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FAKULTAS  PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2011 
 
 
 Kepada  
 Responden Yth: 
 
IDENTITAS 
Nama  (Boleh inisial)  :                                
Alamat              : 
 

Di tengah kesibukan anda saat ini, perkenankanlah saya mohon bantuan anda 
untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi daftar angket yang saya lampirkan. Angket 
ini saya perlukan untuk bahan penyusunan skripsi yang tengah saya susun. 

Dalam pengisian angket ini anda tidak perlu merasa khawatir atau ragu-ragu 
karena dalam angket ini tidak ada jawaban yang dianggap salah. Jawaban yang benar 
adalah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan, pikiran dan perasaan Saya tanpa 
dipengaruhi oleh siapapun. Jawaban yang anda berikan akan dirahasiakan. 

 
Petunjuk Mengerjakan: 
 

Dalam angket ini akan disajikan sejumlah pernyataan. Baca setiap pernyataan 
dengan teliti kemudian tugas anda adalah memilih salah satu jawaban yang paling sesuai 
dengan diri anda sendiri.  

Jawaban diberikan dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban 
yang paling sesuai dengan diri anda sendiri. Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah: 

 
SS  =  Bila anda Sangat Sesuai dengan pernyataan tersebut 

 S =  Bila anda Sesuai dengan pernyataan tersebut 
 TS =  Bila anda Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut 
 STS =  Bila anda Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan tersebut 
Kami berharap anda menjawab semua pernyataan yang ada jangan sampai ada yang 
dilewatkan atau dikosongi. 
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi anda dalam kegiatan ini. 



76 

 

DATA PENGUNJUNG 
 
 
 
 
 
 

Nama (Boleh Inisial) : 

Alamat   : 

 

Silanglah huruf di bawah ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya 

 

1. Jenis kelamin a. Pria b Wanita 

2. Usia Saya saat ini a. 11-14 tahun c.19-24 tahun 

 b. 15-18 tahun  

3. Tingkat pendidikan a. SD d. S1 

 b. SMP e. lain-lain 

 c. SMA 

4. Jumlah jam bermain  a. 2-10 jam c. 21-30 jam 

game online dalam 1 minggu b.  11-20 jam d. >31  

5. Parner bermain game a. pacar c. saudara   

 b. teman d.  tidak ada   
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 ( TRY OUT ) 
SKALA I 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
1. Saya dapat menghindari ajakan teman untuk bermain game 

meskipun saya ingin sekali. 
    

2. Situasi yang membosankan membuat Saya ingin 
melampiaskannya dengan bermain game sepuasnya 

    

3. Ketika merasa kesepian Saya akan bermain game.     
4. Saya bermain game tidak pernah sampai larut malam.     
5. Saya ketakutan bahwa tanpa game online akan menjadi 

membosankan, kosong, dan tidak menggairahkan. 
    

6. Saya merasa depresi atau cemas pada saat Saya offline, dan 
perasaan itu hilang pada saat Saya kembali online. 

    

7. Saat Saya diajak teman untuk bermain game, Saya akan 
menghindarinya. 

    

8. Saya akan bersikap setenang mungkin bila ada yang 
mengajak bermain game. 

    

9. Saya tidak merasa kecewa ketika teman-teman tidak 
mengajak Saya bermain game 

    

10. Orang tua Saya marah kalau Saya main game sampai larut 
malam. 

    

11. Teman Saya selalu meminjamkan uang untuk bermain game 
ketika Saya tidak punya uang. 

    

12. Saya memilih berkumpul dengan teman yang suka bermain 
game saja. 

    

13. Saya membatasi waktu untuk bermain game maksimal 2 jam 
setiap sekali bermain. 

    

14. Saya berusaha meluangkan waktu setiap harinya untuk 
bermain game walaupun hanya 1 jam. 

    

15. Saya bermain game hanya setiap hari minggu saja.     
16. Saya menolak ajakan teman untuk bermain game ketika ada 

pekerjaan Saya yang belum terselesaikan. 
    

17. Saya akan menerima tantangan teman untuk bermain game.     
18. Ketika ada keinginan bermain game, Saya berusaha 

mengalihkannya dengan cara mencari aktivitas lain seperti 
membaca atau menonton TV. 

    

19. Saya mencoba mengurangi untuk bermain game online 
tetapi gagal. 

    

20. Saya perlu menghabiskan waktu bermain games online yang 
lama untuk mencapai rasa puas. 

    

21. Saya tidak meniru perilaku buruk dari permainan game     
22. Kalau ada informasi tentang game yang terbaru dari teman 

Saya, Saya langsung mencobanya. 
    

23. Kritikan orang lain mengenai bermain game, bagi Saya 
adalah wajar. 
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
 

24. Saya tidak menghargai nasehat yang diberikan teman 
tentang bermain game. 

    

25. Saya akan berusaha mencegah teman Saya ketika dia 
taruhan dalam bermain game 

    

26. Ketika Saya akan bermain game, Saya akan memikirkan 
resikonya terlebih dahulu. 

    

27. Saya tidak memikirkan akibat-akibat dari permainan game 
yang Saya lakukan. 

    

28. Saya tetap bermain game online meskipun Saya sadar bahwa 
hal tersebut bisa mengakibatkan masalah dalam kehidupan 
nyata (masalah dalam pekerjaan, sekolah, keuangan, atau 
keluarga). 

    

29. Ketika mendapatkan kesulitan dalam bermain game, Saya 
tau apa yang harus Saya lakukan. 

    

30. Saya akan marah bila Saya dikalahkan orang lain dalam 
bermain game. 

    

31. Hubungan Saya dengan teman-teman atau keluarga 
terganggu karena jumlah waktu yang Saya habiskan untuk 
bermain game online. 

    

32. Saya harus meraih kemenangan ketika bermain game 
meskipun harus berjam-jam melakukannya. 

    

33. Saya dapat menentukan keputusan apa yang akan Saya 
ambil terhadap semua permainan game. 

    

34. Saya lebih memilih bermain game dari pada kepentingan 
lainnya. 

    

35. Saya tidak malu mengakui kekalahan Saya ketika bermain 
game. 

    

36. Ketika Saya mengalami perselisihan dengan teman saat 
bermain game, Saya berusaha membuat keadaan lebih baik. 

    

37. Saya merasa iri bila orang lain menang.     
38. Saya tidak peduli meskipun berlama-lama di depan 

komputer untuk bermain game. 
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( TRY OUT ) 

SKALA II 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
1.  Saya tertarik pada game yang efek dan grafisnya 

bagus. 
    

2.  Game yang memiliki level dan misi sulit tidak 
membuat Saya tertarik untuk memainkannya. 

    

3.  Saya memilih bermain game online karena bisa 
berinteraksi (chat) dengan player lain. 

    

4.  Kustomisasi karakter player dalam game online tidak 
membuat saya tertarik memainkannya. 

    

5.  Saya sangat penasaran dengan musuh yang akan saya 
kalahkan di level berikutnya. 

    

6.  Rasa penasaran saya timbul jika ada teman yang bisa 
menyelesaikan permainan tetapi saya belum dapat 
menyelesaikan. 

    

7.  Ketika Saya bisa menyelesaikan level sebelumnya 
tidak membuat Saya penasaran untuk menyelesaiakan 
level berikutnya. 

    

8.  Saya tidak tertarik untuk mencoba permainan game 
jenis baru yang belum saya ketahui tingkat 
kesulitannya.  

    

9.  Meskipun bermain game banyak tantangan namun 
tidak membuat Saya penasaran. 

    

10.  Saya tidak ingin mendapatkan pujian dari teman–
teman satu clan ketika saya memenangkan permainan. 

    

11.  Demi mendapatkan sanjungan dari gamer lain saya 
rela berusaha keras untuk memenangkan permainan. 

    

12.  Ajakan bergabung dari Clan yang memiliki poin 
tinggi bukan merupakan penghargaan yang hebat bagi 
saya. 

    

13.  Semakin saya mendapat pujian semakin saya 
semangat dalam bermain. 

    

14.  Saya ingin selalu juara setiap perlombaan game agar 
mendapat sanjungan dari gamer lainya. 

    

15.  Saya tidak mau membeli item cash agar karakter Saya 
lebih kuat dari teman saya. 

    

16.  Saya rela bermain game sampai larut malam agar 
tidak ketinggalan level dari teman Saya. 

    

17.  Saya tidak marah ketika dibilang sebagai player 
pemula (newbie/cacad) oleh pemain lain yang 
levelnya di bawah saya. 

    

18.  Saya marah apabila ada orang yang mengganggu 
ketika saya sedang asyik bermain game. 

    

19.  Saya tidak mau tidak tidur dalam sehari hanya untuk      
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
menaikan level karakter game saya. 

20.  Lebih baik saya tidur siang dari pada bermain game.     
21.  Saya berusaha berpartisipasi ketika ada lomba game 

online walaupun tidak pernah menjadi juara. 
    

22.  Terkadang saya bermain game tidak mengenal batas 
waktu, yang penting dapat memuaskan diri saya. 

    

23.  Ketika ada permasalahan, Saya menghindari bermain 
game. 

    

24.  Saya merasa depresi atau cemas dan perasaan itu 
hilang pada saat saya bermain game. 

    

25.  Ketika ada masalah yang terjadi di rumah, saya 
memilih tidak pergi ke game center. 

    

26.  Ketika sedang ada masalah saya akan bermain game 
jenis komedi untuk menghibur diri. 

    

27.  Poin-poin atau item-item yang diberikan dalam 
permainan yang saya mainkan membuat saya tidak 
tertarik karena bisa dijual kepada player lain. 

    

28.  Saya sering menjual item-item yang saya dapatkan 
dari hasil bermain game online. 

    

29.  Saya bermain game karena hadiah yang diberikan 
pada saat saya menyelesaikan game tersebut. 

    

30.  Tujuan saya bermain game mendapat hadiah.     
31.  Bagi saya poin atau item-item yang ada pada game 

tidaklah penting. 
    

32.  Saya tidak mau tiap malam bermain game demi 
memenangkan hadiah atau chip lebih besar. 
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SKALA I 

 

No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
1. Saya dapat menghindari ajakan teman untuk bermain game 

meskipun saya ingin sekali. 
    

2. Situasi yang membosankan membuat saya ingin 
melampiaskannya dengan bermain game sepuasnya 

    

3. Ketika merasa kesepian saya akan bermain game.     
4. Saya bermain game tidak pernah sampai larut malam.     
5. Saya ketakutan bahwa tanpa game online akan menjadi 

membosankan, kosong, dan tidak menggairahkan. 
    

6. Saya merasa depresi atau cemas pada saat saya offline, dan 
perasaan itu hilang pada saat Saya kembali online. 

    

7. Saat Saya diajak teman untuk bermain game, saya akan 
menghindarinya. 

    

8. Saya akan bersikap setenang mungkin bila ada yang 
mengajak bermain game. 

    

9. Saya tidak merasa kecewa ketika teman-teman tidak 
mengajak saya bermain game 

    

10. Orang tua saya marah kalau Saya main game sampai larut 
malam. 

    

11. Teman saya selalu meminjamkan uang untuk bermain game 
ketika saya tidak punya uang. 

    

12. Saya membatasi waktu untuk bermain game maksimal 2 jam 
setiap sekali bermain. 

    

13. Saya berusaha meluangkan waktu setiap harinya untuk 
bermain game walaupun hanya 1 jam. 

    

14. Saya bermain game hanya setiap hari minggu saja.     
15. Saya menolak ajakan teman untuk bermain game ketika ada 

pekerjaan saya yang belum terselesaikan. 
    

16. Saya akan menerima tantangan teman untuk bermain game.     
17. Ketika ada keinginan bermain game, saya berusaha 

mengalihkannya dengan cara mencari aktivitas lain seperti 
membaca atau menonton TV. 

    

18. Saya mencoba mengurangi untuk bermain game online 
tetapi gagal. 

    

19. Saya perlu menghabiskan waktu bermain games online yang 
lama untuk mencapai rasa puas. 

    

20. Saya tidak meniru perilaku buruk dari permainan game     
21. Kalau ada informasi tentang game yang terbaru dari teman 

Saya, saya langsung mencobanya. 
    

22. Saya tidak menghargai nasehat yang diberikan teman 
tentang bermain game. 

    

23. Saya akan berusaha mencegah teman saya ketika dia taruhan     
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No PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
dalam bermain game 

24. Ketika saya akan bermain game, saya akan memikirkan 
resikonya terlebih dahulu. 

    

25. Saya tetap bermain game online meskipun saya sadar bahwa 
hal tersebut bisa mengakibatkan masalah dalam kehidupan 
nyata (masalah dalam pekerjaan, sekolah, keuangan, atau 
keluarga). 

    

26. Saya akan marah bila saya dikalahkan orang lain dalam 
bermain game. 

    

27. Hubungan saya dengan teman-teman atau keluarga 
terganggu karena jumlah waktu yang Saya habiskan untuk 
bermain game online. 

    

28. Saya harus meraih kemenangan ketika bermain game 
meskipun harus berjam-jam melakukannya. 

    

29. Saya lebih memilih bermain game dari pada kepentingan 
lainnya. 

    

30. Saya tidak malu mengakui kekalahan saya ketika bermain 
game. 

    

31. Ketika saya mengalami perselisihan dengan teman saat 
bermain game, saya berusaha membuat keadaan lebih baik. 

    

32. Saya merasa iri bila orang lain menang.     
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SKALA II 

PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
1. Saya tertarik pada game yang efek dan 

grafisnya bagus. 
    

2. Game yang memiliki level dan misi sulit tidak 
membuat saya tertarik untuk memainkannya. 

    

3. Saya memilih bermain game online karena bisa 
berinteraksi (chat) dengan player lain. 

    

4. Kustomisasi karakter player dalam game online 
tidak membuat saya tertarik memainkannya. 

    

5. Saya sangat penasaran dengan musuh yang 
akan saya kalahkan di level berikutnya. 

    

6. Rasa penasaran saya timbul jika ada teman 
yang bisa menyelesaikan permainan tetapi saya 
belum dapat menyelesaikan. 

    

7. Ketika saya bisa menyelesaikan level 
sebelumnya tidak membuat saya penasaran 
untuk menyelesaiakan level berikutnya. 

    

8. Saya tidak tertarik untuk mencoba permainan 
game jenis baru yang belum saya ketahui 
tingkat kesulitannya.  

    

9. Meskipun bermain game banyak tantangan 
namun tidak membuat saya penasaran. 

    

10. Saya tidak ingin mendapatkan pujian dari 
teman–teman satu clan ketika saya 
memenangkan permainan. 

    

11. Ajakan bergabung dari Clan yang memiliki 
poin tinggi bukan merupakan penghargaan 
yang hebat bagi saya. 

    

12. Semakin saya mendapat pujian semakin saya 
semangat dalam bermain. 

    

13. Saya ingin selalu juara setiap perlombaan game 
agar mendapat sanjungan dari gamer lainya. 

    

14. Saya tidak mau membeli item cash agar 
karakter saya lebih kuat dari teman saya. 

    

15. Saya rela bermain game sampai larut malam 
agar tidak ketinggalan level dari teman saya. 

    

16. Saya tidak marah ketika dibilang sebagai 
player pemula (newbie/cacad) oleh pemain lain 
yang levelnya di bawah saya. 

    

17. Saya marah apabila ada orang yang 
mengganggu ketika saya sedang asyik bermain 
game. 

    

18. Saya tidak mau tidak tidur dalam sehari hanya     
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PERNYATAAN 
JAWABAN 

SS S TS STS 
untuk  menaikan level karakter game saya. 

19. Saya berusaha berpartisipasi ketika ada lomba 
game online walaupun tidak pernah menjadi 
juara. 

    

20. Terkadang saya bermain game tidak mengenal 
batas waktu, yang penting dapat memuaskan 
diri saya. 

    

21. Ketika ada permasalahan, saya menghindari 
bermain game. 

    

22. Saya merasa depresi atau cemas dan perasaan 
itu hilang pada saat saya bermain game. 

    

23. Ketika ada masalah yang terjadi di rumah, saya 
memilih tidak pergi ke game center. 

    

24. Ketika sedang ada masalah saya akan bermain 
game jenis komedi untuk menghibur diri. 

    

25. Poin-poin atau item-item yang diberikan dalam 
permainan yang saya mainkan membuat saya 
tidak tertarik karena bisa dijual kepada player 
lain. 

    

26. Saya sering menjual item-item yang saya 
dapatkan dari hasil bermain game online. 

    

27. Tujuan saya bermain game mendapat hadiah.     
28. Bagi saya poin atau item-item yang ada pada 

game tidaklah penting. 
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Surat Bukti Penelitian 
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OPTIMUS PRIME 
GAME CENTER 
Jln. Menco raya  Blakang kampus UMS 
 
 
 
 
 
 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyatakan Bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadyah Surakarta  dibawah ini: 

Nama : DANU ISWARA 

NIM :  F 100 060 125   

Jurusan : Psikologi 

Fakultas : Psikologi 

 

 
 
 
 
Telah Melakukan Penelitian Pada Game Center kami dalam  rangka penyelesaian tugas 
akhir adapun  judul penelitian “ HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN 
KECANDUAN GAME ONLINE PADA REMAJA DI SURAKARTA” 
  
 Demikian Surat Keterangan ini dibuat mohon dipergunakan sebagaimana mestinya 
 

     Solo 10 juli 2011 
 
 

Operator Game center 
 
 
 
 

------------------------------- 



87 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEMBAR KATEGORISASI 
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Kategorisasi  Kontrol Diri  
 

Aitem valid   : 32     skor :1.2.3.4 
Rerata  Empirik  : 99,59 
Rerata Hipotetk  : 32 x 2,5 = 80 
Skor Tinggi 4x 32 = 128  
Skor rendah 1x 28 = 32 
Rentang = 128 – 32 = 96 

SD = 
��

�
 = 16 

I. MH - 3(SD) ≤ X ˂ MH – 1,8 (SD) (Sangat Rendah) 
80 –  ( 3 . 16 )  80 -  ( 1,8 . 16 )   
32   51,2 

II.  MH- 1,8 (SD) ≤ X ˂ MH – 0,6 (SD) ( Rendah) 
80 –  ( 1.8 . 16 ) 80 -  ( 0, 6. 16 )   
51,2   70,4 

III.  MH- 0.6 (SD) ≤ X ˂ MH + 0,6 (SD) (Sedang) 
80 –  ( 0.6 . 16 ) 80 + ( 0,6 . 16 )   
70,4   89,6 

IV.  MH+0,6 (SD) ≤ X ˂ MH + 1,8 (SD) ( Tinggi ) 
80+  ( 0,6 . 16 ) 80 + ( 1,8 . 16)  ME: 99,59 
89,6   108,8 

V. MH+1,8(SD) ≤ X ˂ MH + 3 (SD)  (Sangat Tinggi) 
80 + ( 1,8 . 16 ) 80 + ( 3 . 16 )   
108,8   128 

Skor Kriteria Frekuensi 
(˂N) 

Prosentase 
(%) 

Rerata 
Empirik 

32  ≤ X ˂ 51,2 Sangat rendah - 0%  
51,2 ≤ X ˂ 70,4 Rendah 27 27%  
70,4 ≤ X ˂ 89,6 Sedang 48 48%  
89,6 ≤ X ˂ 108,8 Tinggi 25 25% 99,59 
108,8≤ X ˂ 128 Sangat tinggi - 0%  

Jumlah 100 100%  
 

 
 
  
 

 

 

 
 

-3SD  -1,8SD  -0,6SD MH +0,6  +1,8SD +3SD 
32 

 
51,2 
 

 70,4 80 89,6  108,8 128 

Sangat 
rendah 

Sangat 
tinggi 

rendah 

 

Sedang 

 tinggi 

 

ME : 99,59 
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Kategorisasi  Kecanduan Game online 

 
Aitem valid   : 28     skor :1.2.3.4 
Rerata  Empirik  : 58,2 
Rerata Hipotetk  : 28 x 2,5 = 70 
Skor Tinggi 4x 28 = 112  
Skor rendah 1x 28 = 28 
Rentang = 112 – 28 = 84 

SD = 
��

�
 = 14 

I. MH - 3(SD) ≤ X ˂ MH – 1,8 (SD) (Sangat Rendah) 
70 –  ( 3 . 14 )  70 -  ( 1,8 . 14 )   
28   44.8 

II.  MH- 1,8 (SD) ≤ X ˂ MH – 0,6 (SD) ( Rendah) 
70 –  ( 1.8 . 14 ) 70 -  ( 0, 6. 14 ) ME: 58,2  
44.8   61,6 

III.  MH- 0.6 (SD) ≤ X ˂ MH + 0,6 (SD) (Sedang) 
70 –  ( 0.6 . 14 ) 70 + ( 0,6 . 14 )   
61,6   78,4 

IV.  MH+0,6 (SD) ≤ X ˂ MH + 1,8 (SD) ( Tinggi ) 
70+  ( 0,6 . 14 ) 70 + ( 1,8 . 14 )   
78,4   95,2 

V. MH+1,8(SD) ≤ X ˂ MH + 3 (SD)  (Sangat Tinggi) 
70 + ( 1,8 . 14 ) 70 + ( 3 . 14 )   
95,2   112 

Skor Kriteria Frekuensi 
(˂N) 

Prosentase 
(%) 

Rerata 
Empirik 

28 ≤ X ˂ 44,8 Sangat rendah - 0%  
44,8 ≤ X ˂ 61,6 Rendah 29 29% 58,2 
61,6 ≤ X ˂ 78,4 Sedang 49 49%  
78,4 ≤ X ˂ 95,2 Tinggi 22 22%  
95,2 ≤ X ˂ 112 Sangat tinggi - 0%  

Jumlah 100 100%  
 

 
 
 

 

 

 
 

-3SD  -1,8SD  -0,6SD MH +0,6  +1,8SD +3SD 
28 

 
44,8 
 

 61,6 70 78,4  95,2 112 

Sangat 
rendah 

Sangat 
tinggi 

rendah 

 

Sedang 

 tinggi 

 

ME : 58,2 
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