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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Data 

Sebelum dilakukan analisis statistik dengan menggunakan 

Product Moment dari Pearson, maka dilakukan uji asumsi normalitas dan 

linearitas. 

1. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product 

moment untuk uji hipotesis, maka yang dilakukan terlebih dahulu 

adalah melalui uji asumsi menyangkut uji normalitas dan uji 

linearitas. Melalui uji asumsi tersebut dapat diketahui apakah 

distribusi kedua variabel tersebut normal atau tidak normal.  

a. Uji Normalitas 

1) Prestasi Belajar (Ulangan Harian Matematika)  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov Smirnov Z dengan bantuan Statistcal Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. hasil uji normalitas 

terhadap prestasi belajar (ulangan harian matematika) 

diperoleh nilai K-S Z = 0,745 (p>0,05) yang bearti distribusi 

penyebarannya normal. Hasil normalitas selengkapnya dapat 

dilihat di lampiran halaman 77. 

2) Kecanduan Game Online  

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik 

Kolmogorov Smirnov Z dengan bantuan Statistcal Packages 

for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. hasil uji normalitas 
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terhadap kecanduan game online diperoleh nilai K-S Z = 

0,583 (p>0,05) yang bearti distribusi penyebarannya normal. 

Hasil normalitas selengkapnya dapat dilihat di lampiran 

halaman 77. 

b. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil uji linearitas antara prestasi belajar 

(ulangan harian matematika) dan kecanduan game online. 

Perhitungan uji lineritas ini dilakukan dengan menggunakan 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. uji 

linearitas memiliki hasil F= 52,728 (p<0,05). Hasil tersebut 

menunjukan bahwa hubungan antara prestasi belajar (ulangan 

harian matematika) dan kecanduan game online adalah 

hubungan linear. Hasil uji linieritas dapat dilihat di lampiran 

halaman 78. 

2. Uji Hipotesis  

Tahapan uji hipotesis dilakukan setelah mendapat hasil dari 

uji asumsi. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan korelasi 

Product Moment dengan bantuan Statistical Packages for Social 

Sciences (SPSS) Release 16.0. hasil dari uji hipotesis adalah rxy = -

0,758 (p<0,01) maka hasil tersebut menunjukan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara prestasi belajar 

(ulangan harian matematika) dan kecanduan game online dan 

sebaliknya dengan sumbangan efektif kecanduan game online 

sebesar 57,54%. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada lampiran 

halaman 80. 



44 
 

 

B. Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara prestasi belajar (ulangan harian matematika) dan 

kecanduan game online pada pelajar SMA dengan nilai rxy = - 0,758 

(p<0,01). Hal ini menunjukan bahwa pelajar SMA yang mempunyai 

prestasi belajar (ulangan harian matematika) yang buruk akibat banyak 

menghabiskan waktu untuk bermain game online dan pada akhirnya 

menyebabkan kecanduan pada game online. Semakin tinggi kecanduan 

bermain game online maka akan semakin rendah pula prestasi belajar 

(ulangan harian matematika). 

Nilai ulangan harian matematika merupakan suatu hal yang 

penting bagi siswa karena dapat menentukan hasil belajar atau prestasi 

belajar yang diperoleh selama proses pembelajaran sebagai salah satu 

faktor dalam memperoleh prestasi belajar siswa. Siswa dapat dikatakan 

sukses dalam proses belajar jika siswa tersebut dapat meraih prestasi 

belajar yang baik, untuk memperoleh prestasi belajar yang baik, tentunya 

para siswa harus memperoleh hasil nilai ulangan harian yang baik pula. 

Pada kenyataannya masih banyak ditemukan siswa yang mendapatkan 

nilai ulangan harian yang rendah sehingga menyebabkan prestasi belajar 

menjadi buruk pada pelajaran matematika. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar (ulangan 

harian matematika) adalah kecanduan game online. Seperti yang 

dijelaskan oleh Suciati (2013, h. 131) bahwa salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan prestasi belajar (ulangan harian matematika) 

siswa adalah kecanduan bermain game online, hal yang sama juga 
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diungkapkan oleh Marlina, Putu, Minarti, & Utami (2014, h. 6) bahwa 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara prestasi belajar 

dengan kecanduan bermain game online dengan koefesien korelasi 

sebesar  -0,732 dengan p<0,01. 

Hal ini disebabkan karena berkembangnya teknologi permainan 

dengan fasilitas internet yaitu game online, serta maraknya warung 

internet yang membuat banyak pelajar menjadi pecandu permainan game 

online. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi 

(dalam Pratiwi, dkk., 2012, h. 4) bahwa pengguna terbanyak internet di 

Indonesia adalah kaum pelajar. Seorang siswa yang kecanduan bermain 

game online membuat siswa tersebut menjadi kecanduan untuk terpaku 

didepan monitor selama berjam-jam serta dapat melupakan semua 

aktivitasnya yang lain seperti makan, mandi, olahraga, beribadah, belajar 

serta akan berdampak buruk pada psikologisnya. Sehingga seorang siswa 

yang kecanduan bermain game online akan benar-benar hanyut kedalam 

permainan tersebut dan mengakibatkan aktifitas-aktifitas yang lain 

menjadi terabaikan. Terutama pada bidang pendidikan, para siswa akan 

kesulitan belajar dan mendapatkan prestasi belajar jika kecanduan 

bermain game online.  

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan berupa 

sumbangan efektif kecanduan bermain game online dengan prestasi 

belajar (ulangan harian matematika) sebesar 57,45% dan 42,55% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diikut sertakan dalam 

penelitian ini yang mempengaruhi prestasi belajar (ulangan harian 

matematika). Faktor-faktor lain tersebut diantaranya adalah faktor 
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internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam 

diri individu yang mempengaruhi prestasi belajar, seperti kesehatan 

jasmani, tingkat kecerdasan, motivasi, minat, sikap, bakat. Sedangkan 

faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa 

diantaranya adalah lingkungan sosial sekolah, lingkungan sosial keluarga, 

lingkungan alam, faktor waktu dan kinerja guru. Sumbangan ini tergolong 

besar dan memiliki pengaruh yang besar bagi mereka yang memiliki 

tingkat kecanduan bermain game online yang tinggi, maka diharapkan 

mereka harus mengurangi tingkat kecanduan game online tersebut. 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui 

bahwa variabel prestasi belajar (ulangan harian matematika) menunjukan 

hasil mean empirik 56,79 dan standar deviasi empirik 23,54, dengan tujuh 

subyek dikategorikan sebagai katogeri rendah, dua puluh empat subyek 

dikategorikan sebagai kategori sedang serta sepuluh subyek 

dikategorikan sebagai kategori tinggi. Maka dapat dilihat bahwa 

penelitian subyek memiliki tingkat prestasi belajar matematika yang 

sedang.  

Perhitungan yang sama juga dilakukan untuk variabel kecanduan 

game online. Mean empirik diketahui sebesar 82,24 dan standar deviasi 

17,313. Dengan lima subyek dikategorikan rendah, tiga puluh subyek 

dikategorikan sedang, dan enam subyek dikategorikan tinggi. Maka dapat 

disimpulkan penelitian kecanduan game online dalam kategori sedang. 

Hal ini menunjukan bahwa subyek penelitian ada kecenderungan 

kecanduang game online, tetapi dapat ditoleransi. 
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Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti menyebabkan 

penelitian ini memiliki beberapa kelamahan. Adapun kelemahan dari 

penelitian ini dapat mempengaruhi hasil penelitian diantaranya: 

1. Kemungkinan tidak terbukanya subyek dalam menjawab 

pertanyaan sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai 

dengan keadaan dirinya dan cenderung ingin dianggap ideal 

sesuai dengan keadaan pada umumnya, sehingga ada 

kemungkinan jawaban tidak jujur. 

2. Peneliti tidak dapat mengontrol suasana ruangan pengisian 

skala secara penuh, sehingga hasil belum begitu maksimal saat 

pengisian skala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


