada pedoman interpretasi koefisien korelasi 

Sugiyono (2012), koefisien korelasi antara variabel sikap 

terhadap norma kelompok dengan kecanduan bermain game 

online termasuk pada kategori sangat kuat. 

 

 

 



 
 

Tabel. 4.7 
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Besarnya kontribusi sikap terhadap norma kelompok 

pada kecanduan game online ditunjukkan dengan koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0,704 sehingga sumbangan efektif sikap 

terhadap norma pada kecanduan game online adalah 70,4% 

sedangkan sisanya 29,6% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

E. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis antara sikap terhadap 

norma kelompok dengan kecanduan game online pada remaja 

Narciz Community diperoleh hasil rxy = 0,839 dengan p = 0,001      

(p < 0,05). Hal ini berarti  menunjukkan adanya hubungan positif 

dan signifikan antara sikap terhadap norma kelompok dengan 

kecanduan game online maka semakin positif sikap anggota 

terhadap norma kelompok semakin tinggi kecanduan game online 

pada anggota tersebut, begitu pula sebaliknya semakin negatif sikap 

anggota terhadap norma kelompok semakin rendah pula kecanduan 

game online pada anggota tersebut. 
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Dalam penelitian Unger et. all. (2001) tekanan teman sebaya 

mempengaruhi persepsi remaja mengenai konsekuensi sosial dari 

merokok menyebabkan mereka lebih rentan untuk merokok. Sikap 

remaja mencakup persepsi mereka tentang konsekuensi yang 

diharapkan dari perilaku merokok yang ditampilkan. Konsekuensi 

yang diharapkan seperti memiliki teman baru, penerimaan dari 

anggota kelompok, dianggap menarik dan populer serta memenuhi 

harapan kelompok. Keterlibatan dalam rokok menyebabkan remaja 

lebih rentan kecanduan rokok.  Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Benton et. all (2006) tentang kebiasaan minum alkohol pada 

mahasiwa perguruan tinggi menyatakan sikap individu terhadap 

kebiasaan minum dalam kelompoknya merupakan salah satu faktor 

yang meningkatkan resiko kecanduan alkohol pada individu 

tersebut.  

Pada banyak remaja, bagaimana mereka dipandang oleh 

teman sebaya merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan 

mereka. mereka dikucilkan berarti stress, frustasi, dan kesedihan 

(Santrock, 2003). Ketika remaja melihat diri mereka sebagai 

anggota kelompok, norma kelompok akan lebih mudah untuk 

mempengaruhi cara mereka berpikir, mengubah sikap mereka  dan 

bertindak berdasarkan norma tersebut. Kelompok memiliki 

pengaruh besar pada pembentukan sikap ketika identitas kelompok 

dianggap penting (Hogg & Tindale, 2001). 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari variabel sikap 

terhadap norma diketahui nilai mean sebesar 143,09 dengan skor 

persentase tertinggi (90,625%) pada kategori sangat positif 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hampir seluruh anggota 



 
 

Narciz Community memiliki sikap sangat positif terhadap norma 

kelompoknya sehingga dapat dikatakan bahwa hampir seluruh 

anggota Narciz Community berperilaku sesuai dengan norma 

kelompoknya. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dari variabel kecanduan 

game online diketahui nilai mean sebesar 114,06 dengan skor 

persentase tertinggi (96,875%) termasuk pada kategori sangat tinggi 

sehingga dapat disimpulkan sebagian besar anggota Narciz 

Community berada pada tingkat kecanduan game online sangat 

tinggi. Hasil ini didukung dengan dampak negatif dari kecanduan 

game online yang diterima oleh anggota Narciz Community. 

Berdasarkan analisis data skala sikap terhadap norma 

diperoleh 2 item dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu tertinggi 

pertama item nomor 15 dan selanjutnya item nomor 12.  Melalui 

item nomor 15 dapat diketahui bagi anggota Narciz Community 

berlatih bersama dipandang bermanfaat meningkatkan skill 

bermain. Item nomor 12 menunjukkan bahwa sebagian besar 

anggota Narciz Community menerima undangan untuk bermain dari 

sesama anggota. 

Berdasarkan analisis data skala kecanduan diperoleh 3 item 

dengan nilai rata-rata tertinggi yaitu item nomor 2, 5 dan 25. Item 

nomor 2 menggambarkan perasaan sejahtera/euforia anggota Narciz 

Community ketika bermain game online. Item nomor 5 

menunjukkan bahwa anggota akan marah terhadap 

sesuatu/seseorang yang mengganggu kegiatan bermain game 

online. Item nomor 25 menunjukkan sebagian besar anggota Narciz 
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Community selalu menginvestasikan waktu dan uang secara 

kompulsif untuk bermain game online. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dan statistik dapat 

dinyatakan bahwa hampir seluruh anggota Narciz Community 

memiliki persepsi sangat positif terhadap hampir seluruh norma 

yang ada dalam kelompok, sebagian besar anggota merasa nyaman 

dengan aturan dalam norma kelompok, hal tersebut dinyatakan 

dengan intensi mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma 

kelompoknya. 

Besarnya kontribusi sikap terhadap norma kelompok pada 

kecanduan game online ditunjukan dengan koefisien determinasi 

(r2) sebesar 0,704 sehingga sumbangan efektif sikap terhadap 

norma pada kecanduan game online adalah 70,4% sedangkan 

sisanya 29,6% dijelaskan oleh faktor lain. Faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kecanduan game online antara lain ketersediaan 

sarana dan prasarana, karakteristik dari game itu sendiri, faktor 

psikologis seperti adanya permasalahan dalam keluarga, stress dan 

kecemasan tinggi, faktor kepribadian meliputi orang-orang dengan 

ciri dari kepribadian tertentu seperti pengambil resiko, orang 

dengan kontrol impuls rendah, tolerasi terhadap stress rendah lebih 

rentan mengembangkan kecanduan terhadap game (Henderson, 

2000).  

Pada hasil pengujian korelasi antara dua variabel, koefisien 

determinasi bukan menjelaskan mengenai pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, tetapi hal tersebut dapat dijadikan dugaan 

sementara kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.  

 


