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BAB 5 

HASIL PENELITIAN 

 

5.01. Uji Asumsi 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

dan uji linearitas terhadap data penelitian yang telah diperoleh untuk memenuhi 

asumsi dasar analisis korelasi. 

5.01.01. Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa data berdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan teknik Kolmogorov–Smirnov 

Zmenggunakan program Statistical Packages for Social Science (SPSS) release 

16.0. Hasil uji normalitas sebaran pada seluruh variabel penelitian selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran. 

Berdasarkan uji normalitas Kecanduan Game Online diperoleh nilai K-S Z 

= 0,585 dengan nilai p = 0,884 sehingga p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa sebaran data Kecanduan Game Online berdistribusi normal. Berdasarkan 

uji normalitas Prestasi Akademik Siswa diperoleh nilai K-S Z = 0,877 dengan nilai 

p = 0,425 sehingga p > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebaran data 

Prestasi Akademik Siswa berdistribusi normal. 

5.01.02. Uji Linearitas 

Selain uji normalitas, asumsi yang harus dipenuhi dalam teknik korelasi 

adalah uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan teknik uji F menggunakan 

program Statistical Packages for Social Science (SPSS) release 16.0. Hasil 

perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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Berdasarkan uji linearitas diperoleh koefisien Flinear = 9,854 dengan nilai p 

= 0,004 sehingga p < 0,01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan 

variabel Kecanduan Game Online dengan Prestasi Akademik Siswa dalam 

penelitian ini adalah linear atau persamaan kedua variabel tersebut membentuk 

garis lurus. 

 

5.02. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product 

moment. Teknik korelasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara kecanduan game online dengan prestasi akademik pada siswa 

Sekolah Dasar. 

Berdasarkan uji korelasi diperoleh koefisien korelasi rxy = -0,510 dengan 

nilai p = 0,004 sehingga nilai p < 0,01, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecanduan 

game online dengan prestasi akademik pada siswa Sekolah Dasar. Dengan 

demikian, hipotesis dalam penelitian ini diterima.Hasil analisis korelasi product 

moment selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

 

5.03. Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi Product 

Moment, diperoleh nilai koefisien korelasi negatif (r = -0,510 dengan nilai p = 

0,004 sehingga nilai p < 0,01) yang berarti terdapat hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara kecanduan game online dengan prestasi akademik pada 

siswa Sekolah Dasar. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian ini diterima karena hipotesis yang diajukan di awal sesuai 
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dengan hasil penelitian yang telah dilakukan (p < 0,01). Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi kecanduan game online yang dialami siswa Sekolah Dasar, maka 

semakin rendah prestasi akademiknya, demikian pula sebaliknya.  

Hasil penelitian tersebut semakin membuktikan bahwa diantara banyak 

faktor yang dapat memengaruhi prestasi akademik siswa bahwa salah satu 

faktor yang sangat signifikan memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik 

siswa adalah faktor kecanduan game online. Hal ini sesuai dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Lee, Yu dan Lin (dikutip Pratiwi, Andayani & Karyanta, 

2012) bahwa anak yang mengalami kecanduan terhadap game online dapat 

mengalami performa akademis yang buruk. Ketergantungan seorang anak 

terhadap game online akan memengaruhi minat dan motivasinya terhadap 

aktivitas belajar sehingga hal ini akan mengurangi waktu belajar yang 

seharusnya dijalani oleh anak. Jika hal ini berlangsung secara terus menerus 

dalam tempo yang lama maka tidak mustahil anak akan mengalami penurunan 

prestasi di sekolah. 

Kecanduan game online dapat menimbulkan kerugian yang signifikan 

diantaranya dapat memengaruhi pencapaian prestasi akademik di sekolah. Hal 

ini sesuai pendapat yang dikatakan oleh Pirantika dan Purwanti (2017) yang 

menyatakan bahwa dampak negatif dari bermain game online bagi siswa adalah 

munculnya rasa malas untuk belajar. Gentile (dikutip Pande & Marheni, 2015) 

mengatakan bahwa lamanya waktu yang dihabiskan untuk bermain game online 

akan mengurangi waktu yang dapat dilakukan siswa untuk melakukan kegiatan-

kegiatan lainnya. Game online akan mengurangi kegiatan positif yang 

seharusnya dapat dijalani oleh anak seperti belajar. 
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Hasil penelitian ini diperoleh nilai koefisien determinasi penelitian sebesar 

0,260. Angka tersebut mengandung arti bahwa dalam penelitian ini, kecanduan 

game online memberikan sumbangan efektif sebesar 26% terhadap prestasi 

akademik pada siswa Sekolah Dasar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 

tingkat konsistensi variabel dependent dalam penelitian ini yaitu prestasi 

akademik siswa sebesar 26% dapat diprediksi oleh variabel independent,yaitu 

kecanduan game online, sedangkan sisanya sebesar 74% ditentukan oleh faktor-

faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. 

Kecanduan game online memiliki hubungan dengan prestasi akademik 

siswa. Bermain game online akan memberikan dampak candu terhadap siswa, 

sehingga siswa melupakan tugas utama mereka yaitu belajar. Akibatnya dari 

segi akademik siswa akan mengalami penurunan prestasi akademik. Schie dan 

Wiegman (dikutip Pande & Marheni, 2015) mengatakan bahwa siswa yang 

sudah mengalami kecanduan terhadapgame online akan mencurahkan sedikit 

waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, 

sehingga tidak memiliki waktu luang lagi dan sudah habis untuk bermain game 

online. Hal ini pada akhirnya akan mengakibatkan waktu yang tercurah untuk 

kegiatan akademis habis dan akibatnya akan menurunkan prestasi yang 

mungkin dicapainya.  

Grant dan Kim (dalam Pirantika & Purwanti, 2017) mengatakan bahwa 

seorang anak yang telah mengalami kecanduan terhadap game online seolah-

olah tidak ada hal yang ingin dikerjakan selain bermain game online dan seolah-

olah game online tersebut adalah hidupnya. Akibatnya para pemain game 

onlineakan menjadi lalai dengan kehidupan nyatanya akibat terlalu terlibat dalam 

permainan tersebut. Siswa yang sudah kecanduan akan mengorbankan waktu 
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belajarnya untuk bermain game online, bahwa mengabaikan kegiatan-kegiatan 

yang lain, seperti waktu untuk istirahat, makan, berkumpul dengan keluarga dan 

teman sebayanya. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai mean empirik variabel kecanduan 

game online sebesar 81,33 yang berarti lebih besar dari mean hipotetiknya 

sebesar 100 dan standar deviasi sebesar 20, hal ini mengindikasikan bahwa 

kecanduan game online pada siswa tergolong sedang. Artinya siswa 

diindikasikan mengalami kecanduan terhadap game online masih dalam batas 

toleransi. Tingkat ketergantungan siswa pada game online dapat dikatakan 

cukup tinggi, apalagi mengingat kemajuan teknologi informasi yang semakin 

memudahkan setiap siswa untuk mengakses game online. Dari hasil penelitian 

diketahui siswa yang menunjukkan kecanduan yang rendah sebanyak 4 siswa, 

siswa yang menunjukkan kecanduan sedang sebanyak 14 siswa dan siswa yang 

menunjukkan kecanduan tinggi sebanyak 12 siswa. Hal ini mengindikasikan 

bahwa adanya kecenderungan siswa yang mengalami kecanduan game online. 

Akbar (2001) mengatakan bahwa sebuah game online diciptakan dan 

dirancang suatu reinforcement yang bersifat segera sehingga begitu pemain 

berhasil melampaui target tertentu akan tertarik untuk tetap memainkannya. Para 

pecandu game online akan berusaha untuk terus meningkatkan level 

permainannya demi memperoleh skor yang tinggi sehingga membuat seseorang 

bermain game online selama berjam-jam di depan monitor tanpa henti hingga 

menyebabkan siswamelupakan aktivitas akademisnya. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai mean empirik (rata-rata kelas) variabel 

prestasi akademik pada siswa Sekolah Dasar dalam penelitian ini sebesar 

677,10, sehingga dapat diketahui bahwa siswa yang mendapat nilai di atas rata-
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rata sebanyak 17 siswa, sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah rata-

rata sebanyak 13 siswa. Hal ini mengindikasikan sebagian besar siswa 

menunjukkan prestasi akademik yang baik, namun demikian siswa yang 

menunjukkan prestasi akademik yang rendah juga masih tergolong banyak, 

sehingga perlu mendapat perhatian bersama. 

Diantara banyak faktor yang memengaruhi prestasi akademik siswa, 

bahwa faktor kecanduan game online memiliki pengaruh yang sangat signifikan. 

Hal ini sejalan dengan berbagai macam penelitian diantaranya hasil penelitian 

Pande dan Marheni (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara kecanduan game online dengan prestasi akademik siswa, 

juga hasil penelitian Julia (2018) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 

yang cukup signifikan antara bermain game onlne dengan prestasi akademik 

siswa.  

Penelitian lainnya yang sejalan dengan hasil penelitian ini dilakukan oleh 

Turel dan Toraman (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh kecanduan 

internet terhadap prestasi akademik siswa. Siswa yang dapat mencapai 

kesuksesan akademik ditunjukkan dengan prestasi akademik yang meningkat 

memiliki tingkat kecanduan yang rendah terhadap internet. Didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Kakkar, Ahuja, dan Dahiya (2015) yang 

menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan kecanduan internet terhadap 

prestasi akademik dan kesehatan mental siswa. Siswa yang mengalami 

kecanduan internet terbukti mengalami permasalahan dalam pencapaian 

prestasi akademik dan kesehatan mentalnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara kecanduan game online dengan 
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prestasi akademik pada siswa Sekolah Dasar.Semakin tinggi kecanduan siswa 

terhadap game online, maka semakin rendah prestasi akademik yang diraihnya, 

demikian pula sebaliknya. 

Kelemahan dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan try out 

terpakai, sehingga memungkinkan subjek masih dihadapkan pada skala yang 

belum dibersihkan dari item yang gugur. Selain itu, try out terpakai membuat 

hasil yang kurang tersaring dengan lebih baik dalam pengisian skala tersebut. 
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