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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikasi 

hubungan antara frekuensi menggunakan jejaring sosial facebook 

dengan motivasi belajar siswa SMP Kristen 1 Magelang, baik motivasi 

intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Dalam penelitian ini, data 

diperoleh dengan menggunakan metode angket. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Sampel 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah siswa SMP Kristen 1 

Magelang dengan jumlah sampel adalah 100 orang. Berdasarkan hasil 

analisa data dengan menggunakan uji korelasi Pearson Product 

Moment, dihasilkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara frekuensi menggunakan jejaring sosial facebook dengan motivasi 

belajar intrinsik siswa SMP Kristen 1 Magelang yaitu rxy sebesar -0.625 

dengan p<0.05 dan juga terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara frekuensi menggunakan jejaring sosial facebook dengan motivasi 

belajar ekstrinsik siswa SMP Kristen 1 Magelang yaitu rxy sebesar -

0.765 dengan p<0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah 

frekuensi menggunakan jejaring sosial facebook, maka semakin tinggi 

motivasi belajar intrinsik siswa SMP Kristen 1 Magelang dan juga 

menunjukkan bahwa semakin rendah frekuensi menggunakan jejaring 

sosial facebook, semakin tinggi motivasi belajar ekstrinsik siswa SMP 

Kristen 1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya 

motivasi belajar siswa SMP Kristen 1 Magelang berhubungan dengan 

frekuensi menggunakan jejaring sosial facebook. 
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ABSTRACT 

 

           The purpose of this study was to determine significance of the 

correlation between the frequency of using social network facebook 

with motivation to learn of SMP Kristen 1 Magelang’s students, both 

intrinsic motivation and extrinsic motivation. In this study , the data is 

obtained by using the questionnaire method. The sampling technique 

used was purposive random sampling. The samples included in this 

researh were students of SMP Kristen 1 Magelang with total number of 

samples is 100 students. Based on the results of data analysis using 

Pearson Product Moment Correlation test, it was found that a 

significant negative correlation between the frequency of using social 

networking facebook with intrinsic motivation to learn of SMP Kristen 

1 Magelang’s students, which is rxy at -0625 with p < 0.05 and also a 

significant negative correlation between the frequency of using social 

networking facebook with extrinsic motivation to learn of SMP Kristen 

1 Magelang’s students, which is rxy at -0765 with p < 0.05. This 

suggests that the lower the frequency of using social networking 

facebook, the higher the intrinsic motivation to learn of SMP Kristen 1 

Magelang’s students and also this suggests that the lower the frequency 

of using social networking facebook, the higher the extrinsic motivation 

to learn of SMP Kristen 1 Magelang’s students. Thus, it can be said 

that the level of motivation to learn of SMP Kristen 1 Magelang’s 

students correlated to the frequency of using social network facebook. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadaNya, dan Ia 

akan bertindak.  

Mazmur 37 : 5 

 

Karena masa depan sungguh nyata dan harapanmu tidak akan hilang. 

Amsal 23 : 18 

 

Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor, 

engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan 

perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan 

dengan setia.  

Ulangan 28 : 13 
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