
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, teknologi sudah semakin berkembang. 

Terutama teknologi komunikasi, segala hal yang kita lakukan dapat kita 

selesaikan dalam waktu yang singkat dengan bantuan internet. Informasi 

pun sangat mudah didapatkan, kita tidak perlu lagi sulit-sulit mencari 

informasi dari buku-buku, hanya cukup dengan membuka internet kita 

dapat mengakses informasi apapun yang kita inginkan. Selain untuk 

mendapat informasi kita juga bisa menggunakan internet sebagai sarana 

hiburan. Kita dapat bermain game yang berbasis network atau yang disebut 

juga dengangame online. Kristianto (2006) mengatakan bahwa game 

online adalah sebuah layanan permainan (game) yang memberikan 

beragam pilihan yang dapat dimainkan secara bersama-sama bahkan tanpa 

batasan ruang sekalipun. Dengan kemajuan di bidang teknologi dan 

komunikasi memberikan perubahan terhadap gaya hidup masyarakat 

Indonesia saat ini. 

Adanya game onlineini munculah dinamika-dinamika baru pada 

para pemainnya. Ada interaksi yang terjadi antara para pemain,yang dapat 

mengarah keterbentuknya persahabatan di antara mereka atau 

terbentuknya suatu komunitas pemain game online meskipun mereka 

belum pernah mengalami tatap muka secara langsung. Banyak pemain 



 
 

yang menghabiskan waktu dan uang yang terhitung banyak untuk bermain 

game online ini. Bahkan perilaku anak-anak dan remaja yang memainkan 

game online ini menyebabkan timbulnya keprihatinan dari para orang tua 

dan guru, yang menganggap bahwa kebiasaan bermain tadi tersebut 

berpengaruh buruk pada prestasi akademis dan perilaku sosial mereka 

(Nuswanda dalam Lekatompessy, 2010). 

Idealnya seorang siswa lebih mementingkan sekolah daripada 

bermain game online agar siswa tersebut memiliki sikap yang positif 

terhadap sekolahnya. Tetapi pada kenyataannya masih banyak siswa yang 

lebih mementingkan bermain game online daripada sekolah, sehingga 

siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah. Siswa menjadi sulit 

konsentrasi terhadap sekolah, sering malas bahkan bolos 

sekolah, menjadi cuek atau acuh tak acuh, dan kurang peduli terhadap hal-

hal yang terjadi di sekelilingnya. Siswa yang sudah kecanduan akan 

melakukan apapun agar bisa bermain game, misalnya berbohong atau 

mencuri uang. Siswa yang terbiasa hanya berinteraksi satu arah dengan 

komputer/Internet membuat ia menjadi tertutup dan sulit mengekspresikan 

diri ketika berada di lingkungan nyata. 

Game online sebagai bagian dari budaya juga berpengaruh 

terhadap motivasi berprestasi. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa, 

game online yang ada sangat berdampak negatif bagi siswa. Game yang 

tidak mendidik, sebab gambar-gambarnya hanya fantasi belaka, sehingga 

sifatnya hanya menyenangkan, dan game hanya membuang-buang uang, 



 
 

waktu, dan membuat seseorang menjadi malas (Lekatompessy, 2010). 

Namun dari sisi negatif ada juga sisi positif dari bermain game, dapat 

terlihat dari motivasi seseorang memainkannya. Hal ini disebabkan oleh 

kenyataan bahwa ketika bermain game online, seseorang 

menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga serta uang. Menurut Donald  

(dalam Hadis dan Nurhayati, 2010) mendefinisikan motivasi sebagai 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling”dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Peserta didik yang melakukan aktivitas belajar karena memiliki 

motivasi belajar. Motivasi belajar yang baik akan melahirkan proses dan 

hasil belajar yang baik tanpa memikirkan hal lain, misalnya bermain game 

online. Sebaliknya siswa yang motivasi belajar rendah  menampakkan 

keengganan, perhatiannya terpusat pada permainan game online. Oleh 

karena itu, para guru harus dapat menerapkan proses pembelajaran di kelas 

yang dapat menumbuhkembangkan motivasi belajar pada diri peserta didik 

(Hadis dan Nurhayati, 2010) 

Menurut Winkel (1986) motivasi belajar terbagi atas dua bentuk, 

yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah 

bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan suatu dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan 

aktivitas belajar. Misalnya anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah 

yang telah dijanjikan kepadanya oleh orang tua. Sedangkan motivasi 

intrinsik adalah bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar 



 
 

dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan yang secara mutlak 

berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya anak belajar karena ingin 

mengetahui seluk-beluk suatu masalah selengkap-lengkapnya. 

Purkey (dalam Hadis dan Nurhayati, 2010) berpendapat bahwa 

setiap siswa akan termotivasi secara intrinsik, jika ada kepuasan dalam 

dirirnya dalam menghadapi berbagai permasalahan di lingkungan belajar. 

Jika peserta didik mencapai kepuasan belajar, maka ia akan terdorong 

untuk berprestasi selanjutnya dan berusaha untuk mengontrol dan 

mengarahkan perilakunya ke arah yang produktif. 

Kristiana (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Game Online Sara’s Cooking Class terhadap Minat dan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas X Jasa Boga pada Mata Pelajaran Pengolahan Makanan 

Kontinental di Smk N 1 Sewon” menunjukkan bahwa game online Sara’s 

Cooking Class berpengaruh terhadap minat dan motivasi belajar siswa 

kelas X Jasa Boga SMK N 1Sewon pada mata pelajaran Pengolahan 

Makanan Kontinental (ada perbedaan nilaisebelum dan sesudah perlakuan) 

dengan temuan P = 0,000 < 0,05 untuk variabel minat belajar dan P = 

0,001 < 0,05 untuk variabel motivasi belajar. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Malahayati (2012) dengan judul “Hubungan Kebiasaan 

Bermain Video Game dengan Tingkat Motivasi Belajar pada Anak Usia 

Sekolah” menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kebiasaan 

bermain video game dengan tingkat motivasi belajar pada anak usia di 

sekolah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan bermain video 



 
 

game anak-anak 65% tergolong kategori normal dan tingkat motivasi 

belajar anak-anak 56% tergolong kategori rendah. Berdasarkan hasil 

penelitian yang bertolak belakang dari Kristiana (2012) dan Malahayati 

(2012), maka perlu dilakukan penelitian ulang tentang ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara intensitas bermain game online dengan 

motivasi belajar siswa. 

Peneliti mengambil judul ini, karena dilatar belakangi oleh masalah 

siswa yang sering bermain game online di warnet dekat sekolah. Saat jam 

sekolah berlangsung, banyak siswa yang membolos dan pergi ke warnet 

untuk bermain game online. Info ini didapat dari guru yang mendatangi 

warnet dan dari pemilik warnet tersebut. 

Dari hasil pra penelitian yang telah dilakukan kepada siswa kelas X 

TKM 1 SMK Negeri 1 Sapuran yang berjumlah 30 siswa, diperoleh data 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Distribusi frekuensi tingkat intensitas bermain game online 

siswa kelas X SMK N 1 Sapuran 

 

Kategori Interval Frequensi % 

Sangat Rendah 34 – 58 0 0 

Rendah 59 – 83 3 10,0 

Sedang 84 – 110 25 83,3 

Tinggi 111 – 136 2 6,7 

Total 30 100.0 

 

Dari tabel 1.1 Distribusi frekuensi tingkat intensitas bermain game 

online siswa kelas X TKM 1 SMK N 1 Sapuran sebagian besar berada 

pada kategori Sedang sebesar 83,3 %. 



 
 

Tabel 1.2 

Distribusi frekuensi tingkat motivasi belajar siswa kelas X 

SMK N 1 Sapuran 

Kategori Interval Frequensi % 

Sangat Rendah 46 – 79 0 0 

Rendah 80 – 113 0 0 

Sedang 114 – 149 24 80,0 

Tinggi 150 – 184 6 20,0 

Total 30 100.0 

 

Dari tabel 1.2 Distribusi frekuensi tingkat motivasi belajar siswa 

kelas X SMK N 1 Sapuran sebagian besar berada pada kategori Sedang 

sebesar 80,0 %. 

Tabel 1.3 

Korelasi antara intensitas bermain game online dengan 

motivasi belajar 
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Tabel 1.3 koefisen korelasi antara intensitas bermain game online 

dengan motivasi belajar siswa kelas X SMK N 1 Sapuran diperoleh 

koefisien korelasi sebesar rxy = 0,044 denganp = 0,810 (p>0,05) sehingga 

tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas bermain game online 

dengan motivasi belajar siswa kelas X SMK N 1 Sapuran Kabupaten 

Wonosobo. 

Correlations 

   IntensGame Motivasi 

Kendall's tau_b IntensGame Correlation Coefficient 1.000 .044 

Sig. (2-tailed) . .810 

N 30 30 

Motivasi Correlation Coefficient .044 1.000 

Sig. (2-tailed) .810 . 

N 30 30 



 
 

Hasil pra penelitian menunjukkan intensitas bermain game online 

siswa dalam kategori sedang, begitu pula dengan motivasi belajar siswa 

dalam kategori sedang dan hasil uji coba korelasi menunjukkan bahwa 

intensitas bermain game online tidak mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan motivasi belajar siswa kelas X SMK N 1 Sapuran 

Kabupaten Wonosobo. Hasil pra penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian dari Kristiana (2012) yang menyatakan ada hubungan yang 

signifikan antara intensitas bermain game online dengan motivasi belajar.  

Dari perbedaan hasil penelitian ini, peneliti tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut untuk memastikan adanya hubungan yang signifikan 

antara Intensitas Bermain Game Online dengan Motivasi Belajar Siswa 

Kelas X SMK Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut : Adakah hubungan yang signifikan antara 

intensitas bermain game online dengan motivasi belajarsiswa kelas X 

SMK Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui signifikansi hubungan 

antara intensitas bermain game online dengan motivasi belajar siswa kelas 

X SMKNegeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo. 



 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Bimbingan dan Konseling 

tentang motivasi belajar pada siswa yang bermain game online. Jika hasil 

penelitian ini signifikan maka akan mendukung penelitian Kristiana, tetapi 

jika hasilnya tidak signifikan akan mendukung penelitian dari Malahayati. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 

Dapat memperoleh pengetahuan tentang motivasi belajar pada siswa yang 

bermain game online. 

2. Bagi Siswa 

Memberikan informasi dan sejauhmana keterkaitan siswa dengan game online, 

sehingga dapat meminimalisir dampak game online terhadap motivasi belajar 

siswa. 

3. Bagi Orang tua 

Memberikan wacana baru bagi orang tua tentang motivasi belajar, sehingga 

orang tua dapat memotivasi anaknya dalam belajar. 

4. Bagi Sekolah 

Memberikan informasi dan sejauh mana motivasi belajar siswa yang bermain 

game online, sehingga para guru dapat melakukan pendekatan secara personal 

kepada siswa untuk mencegah dampak dari game online. 



 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun susunan yang 

akan disajikan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan 

pokok bahasan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II Landasan Teori, berisi tentang teori, aspek, dan hipotesis yang 

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai 

intensitas bermain game online dan motivasi belajar. 

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang identifikasi variabel penelitian, 

definisi operasional variable penelitian, populasi dan metode pengambilan 

sampel, metode pengumpulan data, metode analisis instrumen serta metode 

analisis data. 

BAB IV Laporan Penelitian, dalam bab ini mencakup masalah yang berkaitan 

dengan diskripsi lingkup penelitian, persiapan penelitian, hasil analisis data, 

serta pembahasan. 

BAB V Penutup, dalam bab ini mencakup hasil penelitian, kesimpulan dan saran. 


