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 BAB I   

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti pada saat ini, kebutuhan manusia 

semakin banyak, tidak hanya kebutuhan pokok saja melainkan 

kebutuhan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau pendidikan. 

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi semua orang, karena pendidikan 

merupakan suatu sarana untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik 

atau masa depan yang cerah. 

Pendidikan dapat diperoleh dari mana saja, baik dari sekolah 

maupun dari luar sekolah, selain itu juga diperoleh dari media elektronik 

dan media cetak. Ilmu pengetahuan dari media cetak dapat diperoleh 

dari buku, baik buku pelajaran maupun buku pengetahuan umum 

lainnya, serta dapat diperoleh dari koran ataupun majalah. Selain itu ada 

pula media elektronik, seperti televisi dan internet. Media elektronik 

seperti internet dapat menunjang setiap orang untuk mendapatkan 

informasi atau pengetahuan apa saja dengan lebih cepat dan lengkap. 

Sarana-sarana yang semakin banyak tersebut, seharusnya dapat 

menunjang semakin kayanya setiap orang akan ilmu pengetahuan, yang 

dapat membuat semakin termotivasi dalam belajar dan menambah 

pengetahuan yang lebih banyak lagi dari sebelumnya. 

Belajar sangatlah penting, terutama bagi orang yang sedang 

mengenyam pendidikan. Dalam hal ini, setiap orang harus mempunyai 

motivasi untuk belajar agar dapat mencapai prestasi yang 



2 

 

membanggakan. McDonald (Miru, 2009, h.1) menyatakan bahwa 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. Walgito (2004, h.220) mengatakan bahwa motivasi 

merupakan keadaan seseorang atau organisme yang mendorong perilaku 

ke arah tujuan. 

Cara agar dapat mencapai tujuan bagi seorang mahasiswa adalah 

belajar. Belajar adalah suatu proses yang harus dijalani untuk 

pembentukan perilaku, menambah informasi dan wawasan yang 

dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan dan mengatasi berbagai 

macam tantangan dalam hidup, serta untuk mencapai suatu prestasi, 

penghargaan, dan pengakuan dari orang lain dalam hidupnya. Belajar 

bukan merupakan konsekuensi yang otomatis akan menyampaikan 

informasi ke kepala seorang peserta didik, melainkan suatu proses 

perubahan permanen pada perilaku yang terjadi akibat latihan dan 

pengalaman.  

Silberman (2007, h. xxi), mengatakan bahwa belajar 

membutuhkan keterlibatan mental dan tindakan pelajar itu sendiri. 

Belajar adalah mengobservasi, mendengar, membaca, meniru, mencoba 

berbuat sesuatu. Proses belajar terjadi dari pengalaman yang 

menunjukkan ada perubahan atau modifikasi dalam pola penyesuaian 

diri. Perubahan ini merupakan interaksi antara dirinya dengan 

lingkungan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi dan individu 

tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri. 
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Belajar menurut Djiwandono (2002, h.120) adalah perubahan 

perilaku pada diri individu yang disebabkan oleh adanya pengalaman. 

Perbuatan-perbuatan yang dipelajari biasanya memberi hasil yang baik 

apabila orang mempunyai motivasi untuk melakukannya, dan latihan 

terkadang menghasilkan perubahan-perubahan dalam motivasi yang 

mengakibatkan perubahan-perubahan dalam prestasi. Skinner (dalam 

Walgito, 2004, h. 166) memberikan definisi belajar “Learning is a 

process of progressive behavior adaption”, dari definisi tersebut dapat 

dikemukakan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku 

yang bersifat progresif, adanya kecenderungan ke arah yang lebih 

sempurna atau lebih baik dari keadaan sebelumnya. 

Belajar memerlukan suatu dorongan-dorongan atau kekuatan baik 

dari dalam maupun dari luar individu, yang diharapkan mampu 

menambah energi dalam diri individu untuk meningkatkan intensitas 

dan usaha belajarnya sehingga dapat mencapai hasil maksimal yang 

diinginkan. Motivasi belajar adalah suatu keadaan dalam diri peserta 

didik yang mendorong dan mengarahkan perilakunya kepada tujuan 

yang ingin dicapainya dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi 

(Suwardjono, 2005, h.4).  

Manfaat motivasi belajar (Miru, 2009, h.1) adalah hasil belajar 

akan optimal apabila ada motivasi yang tepat. Berdasarkan hal-hal 

tersebut diharapkan setiap orang memiliki motivasi yang tepat dalam hal 

belajar sehingga hasil studi menjadi lebih baik lagi dan berprestasi di 

sekolah maupun universitas. Menurut M Sherif dan C.W Sherif (dalam 

Sarwono, 2002, h.45) motif adalah istilah generik yang meliputi semua 
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faktor internal yang mengarah kepada berbagai jenis perilaku yang 

bertujuan, semua pengaruh internal seperti kebutuhan (needs) yang 

berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, 

dan selera sosial yang bersumber dari fungsi-fungsi tersebut. 

Berbagai macam faktor membuat seorang menjadi termotivasi 

untuk belajar, seperti halnya ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik 

seperti yang dikemukakan oleh Miru (2009, h.1). Dalam hal ini faktor 

intrinsik adalah energi yang menjadi aktif atau berfungsi, tidak perlu 

mendapat rangsangan dari luar karena dalam setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Selain itu ada pula faktor ekstrinsik 

yaitu energi yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari 

luar untuk melakukan sesuatu. Hal-hal yang banyak terjadi pada saat ini 

yang menyebabkan motivasi belajar menjadi menurun adalah oleh 

karena faktor eksternal, seperti teman, baik teman di rumah, sekolah 

atau kampus, dan juga teman bermain lainnya yang membawa pengaruh 

bagi setiap orang dan bahkan merubah perilaku lama menjadi perilaku 

yang baru (dapat berupa perilaku baik atau buruk). Selain itu juga, 

faktor eksternal berasal dari perkembangan teknologi seperti permainan 

(game), internet dan lain sebagainya. 

Hal yang paling sering mempengaruhi seseorang dalam belajar 

adalah game. Hampir semua orang memiliki ponsel (telepon seluler), di 

dalam ponsel terdapat beberapa aplikasi dan paling sering digunakan 

adalah game. Griffiths (Wijayanti, 2013, h.2) mengungkapkan bahwa 

game dapat membuat orang lebih termotivasi. Beberapa individu yang 

gemar bemain game, memainkan game versi terbaru lebih memberi 
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kepuasan psikologis dari pada game yang model lama, untuk 

memainkannya perlu keterampilan yang lebih kompleks. Kecekatan 

lebih tinggi, serta menampilkan masalah yang lebih relevan secara sosial 

dan gambar yang lebih realistis. 

Pada saat ini orang yang memainkan game di ponsel lebih 

banyak didominasi oleh anak muda baik pelajar maupun mahasiswa, 

walaupun tidak menutup kemungkinan orang dewasa dan lanjut usia 

juga memainkannya. Game saat ini terbagi menjadi dua, yaitu game 

yang tidak terhubung dengan internet (game off line), maupun game 

yang terhubung dengan internet dan terhubung dengan pemain game 

lainnya dari berbagai penjuru dunia atau yang biasa disebut game on 

line. Dalam laporan Hexavianto (dalam Murtiwiyati dan Lauren, 2013, 

h.1) dijelaskan bahwa setiap tahun jumlah pemain game di Indonesia 

terus menerus  bertambah, bahkan saat ini Indonesia mengalami 

pertumbuhan pemain game hingga 33% setiap tahunnya, dan sampai 

tahun 2012 di Indonesia terdapat 30 juta pengguna Game Online dengan 

rata-rata umur pengguna antara 17 tahun hingga 40 tahun. 

Semakin merajalelanya game membuat para remaja usia sekolah 

maupun kuliah menjadi kecanduan akan game tersebut. Banyak orang 

yang menjadi lupa waktu, kemana pun dan kapan pun selalu membawa 

ponsel untuk menggunakan aplikasi yang ada di ponsel-nya tersebut 

termasuk game. Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan game adalah 

kegiatan belajar menjadi terganggu. Motivasi seseorang dalam belajar 

menjadi rendah sehingga prestasi belajarnya menjadi menurun. hal 
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tersebut banyak dialami oleh pelajar dan mahasiswa, tetapi yang akan 

dibahas kali ini adalah mengenai mahasiswa.  

Peneliti berhasil melakukan observasi dan wawancara kepada 

sejumlah mahasiswa terkait perilaku bermain game di ponsel. Observasi 

dan wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 28 November 2016 ada 

3 (tiga) orang mahasiswa. Mahasiswa tersebut adalah seorang 

mahasiswa yang bernama A, ia selalu saja serius dalam memainkan 

ponselnya terutama untuk bermain game online, kapanpun dan 

dimanapun ia berada, selalu saja membawa ponsel. Ia memainkan 

ponsel tidak mengenal waktu sehingga waktunya habis untuk bermain 

game. Maka dari itu, tugas-tugas termasuk skripsinya pun menjadi 

terbengkalai. Selain itu ada pula R, ia tahu bahwa ia memiliki tugas 

kuliah yang harus diselesaikan, namun ia mengabaikannya dan lebih 

mementingkan bermain game di ponsel, dengan alasan malas dan bisa 

dikerjakan nanti. Tidak berbeda jauh dengan T, ia pun menjawab 

pertanyaan yang sama dengan 2 (dua) subyek tadi. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara, ketiga mahasiswa tersebut maka dapat 

diketahui bahwa ketiga mahasiswa tersebut kurang termotivasi dalam 

belajar. 

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (dalam Salam, 

2004, h. 69), mahasiswa adalah kelompok manusia penganalisis yang 

bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan penalaran 

individu. Seseorang telah memutuskan untuk memilih jurusan yang 

diinginkan maka ia juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang 

telah ia pilih. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk 
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mengikuti atau tidaknya suatu proses pembelajaran di kampus, maka 

dengan begitu mahasiswa diuji mengenai tanggung jawabnya sebagai 

seorang mahasiswa. Kehadiran dan keaktifan di dalam proses belajar 

mengajar sangat berpengaruh pada nilai yang di dapat pada setiap 

semesternya, dan menentukan kelulusan juga. Mahasiswa bukan lagi 

seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih harus 

dibimbing, diarahkan, dan diberi tahu mana yang benar dan yang salah, 

mahasiswa disini diajarkan mengenai kemandirian dan cara 

pengambilan keputusan yang tepat yang nantinya akan sangat 

membantu dalam proses kelulusan.  

Seperti yang dikatakan Ferrari (2007) dalam suatu penelitian, 

60% responden memilih bermain permainan video dibandingkan belajar 

untuk ujian matematika yang sulit, di keesokan harinya. Berdasarkan 

fakta tersebut menunjukkan bahwa game sangatlah berpengaruh pada 

motivasi belajar seseorang. Pengaruh yang ditimbulkan karena faktor 

eksternal adalah seorang mahasiswa menjadi menyukai hal-hal di luar 

kuliahnya seperti penasaran dengan game model terbaru, ajakan dari 

teman untuk bermain game. Game mengalahkan kewajiban seorang 

mahasiswa untuk belajar. Perilaku tersebut dialami oleh mahasiswa di 

beberapa universitas di kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk meneliti mengenai mahasiswa yang gemar bermain game dan 

dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal-hal tersebut di atas sesuai 

dengan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti 

mendapati beberapa orang mahasiswa Universitas Katolik 
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Soegijapranata Semarang yang menggunakan ponsel untuk memainkan 

game pada saat sedang mengikuti perkuliahan. 

Dampak dari permainan game di ponsel hanya akan mengganggu 

kegiatan dan prestasi mahasiswa di kampus. Konsentrasi terhadap 

pelajaran menjadi berkurang yang akibatnya, mahasiswa tersebut akan 

mendapatkan nilai yang kurang maksimal pada setiap mata kuliah dan 

juga ujian, serta memperlambat proses kelulusan. 

Berdasarkan uraian di atas maka ingin mengetahui, ”Apakah ada 

hubungan antara perilaku bermain game di ponsel dengan motivasi 

belajar pada mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara perilaku bermain game dengan motivasi belajar pada mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmiah dalam bidang Psikologi, khususnya Psikologi Pendidikan 

pada mahasiswa tentang motivasi belajar. 
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2. Manfaat Praktis: 

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan 

dan wawasan bagi mahasiswa dan perguruan tinggi mengenai 

motivasi belajar yang ada hubungannya dengan bermain game di 

ponsel. 
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