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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Keadaan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus menjadi 

mutahir, tetap pengaruhi pertumbuhan orang dalam seluruh aspek.Pertumbuhan 

serta pergantian menuntut terbentuknya inovasi pembelajaran perihal yang 

sesungguhnya. Oleh sebab itu tiap manusia memegang tanggung jawab buat 

melaksanakan inovasi. Dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pembelajaran Nasional, Pasal 3 dipaparkan kalau: 

Pembelajaran nasional berperan meningkatkan keahlian serta membentuk 

sifat dan peradaban bangsa yang bermartabat dan mencerdasakan 

kehidupan bangsa buat mewujudkan kemampuan partisipan didik supaya 

jadi manusia yang beriman serta bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta 

masyarakat negeri yang bertanggung jawab (Anonim, 2020).  

Pertumbuhan teknologi data yang terus menjadi mutahir serta 

menghasilkan bahan-bahan baru dalam memudahkan kegiatan masyarakat.Salah 

satu dari produk teknologi data yang mempengaruhi untuk siswa dalam 

memperoleh data ialah internet.Didalam internet pula menyediakan banyak sekali 

hiburan yang ditawarkan, salah satunya permainan online. 

Adams serta Rollings (dalam Pratama, 2017) menyatahkan kalau 

“permainan online merupakan game yang bisa diakses oleh banyak pemain, 

dimana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh jaringan internet. 

Permainan online memiliki sebagian energi tarik yang membuat para siswa lebih 

bahagia bermain dibanding belajar.Kegiatan bermain permainan online telah jadi 

rutinitas tiap hari. Tidak hanya game yang menarik, permainan online pula bisa 
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menimbulkan ketagihan sebab kalau lagi bermain setelah itu kalah hendak 

berupaya kembali biar menang”( h. 116). 

Angela (2013) mengatakan kalau “anak yang hadapi ketergantungan pada 

kegiatan permainan, hendak pengaruhi motivasi belajar sehingga kurangi waktu 

belajar serta waktu buat bersosialisasi dengan sahabat sebaya mereka, bila ini 

berlangsung selalu dalam waktu lama, di perkirakan anak hendak menarik pada 

pergaulan sosial, tidak peka dengan area, apalagi dapat membentuk karakter 

asosial, dimana anak tidak memiliki keahlian menyesuaikan diri dengan area 

sosialnya” (h. 39- 40). 

Bagi Atmojo (2009) motivasi belajar ialah energi penggerak yang terdapat 

serta mencuat dalam diri siswa buat belajar ataupun tingkatkan pengetahuan.Terry 

(2003), motivasi bisa dimaksud selaku sesuatu usaha supaya seorang bisa 

menuntaskan pekerjaanya dengan semangat sebab terdapat tujuan yang mau 

dicapai.Purwanto (2008) mengatakan kalau ada 2 aspek yang pengaruhi motivasi 

belajar ialah aspek instrinsik terdiri dari atensi, cita- cita serta keadaan 

siswa.Sebaliknya aspek ekstrinsik terdiri dari penghargaan serta pujian, 

kedudukan orangtua, kedudukan pengajar serta keadaan lingkungan (h. 529). 

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 

11 yang berbunyi: 

 َي  َي َي َي  ٖۚت  
واَي ُن وْا اِع نُن ۡر  َي ٱُهَّلل ِع يَي  ُن وُن وْا  ٱۡر ِع ۡر ُن  ٱُهَّلل ِع يَي  َي   َي ۡر َي ِع  ٱُهَّلل

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kamu 

sekalian dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa derajat”(Qur’an 58:11). 

 

Bersumber pada surah Al- Mujadalah ayat 11 bahwasannya Allah 

membagi kalangan beriman kepada 2 kelompok besar, yang awal hanya beriman 

serta beramal saleh serta yang kedua beriman serta beramal saleh dan mempunyai 
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pengetahuan. Derajat yang lebih besar, bukan saja sebab ilmu yang disandangnya, 

namun pula amal serta pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, 

ataupun tulisan, ataupun dengan keteladanan. 

Islamuddin (2011) dalam proses belajar, motivasi sangat dibutuhkan 

karena seorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar, tidak hendak bisa jadi 

melaksanakan kegiatan belajar. Motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan dan salah satu teknik dalam mengembangkan kemampuan dan 

kemauan belajar siswa disekolah (h. 245). 

Game online berdampak negatif terhadap siswa, siswa yang kecanduan 

terhadap game online mengakibatkan merosotnya motivasi belajar. Padahal 

Thomas L. Good dan Jere M. Bropphy (dalam jurnal ilmu komunikasi 2013, h. 

244) merupakan bahwa motivasi sebagai suatu energi penggerak, pengarah dan 

memperkuat tingkah laku.Problematika motivasi belajar pada peserta didik 

sekarang ini semakin kompleks termasuk kecanduangame online yang 

berkembang dalam lingkungan masyarakat.Seharusnya perkembangan teknologi 

dimanfaatkan sebagai fungsi untuk menstimulus motivasi belajar. Tapi faktanya 

perkembangan teknologi dan adanya game online membuat arus balik sehingga 

mayoritas para pencandu game online menurunkan motivasi belajar mereka (Zul 

Fadli (2017)). 

Kecanduan tersebutlah yang akhirnya mempengaruhi motivasi belajar 

seorang peserta didik. Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan suatu 

konsentrasi penuh, tetapi banyak siswa memainkan game online secara diam-diam 

dibelakang gurunya. Banyak tugas yang diberikan oleh guru terabaikan oleh 

siswanya akibat kecanduan mereka terhadap game online.Ketika motivasi tersebut 
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mengurangi semangat belajar seseorang, hal yang terjadi adalah tidak tercapainya 

tujuan dari belajar tersebut. Maka hasil akhir dan prestasi seorang peserta didik 

akan menurun. Hal inilah yang harus di waspadai dari dampaknya kecanduan 

terhadap game online. 

SMA Negeri 3 Konawe Selatan merupakan Sekolah Menengah Atas yang 

sudah menerapkan unsur-unsur teknologi informasi dan komunikasi dalam 

pelaksanaan pendidikannya, baik dalam segi pembelajaran maupun managemen 

pendidikan di sekolah yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), 

sehingga siswanya pun sudah terbiasa dalam menggunakan sistem teknologi dan 

informasi berbasis internet. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penelitipada 

tanggal 12 Oktober tahun 2020, terdapat beberapa siswa SMA Negri 3 Konawe 

Selatan yang melanggar peraturan sekolah sebagai akibat dari bermaingame 

online seperti tidak mengerjakan tugas, sering terlambat masuk sekolah, 

menyalahgunakan uang komite sekolah dan yang lebih parah banyak siswa bolos 

sekolah sampai batas maksimal presensi. Selain itu, nilai-nilai ulangan harian dan 

nilai semester siswa juga mengalami banyak penurunan, dan hal ini 

mengakibatkan hasil belajar siswa juga mengalami penurunan. 

Hasil belajar siswa kelas XI MIA pada mata pelajaran Biologi di SMA 

Negeri 3 Konawe Selatan tahun 2020, berdasarkan nilai rapor dari 61 jumlah 

sampel menunjukkan bahwa sebanyak 16% hasil belajar siswa yang belum 

maksimal. Kriteria Belajar Minimal (KBM), dimana nilai standar KBM Biologi 

adalah 75 maka dapat dikatakan tingkat hasil belajar peserta didik sebagian masih 

dibawah standart.  
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Target ketuntasan secara nasional yang di harapkan adalah minimal 75%. 

Ketuntasan belajar ditentukan oleh kemampuan setiap peserta didik untuk 

menguasai kompetensi yang diharapkan akan semakin tinggi daya serap yang 

diperoleh. Pencapaian hasil belajar dengan kriteria > KBM yang telahditetapkan, 

maka peserta didik secara individual dinyatakan sudah berhasil dalam proses 

pembelajaran yang dilakukan. Sebaliknya secara klasikal dalam satu kelas proses 

pembelajaran dinyatakan berhasil apabila jumlah peserta didik yang berhasil 

mencapai KKM 80% dari jumlah peserta didik.  

Berdasakan latar belakang diatas, peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitiandengan memilih judul “Hubungan Antara Kecanduan Bermain 

Game Online Dengan Motivasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran 

Biologi Kelas XI MIA SMA Negeri 3 Konawe Selatan”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dalam sebuah 

penelitian perlu ditentukan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, hal tersebut 

agar peneliti menjadi terarah dan lebih mendalam menganalisisnya. 

Identifikasimasalah-masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kecanduan peserta didik bermain game online 

2. Mudahnya mengakses permainan game online 

3. Pengaruh teman sebaya untuk bermain game online 

4. Hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran biologi rendah 

5. Ketidakseriusan peserta didik mengikuti mata pelajaran biologi 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi masalah agar permasalahan tidak terlalu luas maka 

penulis membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah: 

1. Kecanduan bermain game online di SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

2. Motivasi belajar biologi peserta didik di SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

3. Hubungan kecanduan bermain game online dengan motivasi belajar biologi 

peserta didik di SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

4. Subyek Penelitian ini adalah kelas XI MIA SMA 3 Konawe Selatan 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

maka penulis menuliskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tingkat kecanduan bermain game online peserta didik kelas XI 

MIA di SMA Negeri 3 Konawe Selatan? 

2. Bagaimana tingkat motivasi belajar peserta didik kelas XI MIAdi SMA Negeri 

3 Konawe Selatan? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kecanduan bermain game online dengan 

motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Konawe Selatan? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kecanduan bermain game online di SMA Negeri 3 

Konawe Selatan 
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2. Untuk mengetahui tingkat motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 

Konawe Selatan  

3. Untuk mengetahui hubungan antara kecanduan bermain game online dengan 

motivasi belajar peserta didik di SMA Negeri 3 Konawe Selatan 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain: 

1. Kepentingan Teoritis 

Secara teoritis, untuk menambah konstribusi pada kajian teori sosiologi 

tentang perilaku menyimpang, khusunya untuk dapat mengetahui dampak 

negatif dari kecanduan game online terhadap perilaku konsumtif. 

2. Kepentingan Praktis  

a. Bagi peserta didik, dapat digunakan sebagai gambaran agar yang bermain 

game online agar lebih memahamikecanduan game onlinesecara berlebihan 

yang berdampak pada motivasi belajarnya. 

b. Bagi Guru dan Sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi kepada guru agar dapat membimbing siswanya pada kegiatan 

yang lebih positif, misalnya dengan mengikuti ekstrakulikuler, agar siswa 

dapat terhindar dari kecanduan bermain game online yang berdampak pada 

motivasi belajarnya. 

c. Bagi Masyarakat, khususnya Orangtua, di harapkan dapat memberikan 

informasi kepada para orangtua tentang dampak kecanduan bermain game 

online terhadap motivasi belajar anak. Sehingga para orang tua memiliki 

wawasan yang memadai untuk memberikan arahan kepada anak dalam 
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mengatur waktunya, sehingga anak tidak mengalami kecanduan bermain 

game onlien yang berdampak pada motivasi belajar.  

d. Bagi peneliti, menambah wawasan tentang hubungan kecanduan game 

online denganmotivasi belajar peserta didik guna penyempurnaan dan bekal 

saat terjun langsung dalam dunia pendidikan dimasa yang akan mendatang 

dan memberi bahan dan rujukan bagi penelitian-penelitian serupa. 

 
 


