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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam sejarah perkembangan suatu bangsa kemajuan atau 

keterbelakangan masyarakat selalu terkait dengan masalah pendidikan, di mana 

pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan 

masyarakat secara keseluruhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan 

manusia tidak akan berkembang tanpa adanya pendidikan. Sebaliknya pendidikan 

tidak akan berlangsung tanpa adanya kehidupan. 

     Pendidikan merupakan syarat mutlak untuk mencapai kemajuan suatu 

masyarakat. Kemajuan ini ditandai dengan semakin meningkatnya kecerdasan 

masyarakat itu. Mereka yang cerdas dan mempunyai wawasan yang luas akan 

memiliki kepekaan tinggi dalam menterjemahkan realita kehidupan disekitarnya. 

Selalu siap membuka tabir untuk menerima dan pembawa ide pembaharuan yang 

akan menghantarkan masyarakatnya kepada kemajuan. 

        Peran pendidikan dalam kehidupan itu sangat besar, baik dalam kehidupan 

individu, keluarga, sosial, suku dan bangsa. Pendidikan tidak hanya bertujuan 

mentransfer kebudayaan dari satu generasi kegenerasi berikutnya, tetapi juga 

mampu membentuk watak dan kepribadian manusia seutuhnya baik jasmani 

maupun rohani. Sehingga nantinya dapat membawa masyarakat, bangsa dan 

negara ke arah yang lebih maju. 
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 Tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang 

Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 yang berbunyi: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk mewujudkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahlak mulia, sehat 

dan berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan warga negara yang bertanggung 

jawab.
1
 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat 

menghasilkan produk-produk teknologi yang memberikan manfaat dan 

kemudahan bagi manusia, mulai dari manfaat ilmu pengetahuan, pendidikan dan 

hiburan. Berbagai kemudahan bisa didapatkan hanya dengan mengakses internet.    

Salah satu produk teknologi yang memberikan manfaat hiburan yaitu game 

online. Game merupakan aktivitas yang dilakukan untuk hiburan atau 

menyenangkan yang memiliki aturan sehingga ada yang menang dan kalah. game 

online  adalah permainan komputer yang dimainkan multi pemain melalui 

internet.  

Anak sekolah merupakan salah satu kelompok yang terkena dampak game 

online, baik dampak positif atau negatif. Salah satu penyebab yang membuat 

siswa bermain game online adalah andanya tantangan. Tantangan ini yang 

membuat pemainya terus merasa tertantang, sehingga siswa yang terbiasa bermain 

game online akan merasa ketergantungan secara terus menerus dan tidak bisa 

lepas dari game, bila pemain tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Siswa yang 

                                                           
1
Undang-undang  No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Biro 

Hukum dan Organisasi Sekjen Depdiknas, 2003),  h. 5 
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mengalami ketergantungan pada aktivitas game, akan mempengaruhi motivasi 

belajarnya.  

Motivasi dapat diartikan dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor Intrinsik  

dan faktor Ekstrinsik. Motivasi belajar dalam pandangan islam sebagaimana sabda 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam: 

عِل ٍمى ى ُب ْا ى َط ِل ْا َط ٌةى َطعَط ى ُب ِّلِل ى ْا ِل عْا ِل   َطعَط ُب

Artinya : 

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim”. (H.R Bukhori).
2
 

 Dari hadits di atas sangat jelas memberikan motivasi kepada manusia 

bahkan mewajibkan kepada tiap-tiap muslim baik laki-laki maupun perempuan 

untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Dengan adanya motivasi belajar maka 

akan menentukan arah yang mana yang akan dipilih. 

Bermain game online lebih disenangi siswa laki-laki dibanding siswa 

perempuan, karena dari beberapa jenis permainan yang ada di game online rata-

rata unsur permainan lebih berfokus pada permainan yang ditujukan untuk laki-

                                                           
2
 H.R Bukhori, Muhammad Tharir , Kitab Tadzkiratul Mauudlu’aat, h. 17 
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laki. Seperti: Point Blank, Counter Strike dan lain-lain.
3
 Waktu yang 

dipergunakan siswa untuk bermain game online dari hasil wawancara dengan 

salah satu siswa laki-laki SMA Kartika XX-2 Kendari, inisial Nu di mulai dari 

dua jam sampai dengan empat jam.
4
 

Kalangan pelajar khususnya siswa laki-laki SMA Kartika XX-2 Kendari, 

dari observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa siswa laki-laki ketika proses 

belajar-mengajar berlangsung siswa bermain game online dengan cara 

bersembunyi-sembunyi, sehingga tidak memperhatikan guru ketika sedang 

menjelaskan materi pembelajaran dan jika di beri pertanyaan siswa cenderung 

diam. Saat jam istirahat siswa juga bermain game online di luar kelas, sehingga 

ketika siswa berada di luar kelas mereka terlambat masuk di dalam kelas ketika 

jam pelajaran sudah dimulai. Pada hari libur atau sepulang sekolah biasanya siswa 

juga bermain game online, sehingga siswa lupa mengerjakan tugas dan terlambat 

mengumpulkan tugas atau PR dari waktu yang ditentukan oleh guru. 
5
 Siswa yang 

bermain game online dengan waktu lama dan berlebihan sehingga tidak dapat 

mengontrol dirinya dan tidak dapat mengatur antara waktu bermain game online 

dengan belajar, maka mengakibatkan motivasi belajarnya menurun dan siswa 

akan beranggapan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang kurang 

menyenangkan dan tidak penting.  

 

                                                           

3
Ardanareswari Ayu Pitaloka, Perilaku Konsumsi Game Online Pada Pelajar (Studi 

Fenomenologi tentang Perilaku Konsumsi Game Online Pada Pelajar di Kelurahan Gemolong, 

Kabupaten Sragen tahun 2013), (Jurnal, 2013), h. 13,  ( 10 Februari 2017) 

4
 Nu (inisial), Siswa SMA Kartika XX-2 Kendari, wawancara oleh peneliti di sekolah, 22 

Februari 2016 

5
 Observasi awal, SMA Kartika XX-2 Kendari,  22 Februari 2016 
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Kenyataan ini jika diabaikan terus-menerus sangat mungkin proses 

belajar-mengajar di sekolah tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tujuan 

pendidikan nasional tidak akan terwujud. Hal itulah yang membuat peneliti 

tertarik melakukan penelitian ini dengan judul “Hubungan Kebiasaan Bermain 

Game Online dengan Motivasi Belajar Siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari”. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

1.  Batasan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang di atas batasan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut:  

a.  Kebiasaan bermain game online di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

b. Motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

c. Hubungan kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa di 

SMA Kartika XX-2 Kendari. 

2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana kebiasaan bermain game online di SMA Kartika XX-2 Kendari? 

b. Bagaimana motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari? 

c. Apakah terdapat hubungan kebiasaan bermain game online dengan motivasi 

belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam upaya pencapaian target, peneliti menetapkan tujuan yang dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengungkap kebiasaan bermain game online di SMA Kartika XX-2 

Kendari. 

b. Untuk mengungkap motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

c. Untuk mengungkap hubungan kebiasaan bermain game online dengan 

motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. 

2. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian adalah sesuatu yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a.  Manfaat Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru dalam dunia 

pendidikan terutama terkait dengan pengembangan motivasi belajar 

siswa. 

2) Sebagai bahan perbandingan antara konsep-konsep teoritis dan kenyataan 

yang ada di lapangan.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah, sebagai bahan informasi guna mengetahui hubungan antara 

kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa. 
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2) Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi referensi yang menarik dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

3) Pihak IAIN Kendari, dapat dijadikan referensi keilmuan dan 

perbendaharaan kepustakaan. 

4) Bagi mahasiswa, sebagai salah satu bahan masukan untuk dijadikan 

sebagai acuan dalam mengkaji lebih dalam masalah-masalah dalam 

penelitian. 

D. Definisi Operasional 

       Definisi operasional adalah penjelasan operasional untuk menghindari 

kekeliruan persepsi terhadap penelitian secara keseluruhan, maka peneliti 

membatasi definisi kedua variabel tersebut yaitu: 

1. Kebiasaan bermain game online adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang secara berulang-ulang atau lebih dari satu kali untuk mendapatkan 

kesenangan. Kebiasaan bermain game online dapat dilihat dari seberapa sering 

seseorang melakukan kegiatan tersebut dalam  satu minggu dan seberapa lama 

waktu yang digunakan untuk setiap permainan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi dimensi kebiasaan bermain game online adalah: Frekuensi dan durasi 

bermain game online,
6
 jenis-jenis game online,

7
 dan dampak bermain game 

online.
8
 

                                                           
6
Khairani Harahap, Game Online dan Prestasi Belajar , (Studi Korelasional Pengaruh 

Game Online Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Smp Nurul Hasanah Kelurahan Padang 

Bulan Medan), (Jurnal, t.th), h. 9, (15 Maret 2017) 

7
Khikmiah Hanum, Hubungan Kecanduan Bermain Game Online Terhadap Identitas 

Diri Remaja, (Jurnal,  t.th), (25 November 2016) 

8
 Ardanareswari Ayu Pitaloka, loc. cit. 
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2. Motivasi belajar siswa adalah dorongan (daya gerak) internal dan eksternal 

pada siswa untuk melakukan aktivitas belajar agar tujuan yang dikehendaki 

dapat tercapai. Dalam penelitian ini yang menjadi dimensi motivasi belajar 

siswa adalah: Motivasi instrinsik meliputi; Adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa 

depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik meliputi; Adanya penghargaan dalam 

belajar, lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan yang menarik dalam 

belajar.
9
 

E. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif dan tidak 

signifikan antara kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa di 

SMA Kartika XX-2 Kendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9
 Hamzah B Uno, Teori Motivasi dan Pengukuranya, ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 

h. 23 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kebiasaan Bermain Game Online 

1. Deskripsi Kebiasaan Bermain Game Online 

Kebiasaan seseorang untuk bermain, sebenarnya tidak terlepas dari 

eksistensinya sebagai manusia yang berakal yaitu “kebebasan” (Freedom), dalam 

kebebasanya seseorang diperhadapkan dengan berbagai pilihan dimana kita 

dituntut harus memiliki kesanggupan untuk menentukan pilihan-pilihan tersebut, 

untuk melakukan pilihan-pilihan itu, maka keberadaan motivasi adalah keharusan 

atau mutlak ada pada diri seseorang. Tanpa dibekali motivasi seseorang tidak 

akan mampu menentukan pilihan-pilihan tersebut, sehingga dengan sendirinya ia 

kehilangan kebebasan. Itu berarti seseorang kehilangan eksistensinya sebagai 

manusia. 

Kebiasaan (Habit) adalah reaksi otomatis terhadap situasi khusus yang 

biasanya diperoleh sebagai suatu hasil dari ulangan dan belajar. Setiap siswa 

yang mempunyai kebiasaan bermain sudah tentu kebiasaan-kebiasaanya 

dalam belajar akan tampak berubah.
1
 

 

Kebiasaan bermain adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara 

berulang-ulang atau lebih dari satu kali untuk mendapatkan kesenangan. 

Terdapat banyak jenis permainan yang dapat digunakan sebagai hiburan atau 

pengalihan suatu permasalahan yang dihadapi. Salah satu yang berkembang saat 

ini adalah jenis permainan berbasis teknologi seperti game online. 

                                                           
1
Aliwar, Hubungan Antara Kebiasaan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar  dengan 

Hasil Belajar Filsafat Pendidikan Islam (Survei di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari), 

( Laporan Hasil Penelitian, 2004), h. 25 


