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BAB II 

KAJIAN TEORI  

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Sejarah Game Online 

Permainan Online dikala ini bukanlah sama semacam kala permainan 

online diperkenalkan buat awal kalinya. Pada kala muncul awal kalinya tahun 

1960, komputer cuma dapat dipakai buat 2 oang saja dalam bermain 

permainan. Kemudian timbulnya komputer dengan keahlian item-sharing 

sehingga pemain yang dapat memainkan permainan tersebut dapat lebih 

banyak serta tidak wajib terletak di sesuatu ruangan sama (Multiplayer 

Permainan). 

Bagi Hanum (2016) pada tahun 1970 kala timbul jaringan komputer 

tidak cuma sebatas LAN saja namun telah mencakup WAN serta jadi internet. 

Permainan Online awal kali timbul merupakan game-game simulasi perang 

maupun pesawat yang dipakai buat kepentingan militer yang alhasil dilepas 

kemudian dikomersialkan, setelah itu game-game ini menginspirasi game-

game yang lain timbul serta tumbuh.  

Bakti (2017) menyatahkan kalau pada tahun 1995, permainan online 

betul-betul menghadapi pertumbuhan, apa lagi sehabis pembatasan NSFNET 

(National Science Foundation Network) dihapuskan sehingga akses ke domain 

lengkap dari internet. Kesuksesan moneter mendatangi perusahaan-perusahaan 

yang meluncurkan game ini, sehingga persaingan mulai berkembang serta jadi 

permainan onlien terus menjadi tumbuh pesat (h. 31). 
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Wulantika (2017) pada tahun 2001 merupakan puncak dari demam 

permainan, sehingga penyebaran data menimpa permainan online terus 

menjadi kilat. Permainan online mulai timbul di Indonesia pada bulan maret 

2001 yang awal kali di perkenalkan merupakan game permainan online yang 

masih sangat simpel ialah Nexian online. Permainan online yang tersebar di 

Indonesia lumayan bermacam-macam mulai aksi, olah raga, serta RRG (role 

playing game) sehingga tercatat lebih dari 20 judul permainan online yang 

tersebar di Indonesia. Tetapi, keberadaan permainan online ini ialah game 

modern yang telah jadi trend buat masa saat ini serta peminatnyapun diawali 

dari kanak- kanak hingga umur berusia (h. 13).  

Permainan online sendiri terdiri dari bermacam tipe, mulai game 

simpel berbasis bacaan sehingga game yang memakai grafik lingkungan serta 

membentuk dunia virtual yang dihuni oleh banyak pemain sekalian. Di dalam 

permainan online ada 2 faktor utama, ialah server serta client. Server 

bermanfaat selaku adminstrasi game serta menghubungkan ke client bertugas 

selaku pengguna game yang mengenakan keahlian server. Permainan online 

dapat diucap selaku bagian dari kegiatan sosial sebab pemain dapat 

berinterkasi secara virtual serta kerapkali menghasilkan komunitas di dunia 

maya. 

Bersumber pada penjelasan diatas sehingga bisa disimpulkan kalau 

Indonesia sudah menjajaki pertumbuhan teknologi yang begitu pesat, 

tercantum dalam menerima masuknya permainan online.Bisnis warnet di 

Indonesia sejak sebagian tahun terakhir begitu pesat. Dibeberapa warnet 

biasanya nampak dipadati oleh golongan pelajar yang senantiasa tiba buat 
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menghabiskan waktunya buat bermain permainan online serta terkadang 

mereka tidak masuk sekolah( bolos) cuma demi bermain permainan online.  

 

2.1.2 Pengertian Game Online 

Ismail (2012) melaporkan kalau game (permainan) ialah indikasi 

universal yang terjalin di dunia hewan ataupun manusia. Game tidak 

memahami area serta strafikasi sosial, dapat hinggap di warga kecil pedesaan 

ataupun konglomerat perkotaan, disenangi kanak-kanak, pemuda ataupun 

orang berusia. Game ialah banyak aktivitas yang ditetapkan oleh diri sendiri, 

tidak terdapat faktor paksaan, desakan ataupun perintah serta tidak memiliki 

tujuan tertentu (h. 17). 

Bagi Marlina (2015) game merupakan sesuatu kegiatan yang dicoba 

oleh sebagian anak dalam mencari kesenangan yang bisa membentuk proses 

karakter anak serta menolong anak menggapai pertumbuhan raga, intelektual, 

sosial, moral serta emosional (h. 2). 

Zulfikar Ali (2019) menyatahkan kalau permainan online merupakan 

permainan komputer yang bisa dimainkan oleh multipemain yang 

menggunakan jaringan pc (LAN ataupun Internet), selaku medianya. 

Biasanya game yang bisa diakses langsung lewat jasa online serta disediakan 

selaku bonus layanan dari industri penyedia jasa online ataupun yang lebih 

diketahui dengan warnet (warung internet), warnet tidak cuma kita jumpai di 

perkotaan saja namun dikala ini telah banyak ada di desa-desa yang dulu desa 

tidak memahami internet dan permainan online saat ini jadi banyak yang 

memakai warnet buat bermain permainan online (h. 122-123). 
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Ahmad Fajar Hadi Suprapto (2012) bagi Severin (2005, h. 447) 

permainan online merupakan salah satu pertumbuhan dari permainan pc biasa 

yang ialah salah satu produk penjualan berbasis internet sebagai sarana 

penyedia jasa hiburan berbentuk game yang bisa diakses secara online serta 

masing-masing pemainnya bisa berkomunikasi langsung (real time) serta 

tersambung antara satu dengan yang lain. Permainan online juga 

membolehkan buat melaksanakan peran-peran fantasi serta 

mengeksplorasinya dengan orang lain (h. 7). 

Zulfikar Ali (2019) dalam harian Azies (2011) permainan online 

hendak kurangi kegiatan positif yang sepatutnya di lakukan oleh anak pada 

umur perkembangannya.Anak yang hadapi ketergantungan pada kegiatan 

permainan, hendak pengaruhi motivasi belajar sehingga kurangi waktu belajar 

serta waktu buat bersosialisasi dengan sahabat sebaya.Bila ini berlangsung 

selalu dalam waktu lama, hingga anak hendak menarik diri dari pergaulan 

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

anak tidak memiliki keahlian menyesuaikan diri dengan area sosialnya (h. 

123). 

 

2.1.3 Kecanduan Game Online 

Bagi Chapin J. P (2009) Kecanduan ataupun addiction dalam kamus 

psikologi dimaksud selaku kondisi bergantungan secara raga pada sesuatu 

obat bius.Pada umunya, kecanduan tersebut menaikkan toleransi terhadap 

sesuatu obat bius, ketergantungan raga serta psikologis, serta menaikkan 

indikasi pengasingan diri dari warga apabila obat bius dihentikan (h. 

154).Kata kecanduan (addiction) umumnya digunakan dalam konteks klinis 
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serta diperhalus dengan sikap kelewatan.Konsep kecanduan bisa diterapkan 

pada sikap secara luas tercantum kecanduan teknologi komunikasi data 

(Yuswanto, Listyo, 2010, h. 4). 

Bagi Soettjipto (2007) kecanduan permainan online ialah salah satu 

tipe wujud kecanduan yang diakibatkan oleh teknologi internet ataupun yang 

lebih diketahui dengan internet addictive disorder.Semacam yang disebutkan 

kalau internet bisa menimbulkan kecanduan, salah satunya merupakan 

Computer permainan addiction (kelewatan bermain permainan) (h. 

3).sehingga nampak kalau permainan online ialah bagian dari internet yang 

kerap didatangi serta sangat digemari apalagi dapat menyebabkan kecenduan 

yang mempunyai keseriusan yang sangat besar. 

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan kalau kecanduan ialah tingkah 

laku yang tergantung ataupun kondisi yang terikat yang sangat kokoh secara 

raga ataupun psikologis dalam melaksanakan sesuatu perihal, serta terdapat 

ras yang tidak mengasyikkan apabila perihal tersebut tidak dapat terpenuhi. 

Sehingga penafsiran kecanduan permainan onlineadalah sesuatu kondisi 

seorang yang terikat pada kerutinan yang sangat kokoh serta tidak dapat lepas 

dalam bermain permainan online, dari waktu ke waktu hendak terjalin 

pengingkatan frekuensi, durasi ataupun jumlah dalam melaksanakan perihal 

tersebut, tanpa memperdulikan konsekuensi- konsekuensi negative yang 

terdapat pada dirinya. 
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2.1.4 Jenis-Jenis Game Online 

Bagi Martono (2015) dalam perkembangannya permainan mempunyai 

tipe cocok dengan metode bermain dari permainan tersebut. Tipe dari 

permainan sebagai berikut: 

1. RPG (Role Play Game), ialah suatu game dimana para pemainnya 

memainkan kedudukan tokoh-tokoh khayalan serta bekerjasama merajut 

suatu cerita bersama. Para pemain memilah aksi tokoh-tokoh mereka 

bersumber pada ciri tokoh tersebut serta keberhasilan aksi mereka 

bergantung dari sistem peraturan game yang sudah ditetapkan. Contoh 

permainan yang mempunyai tipe RPG merupakan Final Fantasy, Dragon 

Quest serta The Elder Scroll. 

2. RTS (Real Time Strategy), ialah suatu jenis dari computer permainan yang 

mencampurkan real-time strategy (RTS) dengan banyak pemain secara 

bertepatan yang tersambung dengan jaringan computer apakah dengan 

internet ataupun intranet. Peraturan dari permainan ini tidak saja cuma 

bernuansa kerajaan pada era abad pertengahan serta masa saat ini. Contoh 

dari permainan dengan tipe RTS sebagai berikut Age Of Empire, 

Command and Conqueror serta The Sims City. 

3. FPS (Frist Person Shooter), ialah permainan aksi yang mengandalkan 

tembak menembak serta mengambil sudut pandang orang awal, ialah 

pemain permainan itu sendiri. Dalam permainan FPS dilayar monitor tidak 

hendak nampak kepribadian utama yang dimainkan. Tampilan yang 

nampak umumnya cuma tangan yang memegang senjata. Permainan FPS 

memanglah berupaya menempatkan pemainnya selaku kepribadian utama. 
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Dengan tampilan demikian seakan pemikiran layar monitor merupakan 

pemikiran mata sendiri. Dengan begitu, pemain hendak merasa semacam 

hadapi sendiri seluruh aksi serta ketegangan yang dialami sang 

kepribadian utama dalam permainan tersebut. Contoh permainan FPS yang 

terkenal antara lain Counter Strike, Far Cry, serta Doom( h. 24- 25).  

 

2.1.5 Dampak Game Online  

Bagi Pitaloka (2013) permainan online senantiasa diyakini 

membagikan pengaruh negatif kepada para pemainnya.Sebab sebagian besar 

permainan yang adiktif serta umumnya tentang kekerasan pertempuran serta 

berkelahi. Kebanyakan orang tua serta media berfikir serta yakin kalau game 

bisa mengganggu otak kanak-kanak serta mempromosikan kekerasan di 

antara mereka. Banyak psikolog, ahli anak serta para ilmuawan yakin kalau 

game ini sesungguhnya berguna untuk perkembangan kanak-kanak. Jadi, bisa 

disingkatkan ada akibat positif serta negatif dalam bermain permainan online 

( h. 10).  

2.1.5.1 Dampak Positif 

Menurut Pitaloka (2013, h. 10) Sebagian dampak positif bermain 

permainan online adalah: 

a. Lebih berkonsentrasi. 

b. Memotivasi siswa 

c. Tingkatkan kecepatan dalam mengetik 

d. Melatih kerjasama 

e. Menghilangkan stress  



 

16 

Bermain game online mempunyai beberapa dampak positif yang 

pertama lebih berkonsentrasi, karena beberapa game menuntut untuk 

berkonsentrasi, artinya seseorang dapat berkonsentrasi pada satu hal yang 

menurut dia menarik. Bermain game sekitar 20 menit sebelum belajar dapat 

memancing konsentrasi dalam belajar. Kemudian game online juga dapat 

memotivasi siswa, bagi seseorang yang merasa lelah karena melakukan 

kegiatan belajar selama sehari maka akan merasa bosan, jadi siswa memilih 

untuk bermain game online agar rasa kelelahannya berkurang. Ketika siswa 

sudah merasa fit maka mereka akan bersemangat kembali melakukan 

kegiatan belajar. 

Bermain game online juga mampu meningkatkan kecepatan dalam 

mengetik, karena beberapa game online mengharuskan player untuk mengetik 

ketika berkomunikasi dengan lawan bicara. Kemudian seseorang seseorang 

sedang bermain game online, mengharuskan seorang pemain yang satu 

dengan yang lainnya untuk saling bekerja sama untuk mengalahkan 

lawannya. Sehingga dengan bermain game onlinedapat melatih kerjasama 

yang baik antar sesama teman. 

Dampak positif yang paling umum dalam bermain game online yakni 

mampu menghilangkan stress, ketika kita mempunyai masalah lalu sebagai 

orang melampiaskannya dengan bermain game online masalahpun akan 

sedikit terlupakan karena kita fokus terhadap permainan dalam game 

onlineyang kita mainkan dan ketika siswa mengalami stress karena tugas 

sekolah yang menumpuk biasanya siswa juga melampiaskan dengan bermain 

game online untuk beberapa saat. 
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2.1.5.2 Dampak Negatif  

Menurut Pitaloka (2013, h. 11) Sebagian dampak negtaif bermain 

permainan online adalah: 

a. Memunculkan efek ketagihan  

b. Menggangu kesehatan 

c. Pemborosan 

d. Kurang ingat seluruh hal 

e. Berkurangnya sosialisasi  

Bermain permainan online memanglah bisa berakibat positif, namun 

bila dibiarkan berlarut-larut sampai menuju pada adiksi pasti hendak 

membagikan akibat negatif. Akibat negatif dari bermain permainan online 

semacam disebutkan di atas kalau bermain permainan online bisa 

memunculkan dampak ketagihan, yang berdampak melalaikan kehidupan 

nyata serta pula dampak ketagihan semacam ini bisa merangsang sikap 

negatif semacam mencuri duit buat bermain permainan online diwarnet, bolos 

sekolah, malas mengerjakan pekerjaan rumah (PR) ataupun rasa tidak bahagia 

dikala tidak bisa bermain permainan. 

Bermain permainan online bisa mengangu kesehatan, sebab seorang 

yang bermain permainan dalam waktu sangat lama dia cuma melaksanakan 

aktivitas pasif serta pula apabila seorang bermain permainan dengan tingkatan 

ketergantungan yang besar serta posisi duduk yang salah dikala bermain 

permainan dikhawatirkan seorang itu hendak menderita Repetitive Injury 

(RSI) ataupun perih sendi.Setelah itu bermain permainan online pula bisa 
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menyebabkan pemborosan, sebab bila seorang sudah kecanduan, dia bisa 

mempertaruhkan apapun demi keinginannya. 

Bermain game online dapat melupakan semua hal, karena seseorang 

yang kecanduan game online akan lupa jadwal makan, lupa tidur dan 

kekurangan olah raga, sehingga penyakit mudah terserang. Bermain game 

online juga mengakibatkan berkurangnya sosialisasi, karena dituntut untuk 

melakukan banyak hal agar tidak tertinggal dengan orang lain, dengan 

tuntutan itu seseorang biasanya lebih menyita waktu depan game yang dia 

sukai dan akibatnya tidak ada rasa ingin bermain dengan orang lain dan hanya 

menikmati kesendirian di depan game tersebut. Hal ini dapat berakibat negatif 

bagi pergaulannya. 

 

2.1.6 Upaya Mengatasi Kecanduan Bermain Game Online  

Ada banyak tempat permainan, yang mudah ditemukan baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan.Jadi perkembangannya menjadi lebih mudah, 

dan ini karena permainnya sanga terpengaruh, terutama ketika masih muda 

secara mental dan fisik. Upaya mengatasi kecanduan bermain game online 

(Rahayu, 2018, h. 12) adalah sebagai berikut: 

a. serius (niat) 

b. Memiliki mental sehat 

c. Temukan aktivitas lainnya 

d. Batasi waktu permainan  

e. Orang tua harus menanamkan pemahaman keagamaan kepada anak-

anaknya dengan baik 

f. Orang tua dan anak membuat peraturan bersama 
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g. Guru mata pelajaran harus memotivasi siswa dan tidak membuang waktu 

h. Guru atau kepala sekolah mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan ekstrakulikuler sekolah. 

Strategi-strategi diatas, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dapat 

mengatasi kecanduan bermain game online yaitu dengan sungguh-sungguh 

menyakinkan diri sendiri bahwa anda tidak akan bermain game lagi dimasa 

depan, tetapi sulit untuk melakukannya diawal tetapi perlahan pasti bisa. Jika 

serius maka kembangkan sikap hemat, karena menghitung uang yang 

dikeluarkan untuk bermain game di warnet akan membuat orang lebih 

berfikir untuk tidak mengeluarkan uang untuk game online.  

Langkah selanjutnya adalah mencari kegiatan positif dan lebih 

bermanfaat lainnya, terutama kebiasaan favorit, seperti olahraga, membaca 

atau hiburan.Jadi tidak ada waktu luang untuk bermain game.Kemudian 

kurangi waktu bermain dengan mulai menentukan waktu bermain dan jumlah 

hari bermain, dan usahakan untuk mengikuti jadwal sebanyak mungkin, 

bermain selama tiga jam sehari di hari-hari awal, dan secara bertahap 

berkurang dalam beberapa hari berikutnya. 

Orang tua harus menanamkan pemahaman agama yang baik pada 

anak-anaknya, karena hal ini akan mempengaruhi akhlak anak-anaknya. 

Moral anak dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan teman sebayanya, serta 

aktivitas bermain game, belajar dan bersosialisasi dengan teman. 

Guru mata pelajaran harus mendorong siswa untuk mengatur waktu 

mereka sebanyak mungkin. Atur waktu bermain melalui pembelajaran, agar 

motivasi belajar siswa tidak menurun. Guru atau kepala sekolah mendorong 
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siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, karena jika 

seseorang sibuk dengan kegiatan ekstrakurikuler, mereka akan lupa untuk 

bermain game online. 

 

2.2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Syarif (2012) kata motivasi berasal dari bahasa latin yaitu 

movere yang artinya menggerakkan. Motivasi juga dapat diartikan sebagai 

semacam usaha, yang dapat membuat seseorang atau sekelompok orang 

tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

diinginkan atau memperoleh kepuasan Gunakan tindakannya. Dalam proses 

belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak bagi 

siswa untuk menghasilkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan 

belajar, memberikan arah kegiatan belajar, dan memungkinkan tercapainya 

tujuan mata pelajaran pembelajaran (h.2).  

Mappeasse (2009, h. 3) percaya bahwa motivasi adalah dorongan 

untuk mengaktifkan, menggerakkan, membimbing dan membimbing sikap 

dan perilaku individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan.Maslow 

mengusulkan pada tahun 1943 sebuah teori yang dikenal karena kegunaannya 

dalam menjelaskan motivasi siswa.Maslow percaya bahwa perilaku manusia 

dihasilkan dan dipandu oleh kebutuhan tertentu. Kebutuhan ini (perilaku yang 

memotivasi seseorang) dibagi menjadi 7 kategori menurut Maslow, yaitu: 1) 

fisiologi, 2) keamanan, 3) cinta, 4) penghargaan, 5) realisasi diri, 6) 

pengetahuan dan pemahaman, dan 7) kebutuhan estetik.  

Banyak ahli yang mengemukakan batasan-batasan terhadap konsep 

motivasi, antara lain sebagai berikut: 
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a. Menurut Mc. Donald yang dikutip oleh Oemar Hamalik (2008, h. 158) 

mengemukakan bahwa “Motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang (individu), yang ditandai dengan perasaan dan reaksi untuk 

mencapai suatu tujuan”. 

b. Menurut Thomas M. Risk yang dikutip oleh Zakiyah Dradjat (2005, h. 140) 

“Motivasi adalah variabel intervensi yang digunakan untuk 

mempertahankan dan membimbing perilaku menuju tujuan”. 

c. Menurut Chaplin yang dikutip oleh Rita Hidayah (2010, h. 99) “Motivasi 

adalah variabel intervensi yang digunakan untuk mempertahankan dan 

membimbing perilaku menuju tujuan”. 

d. Tabrani Rusyan (h. 95) berpendapat bahwa “Motivasi adalah daya untuk 

mendorong seseorang melakukan sesuatu guna mencapai suatu tujuan”. 

e. Menurut Dimyati dan Mudjiono (h. 80) “Dalam motivasi tercantum 

terdapatnya kemauan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan 

serta memusatkan perilaku serta sikap orang belajar” 

Dari definisi-definisi di atas bisa disimpulkan kalau motivasi berkaitan 

dengan seluruh suatu yang mendesak seorang dalam berperan melaksanakan 

suatu.Motivasi ialah dorongan yang tiba dari dalam dirinya buat memperoleh 

kepuasan yang di idamkan, dan meningkatkan keahlian serta kemampuan 

guna mendukung profesinya yang bisa tingkatkan prestasi serta profesinya. 

Belajar ialah sesuatu wujud pergantian tingka laku yang terjalin pada 

seorang.Berikut hendak dipaparkan definisi belajar yang dikemukakan oleh 

para pakar. 
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a. Abin Syamsudin Makmun (2005, h. 157), mengemukakan bahwa belajar 

merupakan “sesuatu proses pergantian sikap ataupun individu seseorang 

bersumber pada aplikasi ataupun pengalaman tertentu”. 

b. Slameto (2003, h. 2), berpendapat bahwa “Belajar yakni sesuatu proses 

yang dicoba seseorang dalam mendapatkan sesuatu pergantian tingkah 

laku yang baru secara totalitas, selaku hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. 

c. Muhibbin Syah (2006, h. 92), mengemukkan bahwa “Belajar bisa 

dimengerti selaku tahapan pergantian segala tingkah laku orang yang 

relatif menetap selaku hasil pengalaman serta interkasi dengan area yang 

mengaitkan proses kognitif”. 

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa belajar merupakan 

sesuatu proses pergantian tingkah laku yang relatif menetap selaku hasil dari 

pengalaman orang dalam interkasi dengan lingkungannya yang menyangkut 

tidak cuma segi kognitif, namun pula efisien apalagi psikomotorik. Dalam 

perihal ini Sardiman A. M. (2014) berpendapat bahwa dalam aktivitas belajar, 

motivasi bisa dikatakan selaku totalitas energi penggerak di dalam diri siswa 

yang memunculkan aktivitas belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh 

subyek belajar bisa tercapai (h. 75). 

Menurut Wulandari (2013) motivasi belajar ialah dorongan yang 

mencuat dari dalam serta luar individu dalam melaksanakan pergantian 

tingkah laku. Motivasi belajar yang terdapat dalam diri siswa yang satu 

dengan yang lain berbeda-beda, terdapat siswa yang motivasi belajarnya 

besar serta terdapat pula yang motivasi belajarnya rendah (h. 180). 
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Menurut Tadjab (1994) motivasi belajar merupakan totalitas energi 

penggerak dalam diri siswa yang memunculkan aktivitas belajar demi 

menggapai sesuatu tujuan (h. 101). 

Uno (2009) menyatahkan bahwa hakikat motivasi belajar merupakan 

dorongan internal serta eksternal pada siswa-siswa yang lagi belajar buat 

mengadakan pergantian tingkah laku, pada biasanya dengan sebagian 

indikator ataupun faktor yang menunjang.Perihal itu memiliki peranan besar 

dalam keberhasilan seorang dalam belajar (h. 27-28). 

Lebih rinci lagi Uno (2009) mengemukakan bahwa indikator motivasi 

belajar dapat diklasifikasikan (h. 23) sebagai berikut: 

a. Terdapatnya hasrat serta kemauan sukses. 

b. Terdapatnya dorongan serta kebutuhan belajar. 

c. Terdapatnya harapan serta cita-cita harapan masa depan. 

d. Terdapatnya penghargaan dalam belajar. 

e. Terdapatnya aktivitas yang menarik dalam belajar. 

f. Terdapatnya area belajar yang kondusif. 

Dari sebagian pendapat diatas, bisa disimpulkan bahwa motivasi 

belajar merupakan serangkaian dorongan ataupun energi penggerak yang 

berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari luar untuk melaksanakan kegiatan 

belajar sehingga memunculkan pergantian sehingga apa yang jadi tujuan yang 

dikehendaki oleh siswa bisa tercapai. 
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1.2.2 Macam-macam Motivasi Belajar Siswa 

Berbicara tentang berbagai ataupun tipe motivasi ini bisa dilihat dari 

bermacam sudut pandang.Akan tetapi khusus untuk motivasi belajar siswa, 

para pakar membedakan motivasi belajar siswa ke dalam 2 kalangan, ialah 

motivasi intrinsik serta motivasi ekstrinsik. 

1.2.2.1 Motivasi intrinsik 

Menurut Amir Daien Indrakusuma (2010) motivasi intrinsik 

merupakan “motivasi yang berasal dari dalam diri anak sendiri” (h. 

263).Sesuatu aktivitas/kegiatan yang diawali serta diteruskan bersumber pada 

penghayatan suatu kebutuhan serta dorongan yang secara berkaitan dengan 

kegiatan belajar. M. Dalyono (2005) dorongan ini datang dari “hati sanubari” 

(h. 57). Pada umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu atau dapat 

juga karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang 

dipelajari. 

Menurut Nolker dan Eberhard (2002) motivasi intrinsik lebih 

menekankan pada aspek dari dalam diri sendiri, motif-motif yang jadi aktif 

ataupun berfungsinya tidak butuh dirangsang dari luar, sebab dalam diri tiap 

orang telah terdapat dorongan buat melaksanakan sesuatu. Pada motivasi 

Instrinsik“ tidak terdapat target tertentu, sebab nampak lebih cocok dengan 

dorongan asli serta murni dalam mengenali dan melaksanakan sesuatu 

(kegiatan)” (h. 4). 

Uno (2009, h. 23) menyatahkan bahwa komponen motivasi instrinsik 

adalah sebagai berikut: 

a. Terdapatnya hasil serta kemauan berhasil 
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b. Terdapatnya dorongan serta kebutuhan dalam belajar 

c. Terdapatnya harapan serta cita-cita masa depan  

Menurut Aliwar (2004) pada prinsipnya motivasi instrinsik seseorang 

erat hubungannya dengan pencapaian prestasi ataupun hasil yang di idamkan. 

Demikian pula dalam proses pendidikan motivasi ialah salah satu aspek yang 

mendesak perolehan hasil belajar yang baik (h. 51). 

 

1.2.2.2 Motivasi ekstrinsik 

Menurut Nolker dan Eberhard (2002) motivasi ekstrinsik merupakan 

“Motivasi ataupun tenaga- tenaga pendorong yang berasal dari luar anak” (h. 

5).Motivasi ekstrinsik selaku motivasi yang dihasilkan di luar perbuatan itu 

sendiri misalnya dorongan yang tiba dari orang tua, guru, sahabat serta 

anggota warga yang berganti hadiah, pujian, penghargaan ataupun hukum. 

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman A. M. merupakan “motif-motif 

yang aktif serta berperan sebab terdapatnya perangang dari luar” (h. 90-

91).Sebagai contoh seorang itu belajar, sebab tahubahwa esok pagi hendak tes 

dengan harapan memperoleh nilai yang baik sehingga hendak dipuji oleh 

sahabatnya.Jadi yang berarti bukan sebab belajar mau mengenali suatu, 

namun mau menemukan nilai yang baik, ataupun supaya memperoleh 

hadiah.Oleh sebab itu, Motivasi ekstrinsik bisa dikatakan selaku wujud 

motivasi yang didalamnya kegiatan diawali serta diteruskan bersumber pada 

dorongan dari luar yang tidak secara absolut berkaitan dengan kegiatan 

belajar. 

Uno (2009, h. 24).Menyatahkan bahwa komponen motivasi ekstrinsik 

adalah sebagai berikut: 
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a. Terdapatnya penghargaan dalam belajar. 

b. Lingkungan belajar yang kondusif. 

c. Terdapatnya aktivitas yang menarik dalam belajar 

Dari penjelasan diatas, baik motivasi instrinsik serta motivasi 

ekstrinsik butuh digunakan dalam proses belajar mengajar. Motivasi sangat 

dibutuhkan guna meningkatkan semangat dalam belajar, lagi pula kerap kali 

partisipan didik belum menguasai buat apa dia belajar hal-hal yang diberikan 

oleh sekolah. Dengan motivasi, partisipan didik bisa meningkatkan kegiatan 

serta inisiatif, bisa memusatkan serta memelihara intensitas dalam 

melaksanakan aktivitas belajar, sebab itu motivasi terhadap pelajaran itu 

butuh dibangkitkan oleh guru sehingga para partisipan didik ingin serta mau 

belajar. 

 

1.2.3 Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi akan mempengaruhi kegiatan individu untuk mencapai 

segala sesuatu yang diinginkan dalam segala tindakan. Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2006, h. 97) menyatakan bahwa dalam belajar motivasi memiliki 

beberapa fungsi, yaitu:  

a. Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses dan hasil akhir. 

b. Menginformasikan tentang kekuatan untuk belajar. 

c. Mengarahkan kegiatan belajar. 

d. Membesarkan semangat belajar. 

e. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja  
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Sedangkan menurut Oemar Hamalik dalam bukunya Proses Belajar 

Mengajar mengemukakan bahwa fungsi motivasi itu meliputi (h. 161).berikut 

ini: 

a. Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi 

maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti belajar. 

b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan 

kepencapaian tujuan yang diinginkan. 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai mesin bagi 

mobil. Besa kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan. 

 

Hal tersebut dipertegas oleh Sardiman A.M dalam bukunya Interaksi 

dan Motivasi Belajar Mengajar yang menyebutkan bahwa motivasi memiliki 

tiga fungsi (h. 85), yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dipekerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakin ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya, 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan.  

 

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa motivasi belajar sangat berarti sekali 

dimiliki oleh peserta didik, karena adanya motivasi dalam diri siswa ketika 

mengikuti proses belajar mengajar maka hasil belajarnya akan optimal. 

Makin tepat motivasi yang diberikan maka makin tinggi pula keberhasilan 

pelajaran itu.Jadi motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha belajar 

siswa. 
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1.2.4 Bentuk-Bentuk Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan mengajar diperlukan motivasi internal dan motivasi 

eksternal.Motivasi dapat membimbing dan memelihara perilaku siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. 

Menurut Syaiful Bahri (2002, h. 125) bentuk motivasi belajar adalah 

sebagai berikut: 

a. Memberi angka 

Angka yang dimaksud adalah sebagai symbol atau nilai dari hasil 

aktivitas belajar anak didik.Angka atau nilai yang baik mempunyai potensi 

yang besar untuk memberikan motivasi kepada anak didik agar lebih giat 

belajar.Angka merupakan alat motivasi yang cukup memberikan rangsangan 

kepada anak didik untuk mempertahankan atau bahkan lebih meningkatkan 

prestasi belajar mereka dimasa mendatang. 

b. Hadiah  

Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai 

penghargaan atau kenang-kenangan/ cendra mata. Pemberian hadiah bisa 

berupa, bea siswa, buku-buku tulis, pensil atau buku-buku bacaan lainnya. 

c. Kompetisi 

Kompetisi adalah persaingan, dapat digunakan sebagai alat motivasi 

untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar.Persaingan 

dalam bentuk individu maupun kelompok diperlukan dalam pendidikan. 

Kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi belajar 

mengajar yang kondusif. 

d. Ego-infolment 
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Menumbuhkan kesadaran pada anak didik agar merasakan pentingnya 

tugas dan menerimanya sebagai suatu tantangan sehingga bekerja keras 

dengan mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi 

sangat penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 

mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga diri. Begitu juga dengan 

anak didik sebagai subjek belajar. 

e. Memberi ulangan 

Ulangan bisa dijadikan sebagai alat motivasi.Anak didik biasanya 

mempersiapkan diri dengan belajar jauh-jauh dari hari untuk menghadapi 

ulangan.Berbagai usaha ditempuh agar dapat menguasai semua bahan 

pelajaran sehingga memudahkan mereka untuk menjawab setiap item soal 

yang diajukan oleh pendidik. 

f. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil, anak didik terdorong untuk belajar lebih 

giat.Apalagi bila hasil belajar itu mengalami kemajuan, anak didik cenderung 

berusaha untuk mempertahankannya atau bahkan meningkatkan intensitas 

belajarnya agar mendapatkan prestasi belajar yang lebih baik pada semester 

berikutnya. 

g. Pujian  

Pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat di jadikan sebagai 

alat motivasi. Pujian adalah bentuk reinforcement (alat bantu) yang positif 

dan sekaligus merupakan motivasi yang baik 

h. Hukuman 



 

30 

Meski hukuman sebagai reinforcement yang negative, tetapi bila 

dilakukan dengan tepat dan bijak merupakan alat motivasi yang baik dan 

efektif. 

i. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk 

belajar, hal ini akan lebih baik bila dibandingkan dengan segala kegiatan 

tanpa maksud, hasrat untuk belajar berarti pada anak didik itu memang ada 

motivasi untuk belajar. 

j. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktifitas, seseorang yang berminat terhadap suatu 

aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa 

senang. 

k. Tujuan yang ia akui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh anak didik 

merupakan alat motivasi yang sangat penting, apabila tujuan tersebut dapat 

tercapai maka sangat berguna dan menguntungkan bagi anak didik, sehingga 

menimbulkan gairah untuk terus belajar. 

 

1.2.5 Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Biologi Siswa 

Setiap orang melakukan satu hal, tentu saja mereka membutuhkan 

bantuan orang lain dan dorongan orang lain untuk bergerak ke arah yang 

lebih baik. Demikian juga siswa membutuhkan motivasi dari guru, orang tua, 

dan teman untuk berhasil. Guru dapat menggunakan strategi berikut untuk 

meningkatkan motivasi belajar biologi siswa: 
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a. Menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik 

b. Memberikan hadiah 

c. Saingan/kompetensi 

d. Pujian 

e. Hukuman 

f. Dorongan untuk belajar 

g. Membantu kesulitasn belajar peserta didik 

h. Menggunakan metode yang bervariasi 

i. Menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran 

Keseluruhan startegi di atas mampu menumbuhkan motivasi belajar 

biologi siswa dimana ada permulaan belajar mengajar seharusnya terlebih 

dahulu seorang guru menjelaskan mengenai tujuan instruksional khusus yang 

akan di capai siswa. Kemudian pada saat memberikan pertanyaan atau 

memberikan evaluasi kepada siswa ataupun setiap akhir semester, siswa yang 

berprestasi diberikan hadiah. Hal ini akan memacu semangat mereka untuk 

bisa belajar lebih giat. Disamping itu, siswa yang belum berprestasi akan 

termotivasi untuk bisa mengejar siswa yang berprestasi. 

Guru juga harus berusaha mengadakan persaingan di antara siswanya 

untuk meningkatkan prestasi belajarnya, berusaha memperbaiki hasil prestasi 

yang telah dicapai sebelumnya dan sudah sepantasnya siswa yang berprestasi 

untuk diberikan penghargaan atau pujian.Tentunya pujian yang bersifat 

membangun. Sementara untuk siswa yang melakukan kesalahan pada saat 

proses pembelajaran berlangsung, maka guru memberikan hukuman yang 

sifanya berubah diri dan berusaha memacu motivasi belajarnya. 



 

32 

Membangkitkan dorongan kepada peserta didk untuk belajar salah 

satunya adalah dengan cara memberikan perhatian maksimal kepserta didik, 

membantu kesulitan belajar peserta didik secara individual maupun 

kelompok. Terkadang siswa merasa jenuh dan bosan dengan strategi atau 

metode yang digunakan oleh guru, maka cara mengatasinya adalah guru 

menggunakan metode yang bervariasi serta menggunakan media yang baik 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan menerapkan kesembilan 

point tersebut, maka siswa dengan sendirinya akan senantiasa termotivasi 

untuk belajar.  

 

1.2.6 Hakikat Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran merupakan proses interaksi guru-siswa, tujuannya untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan siswa.Belajar juga dapat diartikan 

sebagai suatu proses, yang dapat menunjukkan suatu perubahan positif agar 

pada akhirnya memperoleh keterampilan, kapasitas dan pengetahuan baru 

dari bekal pengalaman dan pembelajaran. Hasil proses belajar dapat 

dinyatakan melalui prestasi dan hasil belajar. 

Hamalik (2010) mengemukakan bahwa pembelajaran biologi di 

sekolah menengah diharapkan dapat menjadi sarana bagi siswa untuk 

memahami diri sendiri dan lingkungan alam serta untuk lebih 

mengembangkan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting 

bagi setiap guru untuk memahami proses belajar siswa sebanyak mungkin 

agar dapat memberikan bimbingan dan menyediakan lingkungan belajar yang 

sesuai bagi siswa. 
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Yang dimaksud dengan "Biologi" adalah ilmu tentang keadaan dan 

sifat makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) (KBBI, 2019).Biologi juga 

dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan 

kehidupannyadari semua aspek masalah dan level organisasi. Sebagai hasil 

dari proses ilmu biologi, produk ilmu biologi hadir dalam bentuk rangkaian 

fakta dan konsep. 

Dari sudut pandang para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Biologi pada hakikatnya adalah suatu proses yang memberikan 

jalan kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan Biologi itu 

sendiri dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut.Oleh karena itu, pembelajaran Biologi di kelas diharapkan dapat 

menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan, 

memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memahami lingkungan 

alam. 

 

2.1 Penelitian yang Relevan Sebelumnya 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, akan dicantumkan 

pekerjaan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini 

yang sebelumnya telah diselesaikan oleh peneliti lain.Pokok kajian dalam 

penelitian ini adalah hubungan kecanduan bermain Game online dengan motivasi 

belajar peserta didik, dengan objek penelitian yang bertempat di SMA Negeri 3 

Konawe Selatan.  

Mengenai penelitian tentang hubungan antara kecanduan game online, 

saudara-saudara kita telah melakukan penelitian pada objek tertentu dari variabel 

yang sama atau variabel yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda. 
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Kemudian menggunakan penelitian sebagai bahan referensi untuk melihat hasil 

dan lokasi penelitian sebelumnya dan saat ini. Beberapa penelitian yang terkait 

dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:  

1. (Wulantika, 2017) dalam penelitiannya “Hubungan Kebiasaan Bermain Game 

Online Dengan Motivasi Belajar di SMA Kartika XX-2 Kendari” 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan tidak signifkan pada 

kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar. Berdasarkan hasil 

uji t, t hitung = -0,51 dengan t tabel = 0,349. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa thitunglebih kecil dari ttabel (-0.51<0,349) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan negatif antara kebiasaan bermain game online dengan 

motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

2. (Novia Ningsih, 2015) dalam penelitiannya “Hubungan Keaktifan 

Berorganisasi Mahasiswa Islam Pencinta Alam Dengan Motivasi Belajar di 

IAIN Kendari”. Menyimpulkan bahwa terdapat hubungan keaktifan 

berorganisasi islam pencipta alam dengan motivasi belajar di IAIN Kendari. 

Berdasarkan uji thitung = 2,57 dengan harga ttabel = 2,00. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa bahwa thitunglebih besar dari ttabel (2,57>2,00) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara keaktifan 

berorganisasi mahasiswa islam pencinta alam dengan motivasi belajar di 

IAIN Kendari 

3. (Liliana Agata, 2015) dalam penelitiannya “Pengaruh Kegemaran Bermain 

Game Terhadap Kemampuan Menalar Siswa di SDN Premulung Nomor 94 

Surakarta”. Menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif kegemaran bermain 

game terhadap kemampuan menalar siswa dengan hasil analisis regresi 
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sederhana diperoleh persamaan Y = 26,64 + 0,74 X. Koefisien determinasi 

(r
2
) adalah sebesar 0,34 yang berarti bahwa pengaruh kegemaran bermain 

game terhadap kemampuan menalar siswa 34%. Hasil analisis uji t diperoleh 

nilai thitung (18,44) > ttabel (1,67). Maka kegemaran bermain game memiliki 

pengaruh terhadap kemampuan menalar siswa di SDN Premulung Nomor 94 

Surakarta. 

Perlu diketahui bahwa penelitian yang dibahas oleh peneliti kali ini 

memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian pertama, kedua, dan 

ketiga.Kesamaan dengan penelitian pertama adalah variabel pertama dan kedua, 

tetapi lokasi penelitian berbeda.Pada penelitian kedua, kesamaan terletak pada 

variabel kedua, namun perbedaannya terletak pada variabel pertama dan lokasi 

penelitian.Pada penelitian ketiga, kesamaan terletak pada bermain game, namun 

perbedaannya terletak pada variabel kedua dan lokasi peneliti. Penelitian saat ini 

melihat dari segi hubungan kecanduan bermain game online dengan motivasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran Biologi di SMA Negeri 3 konawe 

selatan.  

 

2.2 Kerangka Berpikir  

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai isu 

penting.Selain itu, menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah sintesis dari 

hubungan antar variabel dalam berbagai teori yang diuraikan kemudian 

dianalisissecara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang 

hubungan antar variabel yang diteliti. 
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Game online sangatlah besar dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. 

Sebab game online sangatlah banyak membawa dampak negatif bagi peserta 

didik, seperti kesehatan menurun, ganguan mental, mempengaruhi prestasi 

belajar, mengajarkan keborosan dan dapat kesulitan bersosialisasi dengan orang 

lain.  

Karena kecanduan bermain game online membuat anak lebih banyak 

menghabiskan waktu di luar, sering lupa waktu dan tidak semangat belajar. 

Karena mereka lebih fokus bermain game online.Dampaknya bagi anak tentu 

sangat buruk. Jika anak tidak termotivasi untuk belajar, hal ini akan 

mengakibatkan penurunan hasil belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui hubungan antara 

kecanduan bermain game online dengan motivasi belajar siswa kelas XI MIA 

SMA Negeri 3 Konawe Selatan. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat melihat 

kerangka skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah “Terdapat hubungan yang 

signifikan antara kecanduan bermain game online dengan motivasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran biologi kelas XI MIA SMA Negeri 3 konawe selatan”. 

 

Variabel bebas X (Game online) 

 Frekuensi dan Durasi 

bermain game online 

 Jenis-jenis game online 

 Dampak bermain game 

online 

Variabel Terikat Y (Motivasi 

Belajar) 

 Internal (Intrinsik) 

 Eksternal (Ekstrinsik) 

 

 


