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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Deskripsi data variabel X (Kebiasaan Bermain Game Online) memiliki Mean = 

61,63 dari skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi 19 = 59,38% berada pada 

interval presentase 61-80%, dengan demikian ini umumnya menunjukan 

kebiasaan bermain game online di SMA Kartika XX-2 Kendari pada kategori 

tinggi. Tinggi atau rendahnya suatu kebiasaan bermain game online seseorang 

dapat diketahui dari frekuensi dan durasi bermainnya dalam satu minggu dan 

seberapa lama waktu yang digunakan untuk setiap kali permainan. Kebiasaan 

bermain game online memiliki dampak positif dan negatif. Adapun untuk 

dampak positif bermain game online yaitu: membuat siswa lebih berkosentrasi, 

memotivasi siswa, meningkatkan kecepatan dalam mengetik, melatih kerja 

sama dan dapat menghilangkan strees. Bermain game online ini memang 

berdampak positif bagi siswa, tetapi jika dibiarkan berlarut-larut hingga 

mengarah pada adiksi tentu akan memberikan dampak negatif. Adapaun 

dampak negatif dari bermain game online yaitu: menimbulkan efek ketagihan, 

mengganggu kesehatan, pemborosan, lupa segala hal serta berkurangnya 

sosialisasi. 
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2. Deskripsi data variabel Y (Motivasi Belajar Siswa) memiliki nilai Mean = 

57,56 dari skor idealnya, dengan frekuensi tertinggi yakni 14 = 43,75% berada 

pada interval presentase 41-60%, dengan demikian ini umumnya menunjukan 

motivasi belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari pada kategori sedang. 

Tinggi atau rendahnya suatu motivasi belajar siswa dapat diketahui dari 

seberapa besar dorongan dan kemauan untuk selalu belajar sehingga tujuan 

yang dikehendaki dapat tercapai. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu: faktor instrinsik dan ekstrinsik. Faktor instrinsik meliputi: adanya 

hasrat dan keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, dan adanya harapan dan cita-cita masa depan. Faktor ekstrinsik 

meliputi: adanya penghargaan dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang 

kondusif serta adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 

3. Terdapat hubungan negatif dimana r hitung ≤ r tabel (r hitung= -0,51 ≤r tabel = 0,349) 

yang berada kategori sedang dan uji t tidak signifikan, karena t hitung ≤ ttabel 

dimana  (t hitung= - 3, 24 ≤ t tabel = 2,04). Maka hal ini berarti bahwa H1 ditolak 

dan H0 diterima artinya tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut 

atau bisa dikatakan juga terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan 

kebiasaan bermain game online dengan motivasi belajar siswa di SMA Kartika 

XX-2 Kendari. Dengan besarnya sumbangan variabel X ke variabel Y sebesar 

26,01%, dan sisanya 73,99% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di bahas 

dalam penelitian ini. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada pihak SMA Kartika Kendari, Data hasil penelitian motivasi belajar 

siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari dalam kategori sedang dan belum 

termasuk kategori rendah. Hal ini berarti walaupun siswa SMA Kartika XX-2 

Kendari memiliki kebiasaan bermain game online tinggi, tetapi masih 

mementingkan kegiatan belajar. Hal ini perlu menjadi perhatian guru bahwa 

hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif dan 

tidak signifikan antara kebiasaan bermain game online dengan motivasi 

belajar siswa di SMA Kartika XX-2 Kendari. Dimana semakin tinggi 

kebiasaan bermain game online seseorang maka akan semakin rendah 

motivasi belajarnya, begitu juga sebaliknya. Dengan hal ini hendaknya guru 

membimbing serta memberikan pengarahan tentang kegunaan internet yang 

bukan hanya untuk bermain game online, melainkan dapat memberikan 

berbagai informasi mengenai materi pembelajaran yang dapat menambah ilmu 

pengetahuan siswa, sehingga siswa akan mengurangi kebiasaan bermain game 

online nya dan motivasi dapat meningkat yang tadinya sedang menjadi tinggi. 

2. Kepada siswa SMA Kartika XX-2 Kendari perlu mempelajari bahwa bermain 

game online memunyai sifat adiktif yaitu dapat membuat kecanduan, sehingga  

frekuensi dan durasi bermain game online dapat dikurangi sejak dini. 

Sebaiknya siswa tidak bermain game online di jam sekolah dan hanya bermain 

game online diwaku hari libur saja, sehingga tidak mengganggu kegiatan di 
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dalam sekolah serta tidak menggangu aktivitas belajar agar motivasi 

belajarnya tinggi dan kebiasaan bermain game onlinenya rendah. 

3. Kepada orang tua siswa agar memberikan pengawasan kepada anak dan 

menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak sehingga anak 

lebih terbuka terhadap orang tua, dan berikan waktu kepada anak untuk 

bermain game online, serta tegaskan kepada anak untuk tidak bermain di luar 

waktu yang telah disepakati. Ini menunjukan bahwa orang tua tidak melarang 

tetapi memberikan waktu sehingga mengajarkan anak untuk 

bertanggungjawab pada waktu yang dimilikinya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


