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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data dari skala motivasi belajar dan perilaku 

bermain game di ponsel dilakukan pengujian terhadap hipotesis 

penelitian dengan menggunakan teknik analisis korelasi Product 

Moment dari Pearson untuk mencari hubungan antara bermain game di 

ponsel dengan motivasi belajar mahasiswa. Uji asumsi normalitas dan 

linieritas hubungan variabel bebas dan variabel tergantung harus 

dilakukan terlebih dahulu, sebelum melakukan pengujian terhadap 

korelasi antar variabel. 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan program Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) Release 16.0. Penghitungan normalitas dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogrov-Smirnov Z. Hasil uji normalitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Variabel motivasi belajar menunjukkan nilai K-S Z sebesar 

0,749, dengan p>0,05. 

2) Variabel perilaku bermain game di ponsel menghasilkan K-S 

Z sebesar 0,554, dengan p>0,05. 
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Dari uji asumsi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

kedua variabel tersebut memiliki sebaran data yang normal. Hasil 

uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel motivasi belajar dan perilaku bermain game di ponsel. 

Perhitungan uji linieritas dilakukan dengan menggunakan 

program Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) Release 

16.0. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan linier dengan 

nilai Flinier sebesar 7,613 dengan p < 0,05, yang berarti bahwa 

hubungan antara perilaku bermain game di ponsel dengan 

motivasi belajar adalah hubungan linier. Hasil uji linieritas 

selanjutnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi, maka kemudian dilakukan uji 

hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara perilaku bermain game di ponsel dengan motivasi 

belajar. Pengujian hipotesis ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil uji analisis 

Product Moment yang menguji hubungan antara perilaku bermain 

game di ponsel dengan motivasi belajar menghasilkan nilai rxy 

sebesar -0,456 dengan p < 0,01, yang artinya ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara perilaku bermain game di ponsel 

dengan motivasi belajar. Artinya adalah apabila semakin sering 
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mahasiswa bermain game di ponsel maka motivasi belajar rendah, 

dan begitu pula sebaliknya. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan “ada hubungan antara perilaku bermain game di ponsel 

dengan motivasi belajar mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang” dapat diterima pada taraf signifikansi 1%. 

Perilaku bermain game di ponsel memberikan pengaruh sebesar 

20,79% terhadap motivasi belajar. Hal ini berarti perilaku bermain 

game di ponsel memberikan Sumbangan Efektif ( SE ) sebesar 

20,79% terhadap motivasi belajar. Hasil analisis selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

B. Pembahasan 

Hasil analisis data menyatakan ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara perilaku bermain game di ponsel dengan motivasi 

belajar pada mahasiswa. Hal ini berarti semakin sering mahasiswa 

bermain game di ponsel, maka semakin rendah motivasi belajarnya. 

Sedangkan semakin jarang mahasiswa bermain game di ponsel, maka 

semakin tinggi motivasi belajarnya. 

Sardiman (dalam Solina, Erlamsyah & Syahniar, 2013, h.289) 

menyatakan bahwa motivasi belajar merupakan faktor psikis yang 

bersifat non intelektual. Motivasi berperan khas dalam hal penumbuhan 

gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Seseorang yang 

memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk belajar, 

menggali pengetahuan untuk belajar. Apabila hal-hal tersebut tidak lagi 
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membuat seseorang merasa senang dan bersemangat untuk belajar maka 

ia akan mengalihkan pada hal lain yang jauh lebih menyenangkan. 

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 aktif atau berfungsi, tidak perlu dirangsang 

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, seperti halnya teman, lingkungan (tempat tinggal 

maupun kampus), dan informasi atau perkembangan teknologi. Akan 

tetapi yang banyak terjadi saat ini yang menyebabkan motivasi belajar 

menjadi menurun adalah oleh karena faktor eksternal. Faktor eksternal 

yang menyebabkan seseorang menjadi kurang termotivasi untuk belajar 

adalah berasal dari teman, baik teman di rumah, sekolah atau kampus, 

dan juga teman bermain lainnya yang membawa pengaruh bagi setiap 

orang dan bahkan merubah perilaku (dapat berupa perilaku baik atau 

buruk), dan teman tersebut mempengaruhi seseorang untuk mengenal 

perkembangan teknologi seperti halnya game online yang terdapat pada 

sebuah ponsel. 

Perilaku bermain game di ponsel adalah sesuatu yang dilakukan 

berupa proses berpikir kreatif menggunakan strategi dan gerakan 

tertentu yang diterapkan pada sebuah permainan yang mendatangkan 

rasa puas, senang dan gembira, yang membuat seseorang menjadi lebih 

termotivasi, terutama dalam memecahkan masalah dalam sebuah 
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permainan di ponsel. Perilaku bermain game di ponsel sangatlah 

mengganggu kegiatan belajar apabila terlalu berlebihan dan terkadang 

hingga tidak ingat waktu. Oleh karena itu, mahasiswa harus bisa 

memilih atau memprioritaskan segala sesuatu yang paling penting 

terlebih dahulu yaitu belajar. 

Skor mahasiswa pada variabel motivasi belajar tergolong rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung kurang termotivasi 

untuk belajar. Skor tersebut diambil berdasarkan Me = 81,35 ; SDe = 

13,293. Dalam penelitian ini dari 31 mahasiswa terdapat 21 orang 

(67,74%) yang motivasi belajarnya antara sedang hingga rendah. 

Tabel 9 

Rincian Skor Variabel Motivasi Belajar 

 

Klasifikasi Jumlah 

Sangat Tinggi 2 Orang ( 6,45% ) 

Tinggi 8 Orang ( 25,81% ) 

Sedang 12 Orang ( 38,71% ) 

Rendah 6 Orang ( 19,35% ) 

Sangat Rendah 3 Orang ( 9,68% ) 

Jumlah 31 Orang 

 

Skor mahasiswa pada variabel perilaku bermain game di ponsel 

tergolong sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

cenderung gemar bermain game di ponsel. Skor tersebut diambil 

berdasarkan Me = 64,71 ; SDe = 11,3. Dalam penelitian ini dari 31 

mahasiswa terdapat 22 orang mahasiswa (70,96%) yang gemar bermain 

game di ponsel. 
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Tabel 10 

Rincian Skor Variabel Perilaku Bermain Game di Ponsel 

 

Klasifikasi Jumlah 

Sangat Tinggi - 

Tinggi 11 Orang ( 35,48% ) 

Sedang 11 Orang ( 35,48% ) 

Rendah 7 Orang ( 22,58% ) 

Sangat Rendah 2 Orang ( 6,46% ) 

Jumlah 31 Orang 

 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan antara 

perilaku bermain game di ponsel dengan motivasi belajar mahasiswa 

dengan nilai rxy sebesar -0,456 dengan p < 0,01, sehingga Sumbangan 

Efektif ( SE ) yang dihasilkan perilaku bermain game di ponsel terhadap 

variabel motivasi belajar pada mahasiswa sebesar 20,79% yang berarti 

tergolong sedang. Hal ini menunjukkan ada faktor-faktor lain sebesar 

79,21% yang mempengaruhi motivasi belajar pada mahasiswa. 

Aspek perilaku bermain game di ponsel ada beberapa aspek, 

seperti halnya yaitu penilaian positif-negatif untuk memberikan arah 

gerak, kebutuhan, gerakan berupa aktivitas yang menggunakan seluruh 

tubuh atau sebagian anggota tubuh saja, energi dan tegangan yang 

berpengaruh pada perilaku seseorang. Aspek-aspek yang digunakan 

dalam penelitian yang mewakili beberapa aspek tersebut diatas adalah 

yaitu penilaian positif-negatif untuk memberikan arah gerak, kebutuhan, 

gerakan berupa aktivitas yang menggunakan seluruh tubuh atau 

sebagian anggota tubuh saja. Aspek-aspek tersebut digunakan dalam 

penelitian karena merupakan kesimpulan dari beberapa aspek yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh dan mudah diterapkan pada skala. 
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Hal-hal tersebut membuat kemungkinan hasil yang diperoleh 

kurang mencerminkan hasil yang sesungguhnya. Kelemahan-kelemahan 

lain dalam penelitian ini adalah adanya item-item pada skala penelitian 

yang kurang sesuai dengan situasi subyek penelitian, sehingga 

menyebabkan skala pada penelitian ini kurang dapat mengungkapkan 

aspek-aspek yang hendak diukur atau tidak semua perilaku ter-cover. 

Misalnya seperti mahasiswa gemar bermain game di ponsel akan tetapi 

ia rajin belajar dan aktif dalam setiap kegiatan perkuliahan.  

Peneliti memiliki keterbatasan seperti kurang adanya keterangan 

yang jelas mengenai subyek penelitian yang menyatakan bahwa subyek 

merupakan gamer aktif atau tidak, yang ada hanyalah jurusan dan 

angkatan saja. Ada pula aspek kebutuhan yang terdapat pada kedua 

variabel. Kebutuhan menurut variabel motivasi belajar adalah individu 

merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dan apa yang 

diharapkan, sebagai contoh terdapat pada item “saya sering 

mengunjungi perpustakaan untuk menyelesaikan tugas”. Selain itu 

aspek kebutuhan pada variabel perilaku bermain game di ponsel yang 

berarti sifat pribadi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan yang 

meliputi motif, keinginan, dan dorongan, contoh item kebutuhan seperti 

“Saya tidak bisa apabila sehari saja tidak bermain game”. 
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