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BAB 5 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Penelitian 

5.01.01. Uji Asumsi 

Sebelum melakukan uji hipotesis pada penelitian ini, dilakukan uji 

asumsi terlebih dahulu. Uji asumsi menggunakan uji normalitas dan uji 

linearitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah skala 

tersebut normal atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan dua variabel.  

1. Uji normalitas pada variabel motivasi belajar dengan 

menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil pada K-

S-Z sebesar 1.529 dengan nilai p sebesar 0.019 (p < 0.05) yang 

berarti distribusi penyebaran tidak normal.  

2. Uji normalitas pada variabel kecanduan internet dengan  

menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan hasil K-S-Z 

sebesar 0.855 dengan nilai p sebesar 0.457 (p > 0.05) yang 

berarti distribusi penyebaran normal. Perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran E-1. 

 

5.01.02. Uji Linearitas 

Hasil dari uji linearitas pada penelitian ini menunjukkan hasil 

yang linear antara kecanduan internet dengan motivasi belajar pada 

siswa dengan nilai F hitung = 59,194 dan nilai p ,000 (p < 0,05) yang 

berati terdapat hubungan yang linear antara kecanduan internet 

dengan motivasi belajar pada siswa. Perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran E-2. 
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5.02. Uji Hipotesis  

Setelah dilakukan uji asumsi pada variabel, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program Statistical Package 

for the Social Sciences for Windows seri 16.0. Teknik yang digunakan 

dalam uji korelasi penelitian ini menggunakan uji Spearman dikarenakan 

variabel motivasi belajar mengalami distribusi penyebaran tidak normal. 

Oleh sebab itu, peneliti menggunakan uji non-parametrik yaitu uji 

Spearman. Adapun hasil yang diperoleh dari uji Spearman yaitu, rho = -

0.515 dengan signifikansi 0.000 (p<0.01) yang berarti ada hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara kecanduan internet dengan motivasi  

belajar pada siswa, dengan begitu hipotesis pada penelitian dapat diterima. 

Perhitungan dapat dilihat pada lampiran F-1.    

5.03. Pembahasan 

Setelah melakukan pengolahan data, maka dapat dilihat bahwa dari 

hasil uji hipotesis maka hipotesis dapat diterima dengan adanya hubungan 

negatif yang sangat signifikan antara kecanduan internet dengan motivasi 

belajar  pada siswa. Semakin tinggi kecanduan internet  pada siswa maka, 

semakin rendah motivasi belajarnya, dan sebaliknya semakin tinggi 

motivasi belajar siswa, maka semakin rendah kecanduan internetnya.  

Penelitian ini sesuai dengan data yang didapatkan bahwa kecanduan 

internet berhubungan dengan motivasi belajar, dimana ketika siswa 

kecanduan dengan internet dan menggunakan secara terus menerus, hal 

tersebut membuat motivasi belajarnya semakin rendah. Hal tersebut 

dikarenakan siswa lebih nyaman dalam menggunakan internet diluar 

kebutuhan belajar dan menyita waktunya, sehingga keinginan dan 

semangat untuk belajar pada siswa semakin menurun.  
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Seperti sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Sinkkonen, 

Puhakka, & Merilainen (2014) pada 475 responden dengan usia 15-19 

tahun menemukan data bahwa, penggunaan internet bahkan kecanduan 

pada responden memiliki pengaruh negatif yaitu, bergantung pada 

kehidupan secara online, mengganggu hubungan, mengabaikan pekerjaan 

dalam hal ini remaja sebagai pelajar mengabaikan tugas untuk belajar, dan 

kontrol diri. Kecanduan internet juga mengganggu kegiatan sekolah, 

seperti kesulitan untuk berkonsentrasi pada tugas sekolah dan sering 

terlambat untuk masuk sekolah. Dari penelitian tersebut dapat diketahui 

bahwa penggunaan internet secara berlebihan mampu mengganggu 

motivasi belajar pada remaja, karena mengabaikan tugas untuk belajar dan 

kesulitan konsentrasi ketika belajar sehingga mengurangi motivasi belajar.  

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Apriliana (2016), yang mendapatkan data bahwa terdapat hubungan 

negatif yang sangat signifikan pada siswa SMA 2 Muhammidyah 

Yogyakarta yang mengalami kecanduan internet dengan motivasi belajar. 

Hal tersebut dibuktikan dengan rxy = -0,239 (p<0,01).  

Hasil penelitian yang dilakukan pada terhadap variabel motivasi 

belajar siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Banjarbaru, didapatkan Mean Empirik 

(Me) sebesar 64,17 dengan Standart Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 12 

dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 60. Oleh sebab itu dapat dilihat motivasi 

belajar pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Banjarbaru berada pada 

golongan sedang. Siswa kelas 8 sudah mulai menyadari bahwa pentingnya 

belajar untuk dirinya, dan mulai membangun motivasi belajar yang baik 

dalam diri. 

Hasil penelitian yang dilakukan pada terhadap variabel kecanduan 

internet siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Banjarbaru, didapatkan Mean Empirik 

(Me) sebesar 53,52 dengan Standart Deviasi Hipotetik (SDh) sebesar 10,5 
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dan Mean Hipotetik (Mh) sebesar 52,5. Oleh sebab itu dapat dilihat 

kecanduan internet pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Banjarbaru berada 

pada golongan sedang. Siswa mengalami kecanduan internet dalam 

golongan sedang yang berarti banyak siswa yang sudah mulai tidak bisa 

jauh dari internet dan sering menggunakan internet untuk kebutuhannya 

sehari-hari.  

 

 

  


