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Lampiran 1 
 

PENGUJIAN RELIABILITAS DAN SELEKSI ITEM SIKAP 
TERHADAP NORMA KELOMPOK DAN KECANDUAN GAME 
ONLINE 
Pengujian reliabilitas dan seleksi item sikap terhadap norma kelompok 
putaran 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.909 48 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 144.5000 332.127 .530 .906 

VAR00002 144.6406 334.742 .352 .908 

VAR00003 144.5000 333.873 .426 .907 

VAR00004 144.6562 338.070 .321 .908 

VAR00005 144.5312 333.428 .395 .907 

VAR00006 144.6250 334.556 .319 .908 

VAR00007 144.5469 334.442 .429 .907 

VAR00008 144.7656 334.849 .322 .908 

VAR00009 144.5938 334.055 .415 .907 

VAR00010 144.2812 339.824 .327 .908 

VAR00011 144.8750 334.524 .342 .908 

VAR00012 144.2812 343.634 .165 .909 

VAR00013 144.2656 334.357 .549 .906 

VAR00014 144.3750 340.111 .212 .909 

VAR00015 144.7031 330.720 .476 .906 



 
 

VAR00016 144.6406 335.535 .336 .908 

VAR00017 144.2812 338.999 .314 .908 

VAR00018 144.8594 330.980 .433 .907 

VAR00019 144.4531 331.871 .433 .907 

VAR00020 144.2656 340.706 .268 .908 

VAR00021 144.5469 333.077 .443 .906 

VAR00022 144.4062 330.785 .502 .906 

VAR00023 144.6250 333.635 .448 .906 

VAR00024 144.4531 331.744 .472 .906 

VAR00025 144.5156 336.603 .390 .907 

VAR00026 144.3750 337.000 .331 .908 

VAR00027 144.5469 333.268 .480 .906 

VAR00028 144.7188 336.301 .332 .908 

VAR00029 144.6250 336.175 .320 .908 

VAR00030 144.4375 333.710 .497 .906 

VAR00031 144.2969 340.244 .254 .908 

VAR00032 144.5781 329.422 .610 .905 

VAR00033 144.6094 333.162 .412 .907 

VAR00034 144.5000 335.365 .347 .908 

VAR00035 144.5312 333.332 .451 .906 

VAR00036 144.7344 330.039 .498 .906 

VAR00037 144.8438 331.848 .392 .907 

VAR00038 144.4531 334.093 .519 .906 

VAR00039 144.5156 334.920 .530 .906 

VAR00040 144.4688 343.364 .138 .910 

VAR00041 144.6562 326.166 .614 .904 

VAR00042 144.7031 334.276 .366 .907 

VAR00043 144.4219 337.010 .399 .907 

VAR00044 144.7031 335.672 .326 .908 



 
 

 
 

VAR00045 144.7188 332.840 .397 .907 

VAR00046 144.6562 329.340 .541 .905 

VAR00047 144.5469 331.268 .436 .907 

VAR00048 144.5469 337.109 .341 .908 

 

Pengujian reliabilitas dan seleksi item kecanduan Game Online 

putaran 1 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.906 38 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 112.5000 213.619 .356 .905 

VAR00002 112.5156 215.143 .323 .905 

VAR00003 112.4844 210.285 .466 .903 

VAR00004 112.3438 210.705 .507 .903 

VAR00005 114.0156 217.508 .229 .907 

VAR00006 112.4531 212.347 .409 .904 

VAR00007 112.5000 213.492 .345 .905 

VAR00008 112.3438 213.689 .402 .904 

VAR00009 112.5312 211.682 .476 .903 

VAR00010 112.4844 213.746 .367 .905 

VAR00011 112.3281 217.938 .236 .906 

VAR00012 112.4375 213.964 .380 .905 

VAR00013 112.3438 216.070 .327 .905 

VAR00014 112.5312 209.428 .509 .903 

VAR00015 112.5000 211.365 .558 .902 



 
 

VAR00016 114.0938 220.340 .148 .907 

VAR00017 112.4844 214.031 .374 .905 

VAR00018 114.0312 216.570 .318 .905 

VAR00019 112.3438 213.943 .461 .904 

VAR00020 112.6250 206.079 .585 .902 

VAR00021 112.7344 212.166 .366 .905 

VAR00022 112.4375 211.901 .470 .903 

VAR00023 112.6719 208.827 .647 .901 

VAR00024 112.4688 209.713 .507 .903 

VAR00025 112.6250 206.905 .576 .902 

VAR00026 112.4062 214.213 .399 .904 

VAR00027 112.7188 205.285 .562 .902 

VAR00028 112.4062 211.483 .496 .903 

VAR00029 112.6094 210.147 .514 .903 

VAR00030 112.3906 212.750 .464 .904 

VAR00031 112.7031 212.403 .417 .904 

VAR00032 112.5625 211.679 .460 .904 

VAR00033 112.7188 211.094 .434 .904 

VAR00034 113.9531 214.617 .335 .905 

VAR00035 112.3438 212.483 .469 .903 

VAR00036 112.3750 214.111 .387 .905 

VAR00037 112.5156 211.778 .444 .904 
VAR00038 112.4844 209.270 .505 .903 

 
Pengujian reliabilitas  dan seleksi item sikap terhadap norma 
kelompok putaran 2 (setelah item gugur dikeluarkan) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 45 

 



 
 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 134.7500 314.730 .535 .907 

VAR00002 134.8906 317.242 .356 .909 

VAR00003 134.7500 316.000 .443 .908 

VAR00004 134.9062 320.277 .334 .909 

VAR00005 134.7812 315.634 .409 .909 

VAR00006 134.8750 316.905 .327 .910 

VAR00007 134.7969 317.117 .429 .908 

VAR00008 135.0156 318.238 .302 .910 

VAR00009 134.8438 316.388 .426 .908 

VAR00010 134.5312 322.062 .339 .909 

VAR00011 135.1250 317.730 .326 .910 

VAR00013 134.5156 316.920 .553 .908 

VAR00015 134.9531 313.506 .476 .908 

VAR00016 134.8906 319.242 .304 .910 

VAR00017 134.5312 321.142 .329 .909 

VAR00018 135.1094 313.591 .437 .908 

VAR00019 134.7031 314.307 .441 .908 

VAR00020 134.5156 322.984 .277 .910 

VAR00021 134.7969 315.180 .462 .908 

VAR00022 134.6562 313.943 .489 .908 

VAR00023 134.8750 316.365 .447 .908 

VAR00024 134.7031 313.958 .488 .908 

VAR00025 134.7656 318.976 .399 .909 

VAR00026 134.6250 318.905 .353 .909 

VAR00027 134.7969 317.085 .441 .908 

VAR00028 134.9688 319.364 .318 .910 



 
 

VAR00029 134.8750 319.794 .290 .910 

VAR00030 134.6875 316.155 .506 .908 

VAR00031 134.5469 322.283 .271 .910 

VAR00032 134.8281 312.240 .609 .907 

VAR00033 134.8594 316.885 .381 .909 

VAR00034 134.7500 317.873 .351 .909 

VAR00035 134.7812 315.570 .466 .908 

VAR00036 134.9844 313.539 .476 .908 

VAR00037 135.0938 314.467 .395 .909 

VAR00038 134.7031 316.276 .538 .908 

VAR00039 134.7656 317.547 .532 .908 

VAR00041 134.9062 308.848 .620 .906 

VAR00042 134.9531 316.966 .365 .909 

VAR00043 134.6719 319.240 .413 .909 

VAR00044 134.9531 317.823 .340 .909 

VAR00045 134.9688 315.269 .404 .909 

VAR00046 134.9062 312.340 .535 .907 

VAR00047 134.7969 314.196 .431 .908 

VAR00048 134.7969 320.545 .313 .910 

 
Pengujian reliabilitas Kecanduan Game Online putaran 2  
(setelah item gugur dikeluarkan) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.908 35 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Item-Total Statistics 
 
 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

VAR00001 105.8281 199.478 .354 .907 

VAR00002 105.8438 200.737 .330 .907 

VAR00003 105.8125 196.345 .460 .905 

VAR00004 105.6719 196.605 .508 .904 

VAR00006 105.7812 198.237 .407 .906 

VAR00007 105.8281 199.129 .352 .907 

VAR00008 105.6719 199.557 .399 .906 

VAR00009 105.8594 197.583 .475 .905 

VAR00010 105.8125 199.710 .360 .906 

VAR00012 105.7656 200.087 .365 .906 

VAR00013 105.6719 202.351 .300 .907 

VAR00014 105.8594 195.234 .515 .904 

VAR00015 105.8281 197.383 .552 .904 

VAR00017 105.8125 199.837 .374 .906 

VAR00018 107.3594 202.869 .288 .907 

VAR00019 105.6719 199.653 .467 .905 

VAR00020 105.9531 191.760 .600 .903 

VAR00021 106.0625 198.377 .353 .907 

VAR00022 105.7656 197.325 .491 .905 

VAR00023 106.0000 194.889 .643 .903 

VAR00024 105.7969 195.212 .526 .904 

VAR00025 105.9531 192.871 .579 .903 

VAR00026 105.7344 199.849 .406 .906 

VAR00027 106.0469 190.871 .580 .903 

VAR00028 105.7344 197.595 .486 .905 

VAR00029 105.9375 196.091 .513 .904 



 
 

VAR00030 105.7188 198.332 .477 .905 

VAR00031 106.0312 197.967 .429 .905 

VAR00032 105.8906 197.781 .450 .905 

VAR00033 106.0469 197.252 .424 .906 

VAR00034 107.2812 200.586 .327 .907 

VAR00035 105.6719 198.351 .469 .905 

VAR00036 105.7031 199.768 .393 .906 

VAR00037 105.8438 197.531 .449 .905 

VAR00038 105.8125 195.012 .514 .904 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 
 
Skala Sikap terhadap Norma Kelompok dan Skala Kecanduan Game Online (try out) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SKALA 1 
 

Identitas 
Nama  : 
Umur  : 
Nama kelompok : 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 1 
1. Skala ini terdiri dari 48 pernyataan, masing-masing pernyataan 

terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS  : Sangat Tidak Setuju 

2. Anda diminta memberi tanda ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban 
yang  tersedia sesuai dengan diri anda pribadi. 

3. Anda diperbolehkan mengganti jawaban. 
4. Dalam skala ini tidak ada jawaban salah atau benar, silahkan 

menjawab sesuai keadaan diri anda. 
5. Anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada. 

 
 Selamat Mengerjakan  

 
 
 



 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya bersedia menyumbangkan den untuk 

kelompok. 
    

2. Saya merasa tidak nyaman dengan adanya 
larangan berbicara kotor saat bermain 
game online. 

    

3. Menurut saya menyumbangkan den untuk 
kelompok merupakan kewajiban setiap 
anggota kelompok. 

    

4. Saya dengan senang hati hadir dalam rapat 
yang diadakan kelompok. 

    

5. Saya tidak suka mencampuradukan 
masalah dalam game ke dunia nyata. 

    

6. Saya akan menahan diri untuk tidak 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

7. 
 
 

Saya pikir menyumbangkan den 
menunjukkan kepedulian anggota 
terhadap kelompok. 

    

8. Saya merasa kecewa dengan adanya 
larangan menggunakan cheat saat 
bermain. 

    

9. Saya pikir menerima undangan bermain 
dalam club battle adalah kewajiban setiap 
anggota kelompok. 

    

10. Saya bersedia berlatih bersama dengan 
anggota kelompok. 

    

11. Saya akan mengabaikan larangan 
menggunakan cheat saat bermain game 
online. 

    

12. Saya merasa nyaman dengan berada di 
kelompok saya sekarang. 
 
 
 

    

No Pernyataan SS S TS STS 
13. Saya merasa menjadi bagian dari usaha 

kelompok ketika diundang mengikuti club 
battle dari sesama anggota. 

    

14. Menurut saya tidak menggunakan cheat 
saat bermain akan membuat permainan 
berjalan sportif. 

    

15. Saya akan menyumbang den secara rutin 
untuk kelompok. 

    

16. 
 

Saya akan berusaha tidak menggunakan 
cheat saat bermain game online. 

    

17. 
 

Menurut saya berlatih bersama 
meningkatkan skill bermain. 

    

18. Saya akan mengabaikan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

19. Saya pikir membawa masalah yang terjadi 
dalam game ke dunia nyata hanya akan 
memunculkan masalah baru. 

    

20. Saya merasa senang dapat berlatih 
bersama anggota kelompok. 

    

21. Saya akan menahan diri untuk tidak 
membawa permasalahan dalam game ke 
dunia nyata. 

    

22. Saya merasa bangga ketika bermain game 
tanpa menggunakan cheat 

    

23. Saya merasa enggan ketika diminta hadir 
dalam rapat kelompok. 

    

24. Menurut saya seorang pemain harus 
professional untuk tidak 
mencampuradukan persoalan di game ke 
dunia nyata. 
 
 
 

    



 

 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
25. Menurut saya menerima undangan 

bermain dalam club battle adalah 
kesempatan menunjukan kemampuan 
saya. 

    

26. Saya merasa antusias saat dapat berlatih 
bersama anggota kelompok. 

    

27. Tidak terbersit di pikiran saya untuk 
bergabung dengan kelompok lain. 

    

28. Saya pikir mengikuti rapat hanya akan 
membuang waktu saja. 

    

29. Saya merasa kecewa dengan adanya 
larangan untuk bergabung dengan 
kelompok lain. 

    

30. Saya dengan senang hati  
menyumbangkan den untuk kelompok. 

    

31. Saya akan berusaha meluangkan waktu 
untuk berlatih bersama. 

    

32. Saya akan mangabaikan undangan 
bermain dalam club battle. 

    

33. Saya ingin mencoba bergabung dengan 
kelompok lain. 

    

34. Saya setuju dengan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online 
agar tidak memicu keributan antar 
pemain. 

    

35. Menurut saya mengikuti rapat sangat 
penting untuk mengetahui informasi-
informasi baru dan perkembangan yang 
terjadi dalam kelompok. 

    

36. Saya pikir menggunakan cheat ketika 
bermain adalah hal yang wajar. 
 

    

No Pernyataan SS S TS STS 

37. Saya akan mengabaikan larangan 
mencampuradukan masalah yang terjadi 
dalam game ke dunia nyata. 

    

38. Saya bersedia menerima undangan 
bermain dalam club battle. 

    

39. Saya merasa antusias saat diundang 
bermain dalam club battle. 

    

40. Menurut saya tidak ada salahnya untuk 
mencoba bergabung dengan kelompok 
game lain. 

    

41. Saya merasa dirugikan jika diminta 
menyumbangkan den untuk kelompok. 

    

42. Menurut saya berbicara kotor saat bermain 
game online adalah hal yang wajar. 

    

43. Saya dapat mengukur kemampuan saya 
ketika berlatih bersama. 

    

44. Saya senang dengan adanya larangan 
mencampuradukan masalah dalam game 
ke dunia nyata. 

    

45. Saya senang dengan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

46. Saya akan berusaha hadir dalam rapat 
yang diadakan kelompok. 

    

47. Saya akan mencari berbagai alasan agar 
tidak mengikuti rapat. 

    

48. Saya tidak akan bergabung dengan 
kelompok lain. 
 
 
 

    

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

SKALA 2 
 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 2 
1. Skala ini terdiri dari 38 pernyataan, masing-masing pernyataan 

terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 

2. Anda diminta memberi tanda ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban 
yang  tersedia sesuai dengan diri anda pribadi. 

3. Anda diperbolehkan mengganti jawaban. 
4. Dalam skala ini tidak ada jawaban salah atau benar, silahkan 

menjawab sesuai keadaan diri anda. 
5. Anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada. 
 
 

 Selamat Mengerjakan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya dapat melupakan makan, mandi atau 

tidur ketika sedang bermain game online. 
    

2. Saya dapat berteriak kesenangan ketika 
terbawa suasana bermain game. 

    

3. Saya merasa bosan ketika bermain game 
online dalam waktu yang lama. 

    

4. Saya menginginkan lebih banyak waktu 
untuk bermain game online. 

    

5. Saya dapat menggunakan uang makan untuk 
membeli voucher game atau paket internet. 

    

6. Saya sangat frustasi jika lampu padam atau 
sambungan internet terputus ketika sedang 
bermain game online. 

    

7. Saya tidak peduli tentang hal lain selama saya 
dapat bermain game. 

    

8. Meskipun telah menghabiskan banyak waktu 
untuk bermain, kebutuhan untuk dapat 
bermain game online terus muncul. 

    

9. Game menguasai isi pikiran saya.     
10. Saya menjadi begitu sensitif  ketika dilarang 

atau diminta mengurangi jam bermain game 
online. 

    

11. Saya mendapat lebih banyak kesenangan dari 
bermain game online dari pada melakukan 
kegiatan lain. 

    

12. Bukan masalah bagi saya jika saya tidak 
dapat bermain game. 

    

13. Saya mulai kehilangan ketertarikan  pada 
hobi atau aktivitas lain setelah saya mengenal 
game online. 
 
 
 

    



 

 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
14. Saya berkata hanya mengeluarkan sedikit 

uang untuk bermain game sementara 
kenyataanya saya hampir menghabiskan 
semua uang untuk online. 

    

15. Saya terus-menerus berpikir tentang bermain 
game meskipun sedang offline. 

    

16. Jika perlu saya akan berhutang untuk dapat 
terus bermain game online. 

    

17. Saya merasa sangat antusias saat bermain 
game online. 

    

18. Saya meminjam uang dari teman untuk 
membayar makanan karena saya telah 
menghabiskannya untuk bermain game 
online. 

    

19. Setiap hari saya selalu meluangkan waktu 
untuk bermain game online. 

    

20. Saya mengungkapkan berbagai alasan agar 
saya dapat terus bermain game. 

    

21. Saya dapat membagi waktu untuk bermain 
game dan belajar. 

    

22. Saya bermain game sepanjang malam setelah 
memutuskan hanya bermain 1-2 jam. 

    

23. Saya memiliki kebutuhan tinggi untuk terus 
bermain game online. 

    

24. Saya mengatakan hanya bermain game saat 
ada waktu luang agar orang tua saya tidak 
melarang saya bermain game. 

    

25. Saya selalu merasa kekurangan waktu untuk 
bermain game. 

    

26. Saya tidak merasakan adanya keinginan 
untuk bermain game online. 

    

No Pernyataan SS S TS STS 
27. Saya berbohong pada orang tua saya ketika 

mereka bertanya berapa banyak waktu yang 
saya habiskan untuk bermain game. 

    

28. Saya selalu menyediakan uang untuk 
membeli voucher game atau paket internet. 

    

29. Saya akan marah ketika ada seseorang yang 
mengganggu  saya saat bermain game online. 

    

30. Saya menjadi kurang perhatian terhadap hal-
hal lain di luar bermain game online. 

    

31. Saya merasa hampa jika tidak bermain game 
online. 

    

32. Saya sulit berhenti ketika sudah bermain 
game online. 

    

33. 
. 

Saya tidak akan merasa kesal ketika diminta 
berhenti bermain game untuk melakukan hal 
yang lain. 

    

34. Saya menghabiskan uang untuk membayar 
voucher game atau paket internet sebelum 
membayar kebutuhan yang lain. 

    

35. Saya seringkali menggunakan waktu 
mengerjakan tugas untuk bermain game 
online. 

    

36. Seringkali saya merasa bersalah karena 
menghabiskan begitu banyak waktu untuk 
bermain game online sehingga tidak ada 
waktu untuk melakukan hal lain. 

    

37. 
 

Saya merasa gelisah ketika tidak dapat 
bermain game online.  

    

38. Saya sering membayangkan tentang bermain 
game ketika harus berkonsentrasi terhadap 
hal lain. 

    

 Terima Kasih  
  



Lampiran 3 
Skala sikap terhadap norma kelompok  dan kecanduan game online tanpa item gugur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SKALA 1 
 

Identitas 
Nama  : 
Umur  : 
Nama kelompok : 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 1 
1. Skala ini terdiri dari 48 pernyataan, masing-masing pernyataan 

terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS  : Sangat Tidak Setuju 

2. Anda diminta memberi tanda ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban 
yang  tersedia sesuai dengan diri anda pribadi. 

3. Anda diperbolehkan mengganti jawaban. 
4. Dalam skala ini tidak ada jawaban salah atau benar, silahkan 

menjawab sesuai keadaan diri anda. 
5. Anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada. 

 
 Selamat Mengerjakan  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya bersedia menyumbangkan den untuk 

kelompok. 
    

2. Saya merasa tidak nyaman dengan adanya 
larangan berbicara kotor saat bermain game 
online. 

    

3. Menurut saya menyumbangkan den untuk 
kelompok merupakan kewajiban setiap 
anggota kelompok. 

    

4. Saya dengan senang hati hadir dalam rapat 
yang diadakan kelompok. 

    

5. Saya tidak suka mencampuradukan 
masalah dalam game ke dunia nyata. 

    

6. Saya akan menahan diri untuk tidak 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

7. Saya pikir menyumbangkan den 
menunjukkan kepedulian anggota terhadap 
kelompok. 

    

8. Saya merasa kecewa dengan adanya 
larangan menggunakan cheat saat bermain. 

    

9. Saya pikir menerima undangan bermain 
dalam club battle adalah kewajiban setiap 
anggota kelompok. 

    

10. Saya bersedia berlatih bersama dengan 
anggota kelompok. 

    

11. Saya akan mengabaikan larangan 
menggunakan cheat saat bermain game 
online. 

    

12. Saya merasa menjadi bagian dari usaha 
kelompok ketika diundang mengikuti club 
battle dari sesama anggota. 

    

13. Saya akan menyumbang den secara rutin 
untuk kelompok. 

    

No Pernyataan SS S TS STS 
14. Saya akan berusaha tidak menggunakan 

cheat saat bermain game online 
    

15. Menurut saya berlatih bersama bermanfaat 
untuk meningkatkan skill bermain. 

    

16. Saya akan mengabaikan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

17. Saya pikir membawa masalah yang terjadi 
dalam game ke dunia nyata hanya akan 
memunculkan masalah baru. 

    

18. Saya merasa senang dapat berlatih bersama 
anggota kelompok. 

    

19. Saya akan menahan diri untuk tidak 
membawa permasalahan dalam game ke 
dunia nyata 

    

20. Saya merasa bangga ketika bermain game 
tanpa menggunakan cheat 

    

21. Saya merasa enggan ketika diminta hadir 
dalam rapat kelompok. 

    

22. Menurut saya seorang pemain harus 
professional untuk tidak mencampuradukan 
persoalan di game ke dunia nyata. 

    

23. Menurut saya menerima undangan bermain 
dalam club battle adalah kesempatan 
menunjukan kemampuan saya. 

    

24. Saya merasa antusias saat dapat berlatih 
bersama anggota kelompok. 

    

25. Tidak terbersit di pikiran saya untuk 
bergabung dengan kelompok lain. 
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26. Saya pikir mengikuti rapat hanya akan 

membuang waktu saja. 
    

27. Saya merasa kecewa dengan adanya 
larangan untuk bergabung dengan 
kelompok lain. 

    

28. Saya dengan senang hati  menyumbangkan 
den untuk kelompok. 

    

29. Saya akan berusaha meluangkan waktu 
untuk berlatih bersama. 

    

30. Saya akan mangabaikan undangan bermain 
dalam club battle. 

    

31. Saya ingin mencoba bergabung dengan 
kelompok lain. 

    

32. Saya setuju dengan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online 
agar tidak memicu keributan antar pemain. 

    

33. Menurut saya mengikuti rapat sangat 
penting untuk mengetahui informasi-
informasi baru dan perkembangan yang 
terjadi dalam kelompok. 

    

34. Saya pikir menggunakan cheat ketika 
bermain adalah hal yang wajar. 

    

35. Saya akan mengabaikan larangan 
mencampuradukan masalah yang terjadi 
dalam game ke dunia nyata. 

    

36. Saya bersedia menerima undangan bermain 
dalam club battle. 

    

37. Saya merasa antusias saat diundang 
bermain dalam club battle. 

    

38. Saya merasa dirugikan jika diminta 
menyumbangkan den untuk kelompok. 

    

39. Menurut saya berbicara kotor saat bermain  
game online adalah hal yang wajar. 
 

    

No Pernyataan SS S TS STS 
40. Saya dapat mengukur kemampuan saya 

ketika berlatih bersama. 
    

41. Saya senang dengan adanya larangan 
mencampuradukan masalah dalam game ke 
dunia nyata. 

    

42. Saya senang dengan adanya larangan 
berbicara kotor saat bermain game online. 

    

43. Saya akan berusaha hadir dalam rapat yang 
diadakan kelompok. 

    

44. Saya akan mencari berbagai alasan agar 
tidak mengikuti rapat. 

    

45. Saya tidak akan bergabung dengan 
kelompok lain. 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKALA 2 
 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 2 
1. Skala ini terdiri dari 38 pernyataan, masing-masing pernyataan 

terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu: 
 SS  : Sangat Setuju 
 S  : Setuju 
 TS  : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 

2. Anda diminta memberi tanda ( √ ) pada salah satu pilihan jawaban 
yang  tersedia sesuai dengan diri anda pribadi. 

3. Anda diperbolehkan mengganti jawaban. 
4. Dalam skala ini tidak ada jawaban salah atau benar, silahkan 

menjawab sesuai keadaan diri anda. 
5. Anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada. 
 
 

 Selamat Mengerjakan  
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1. Saya dapat melupakan makan, mandi atau 

tidur ketika sedang bermain game online. 
    

2. Saya dapat berteriak kesenangan ketika 
terbawa suasana bermain game. 

    

3. Saya merasa bosan ketika bermain game 
online dalam waktu yang lama. 

    

4. Saya menginginkan lebih banyak waktu 
untuk bermain game online. 

    

5. Saya sangat frustasi jika lampu padam atau 
sambungan internet terputus ketika sedang 
bermain game online. 

    

6. Saya tidak peduli tentang hal lain selama 
saya dapat bermain game. 

    

7. Meskipun telah menghabiskan banyak waktu 
untuk bermain, kebutuhan untuk dapat 
bermain game online terus muncul. 

    

8. Game menguasai isi pikiran saya     
9. Saya menjadi begitu sensitif  ketika dilarang 

atau diminta mengurangi jam bermain game 
online. 

    

10. Bukan masalah bagi saya jika saya tidak 
dapat bermain game. 

    

11. Saya mulai kehilangan ketertarikan  pada 
hobi atau aktivitas lain setelah saya 
mengenal game online. 

    

12. Saya berkata hanya mengeluarkan sedikit 
uang untuk bermain game sementara 
kenyataanya saya hampir menghabiskan 
semua uang untuk online. 

    

13. Saya terus-menerus berpikir tentang bermain 
game meskipun sedang offline. 

    

14. Saya merasa sangat antusias saat bermain 
game online. 
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15. Saya meminjam uang dari teman untuk 

membayar makanan karena saya telah 
menghabiskannya untuk bermain game 
online. 

    

16. Setiap hari saya selalu meluangkan waktu 
untuk bermain game online. 

    

17. Saya mengungkapkan berbagai alasan agar 
saya dapat terus bermain game. 

    

18. Saya dapat membagi waktu untuk bermain 
game dan belajar. 

    

19. Saya bermain game sepanjang malam setelah 
memutuskan hanya bermain 1-2 jam. 

    

20. Saya memiliki kebutuhan tinggi untuk terus 
bermain game online. 

    

21. Saya mengatakan hanya bermain game saat 
ada waktu luang agar orang tua saya tidak 
melarang saya bermain game. 

    

22. Saya selalu merasa kekurangan waktu untuk 
bermain game. 

    

23. Saya tidak merasakan adanya keinginan 
untuk bermain game online. 

    

24. Saya berbohong pada orang tua saya ketika 
mereka bertanya berapa banyak waktu yang 
saya habiskan untuk bermain game. 

    

25. Saya selalu menyediakan uang untuk 
membeli voucher game atau paket internet. 

    

26. Saya akan marah ketika ada seseorang yang 
mengganggu  saya saat bermain game online. 

    

27. Saya menjadi kurang perhatian terhadap hal-
hal lain di luar bermain game online. 
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28. Saya merasa hampa jika tidak bermain game 

online. 
    

29. Saya sulit berhenti ketika sudah bermain 
game online. 

    

30. Saya tidak akan merasa kesal ketika diminta 
berhenti bermain game untuk melakukan hal 
yang lain. 

    

31. Saya menghabiskan uang untuk membayar 
voucher game atau paket internet sebelum 
membayar kebutuhan yang lain. 

    

32. Saya seringkali menggunakan waktu 
mengerjakan tugas untuk bermain game 
online. 

    

33. Seringkali saya merasa bersalah karena 
menghabiskan begitu banyak waktu untuk 
bermain game online sehingga tidak ada 
waktu untuk melakukan hal lain. 

    

34. Saya merasa gelisah ketika tidak dapat 
bermain game online.  

    

35. Saya sering membayangkan tentang bermain 
game ketika harus berkonsentrasi terhadap 
hal lain. 

    

 
 

 Terima Kasih  
 

 
 

 



Lampiran  4 
Data try out  skala sikap terhadap norma kelompok 

 
 



 
 
 

 
 

 



Lampiran 5 
Data try out skala sikap kecanduan game online 

 
 

 



 

 



Lampiran 6 
Data asli skala sikap terhadap norma kelompok 
 

 
 

 



Lampiran 7 
Data asli skala kecanduan game online  
 

 

 


