
 
 

BAB IV 

ANALISA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan diuraikan dan dibahas mengenai laporan 

pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan diskripsi lingkup penelitian dan 

persiapan penelitian, hasil analisis data penelitian dan pembahasan. 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

SMK Negeri 1 Sapuran terletak di Jl. Purworejo, Km. 19 Wonosobo. 

SMK Negeri 1 Sapuran dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs 

Purnama, MT. SMK Negeri 1 Sapuran memiliki 3 jurusan yaitu : Teknologi 

dan Rekayasa / Teknik Otomotif, Bisnis Manajemen / Akuntansi, dan Tata 

Busana.  

Subjek penelitian berjumlah 146 siswa dengan usia antara 15-16 tahun, 

yang diambil dari kelas TKR 1 dengan jumlah 20 siswa laki-laki, kelas TKR 2 

dengan jumlah 25 siswa laki-laki, kelas TSM 1 dengan jumlah 25 siswa laki-

laki, kelas TSM 2 dengan jumlah 20 siswa laki-laki, kelas Akuntansi 1 dengan 

jumlah 9 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan, kelas Akuntansi 2  dengan 

jumlah 10 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan, dan kelas Tatabusana 

dengan jumlah 16 siswa perempuan.  

Fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia di SMK Negeri 1 Sapuran 

terdiri dari perpustakaan, ruang kesehatan, ruang konsultasi BK, koperasi, 

kantin, lapangan olahraga, lab computer, hotspot area, fax, mail address, 

mushola, kamar mandi, bengkel, ruang praktik menjahit. 



 
 

Visi SMK Negeri 1 Sapuran adalah membentuk manusia yang 

bertaqwa, trampil, profesional dan mandiri. Kegiatan atau langkah-langkah 

yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi,ada 7 tindakan / Misi untuk 

mewujudkan Visi SMK Negeri 1 Sapuran, yaitu: Melaksanakan Syariat 

Agama Dengan Benar, Menjadi lembaga yang kuat didukung tenaga pendidik 

dan kependidikan yang professional, Memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu berbasis kompetensi, Membentuk wirausahawan yang kreatif, 

disiplin dan mandiri. 

4.2 Pelaksanaan Penelitian 

4.2.1. Perijinan Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, penulis melakukan perijinan 

terlebih dahulu di SMK Negeri 1 Sapuran. Surat ijin penelitian dikeluarkan 

oleh Dekan FIKP UKSW pada tanggal 25 April 2013 dan pada tanggal 30 

April 2013 Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sapuran memberikan ijin untuk 

penelitian. 

4.2.2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 4Mei 2013 untuk uji coba 

instrumen yang disebarkan oleh penulis sendiri di SMK Negeri 1 Sapuran. 

Selanjutnya pada tanggal 7-8 Mei 2013 penulis melakukan  pengumpulan data 

di SMK Negeri 1 Sapuran dengan dibantu guru Bimbingan dan Konseling di 7 

kelas, yaitu kelas X Akuntansi 1, X Akuntansi 2, X TKR 1, X TKR 2, X TSM 

1, X TSM 2 dan X Tatabusana. 

 



 
 

4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1. Deskripsi Intensitas Bermain Game Online 

Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran Intensitas 

bermain game online digunakan 4 kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan 

sangat rendah. Oleh karena jumlah item yang valid sebanyak 30 item, 

banyaknya pilihan jawaban 4 dengan skoring dari 1 sampai dengan 4 maka 

skor tertinggi adalah 4 x 30 = 120 dan skor terendah adalah 1 x 30 = 30. Lebar 

interval dapat dihitung sebagai berikut :  

i =
skor tertinggi − skor terendah

banyaknya kategori
 

 i =
120−30

4
 = 22,5 

 Dibulatkan menjadi 22 

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran motivasi belajar 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

30 – 51 = Sangat Rendah 

52 – 74 = Rendah 

75 – 97 = Sedang 

98 – 120 = Tinggi 

Tabel 4.1 

Hasil Sebaran Intensitas Bermain Game Online 

 
Kategori Interval Frequensi % 

Sangat Rendah 30 – 51 24 16,4 

Rendah 52 – 74 26 17,8 

Sedang 75 – 97 74 50,7 

Tinggi 98 – 120 22 15,1 

Total 146 100.0 

Max 120 

Min 30 



 
 

Dari Tabel 4.1 terlihat sebagian besar intensitas bermain game online siswa 

kelas X SMK Negeri 1 Sapuran, terdapat pada kategori sedang (50,7 %) 

4.3.2. Deskripsi Motivasi Belajar 

Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil pengukuran motivasi belajar 

digunakan 4 kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Oleh 

karena jumlah item yang valid sebanyak 43 item, banyaknya pilihan jawaban 

4 dengan skoring dari 1 sampai dengan 4 maka skor tertinggi adalah 4 x 43 = 

172 dan skor terendah adalah 1 x 43 = 43. Lebar interval dapat dihitung 

sebagai berikut :  

i =
skor tertinggi − skor terendah

banyaknya kategori
 

 i =
172−43

4
 = 32,25 

 Dibulatkan menjadi 32 

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran motivasi belajar 

dapat dikategorikan sebagai berikut: 

43 – 74  = Sangat Rendah 

75 – 106 = Rendah 

107 – 139 = Sedang 

140 – 172 = Tinggi 

 

Tabel 4.2 

Hasil Sebaran Motivasi Belajar 

 
Kategori Interval Frequensi % 

Sangat Rendah 43 – 74 0 0 

Rendah 75 – 106 3 2,1 

Sedang 107 – 139 100 68,5 

Tinggi 140 – 172 43 29,5 



 
 

Total 146 100.0 

Max 172 

Min 43 

 

Dari Tabel 4.1 terlihat sebagian besar motivasi belajar siswa kelas X SMK 

Negeri 1 Sapuran, terdapat pada kategori sedang (68,5 %). 

4.4 Analisis Korelasi 

Teknik korelasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 

korelasi Kendall Tau b. Adapun hasil analisis dapat dikaji sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Korelasi antara Intensitas Bermain Game 

OnlinedenganMotivasi Belajar 

 
Correlations 

   IntensGame Motivasi 

Kendall's tau_b IntensGame Correlation Coefficient 1.000 -.240
**
 

Sig. (2-tailed) . .002 

N 146 146 

Motivasi Correlation Coefficient -.240
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .002 . 

N 146 146 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 

Berdasarkan hasil analisis di atas, dari 146 siswa diperoleh nilai 

signifikansi atau Sig. (2-tailed) sebesar 0,002 (0,000 < 0,050) yang artinya 

signifikan. Besarnya korelasi antara motivasi belajar dengan intensitas 

bermain game online adalah -,240. Menurut Sugiyono (2011) skor koefisien 

korelasi tersebut pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan ada korelasi 

negatif dan signifikan antara intensitas bermain game online dengan motivasi 

belajar siswa kelas X SMK Negeri 1 Sapuran. Dengan kata lain,semakin 

tinggi intensitas bermain game online makaakan semakin rendah motivasi 



 
 

belajar dan sebaliknya semakin rendah intensitas bermain game online maka 

akan semakin tinggi motivasi belajar siswa. 

Dengan demikian, hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan signifikan, 

antara intensitas bermain game online dengan motivasi belajar siswa kelas X 

SMK Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo” yang diajukan peneliti 

dinyatakan diterima. 

4.5 Pembahasan 

Hasil penelitian mengungkapkan ada hubungan yang signifikan 

dengan arah negatif antara intensitas bermain game online dengan motivasi 

belajar siswa kelas X SMK Negeri 1 Sapuran Kabupaten Wonosobo yang 

ditunjukkanp = 0,002 (0,000 < 0,050) dan koefisien korelasi rxy = -,240. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

dengan arah negatif antara intensitas bermain game online dengan motivasi 

belajar. Semakin tinggi intensitas bermain game online makaakan semakin 

rendah motivasi belajar siswa dan sebaliknya 

Menurut Winkel (1982) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar, salah satunya adalah suasana “jaman modern”, yang 

mendorong untuk bersenang-senang sebanyak mungkin tanpa usaha yang 

merupakan kegiatan belajar. Di era globalisasi yang semakin modern ini game 

online sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa, adanya game 

online akan mendorong siswa untuk terus bermain sedangkan motivasi belajar 

siswa akan menjadi rendah. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa, game 



 
 

online yang ada sangat berdampak negatif bagi siswa terlebih pada motivasi 

belajar siswa.  

Disisi lain dampak dari intensitas game online secara psikis akan 

membuat pikiran terus menerus memikirkan game yang sedang di mainkan 

dan menjadikan sulit untuk konsentrasi terhadap studi, pekerjaan, sering bolos 

atau menghindari pelajaran (Soleman, 2012). 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kristiana (2012), yang 

berkesimpulan bahwa terdapat hubungan antara intensitas bermain game 

online dengan motivasi belajar, karena menggunakan variable yang sama 

antara motivasi belajar dengan intensitas bermain game online. 

 


