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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang penting bagi manusia 

(Afrianto, 2010). Ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang 

pendidikan (Rahayu, 2017). Rahayu juga menyebutkan bahwa pendidikan di 

Indonesia yang dilaksanakan pada saat ini banyak sekali menghadapi 

problematika dan rintangan, serta hasil dari penelitian Jaringan Pemantau 

Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan bahwa indeks kualitas pendidikan di 

Indonesia berada di bawah Ethiopia dan Filipina. 

 Pendidikan dan pengajaran adalah suatu proses yang sadar tujuan 

(Sardiman, 2012). Sardiman juga mengatakan bahwa tujuan dapat diartikan 

sebagai suatu usaha untuk memberikan rumusan hasil yang diharapkan siswa 

setelah melaksanakan pengalaman belajar. Tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran salah satunya adalah terlihat dari prestasi belajar yang diraih oleh 

para siswa. Dengan prestasi yang tinggi maka menunjukkan bahwa para siswa 

memiliki indikasi berpengetahuan yang baik (Hamdu & Agustina, 2011). 

 Pemerintah terus mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas 

pendidikan nasional melalui beragam program dan kebijakan yang salah satunya 

didasarkan pada hasil analisis dari penilaian hasil belajar siswa (Marroli, 2018). 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama dengan 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) terus meningkatkan kualitas 

penilaian hasil belajar untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan 

secara nasional. 
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 Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar (Dimyati & Mudjiono, 2002). Dari sisi guru, tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.  

 Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar dilihat dari 

hasil belajar yang optimal (Putri & Isnani, 2015). Hasil belajar optimal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya minat, motivasi, dan sebagainya. 

Putri dan Isnani juga mengatakan bahwa siswa yang memiliki minat belajar yang 

tinggi akan senantiasa memberikan perhatian penuh dalam usahanya mencapai 

tujuan pembelajaran.Selain minat siswa dalam belajar, motivasi dalam belajar 

juga berpengaruh terhadap hasil belajar. 

 Dalam kegiatan belajar, maka motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek 

belajar itu dapat tercapai (Sardiman, 2012). Selain itu Brophy (2004) 

mengungkapkan bahwa motivasi belajar mengutamakan respon kognitif. Yang 

dimaksud adalah kecenderungan para siswa untuk mencapai aktivitas akademis 

yang bermakna dan bermanfaat serta mencoba untuk mendapatkan keuntungan 

dari aktivitas tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar akan memperhatikan 

pelajaran yang disampaikan dan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, maka 

mereka akan mencapai nilai yang baik di setiap hasil tes mereka. 

 Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 7 oktober 2018 kepada lima 

mahasiswa yang akan menjadi subjek penelitian, yaitu dua mahasiswa tingkat 

awal dengan inisial R dan J dan tiga mahasiswa tingkat akhir dengan inisial W, E 
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dan Y. Dari wawancara yang sudah terungkap bahwa tiga dari lima mahasiswa 

tingkat akhir memiliki motivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan dua 

mahasiswa tingkat awal. Mahasiswa tingkat awal mengatakan bahwa mereka 

masih senang dan rajin untuk berkuliah karena ingin mendapatkan nilai yang 

bagus, serta ingin mendapat beasiswa dari perusahaan-perusahaan besar 

contohnya seperti Djarum. Sedangkan mahasiswa tingkat akhir, mereka lebih 

malas untuk pergi ke kuliah karena mereka merasa bosan dengan mata kuliah 

yang ada, serta terkadang jam jeda menuju ke mata kuliah lainnya sangat lama 

sehingga mereka memutuskan untuk tidak masuk kuliah. Peneliti juga 

menanyakan perihal tugas-tugas dan bagaimana jika ada ujian, tiga mahasiswa 

tingkat akhir mengaku bahwa mereka lebih suka mengerjakan tugas dekat 

dengan hari H dan ada dua mahasiswa yang terkadang mereka hanya 

menumpang nama pada kelompok mereka dan tidak mengerjakan apa-apa. 

Peneliti menanyakan mengapa mereka berperilaku demikian karena menurut 

mereka, mereka merasa ingin cepat lulus tapi prosesnya masih panjang, jadi 

mereka merasa jenuh untuk melanjutkan kuliahnya.  

 Dari banyaknya isu dan fenomena yang terjadi di lapangan tentang 

motivasi belajar, rendahnya motivasi belajar juga terjadi di Universitas Katolik 

Soegijapranata. Pada saat di kelas, peneliti sering melihat beberapa mahasiswa 

yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata sering bermain handphone dan 

tidak mendengarkan dosen, lalu juga ada yang memilih duduk di posisi paling 

belakang karena ingin tidur. Selain itu adanya indikator yang mempengaruhi 

rendahnya motivasi belajar siswa seperti siswa sulit memahami materi pelajaran, 

siswa kurang konsentrasi dan siswa kurang aktif (Sabrina, Fauzi & Yamin, 2017). 
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Selain di Universitas Katolik Soegijapranata sendiri ada penelitian di salah 

satu perguruan tinggi yang ada di Semarang yang dilakukan oleh Rachma (2015) 

yang menunjukan bahwa ada mahasiswa dari tahun 2011 - 2013 yang memiliki 

motivasi rendah dalam mengerjakan proposal, 64% didasari oleh faktor intrinsik 

seperti minat, perhatian, motif, aktualisasi diri (self actualization) dan 66% 

didasari oleh faktor entrinsik seperti relasi antar anggota keluarga, relasi dengan 

teman, relasi dengan dosen dan pendamping PKM, kebutuhan keselamatan 

(rasa aman), kebutuhan penghargaan, kurikulum, waktu kuliah. Bahkan pada 

salah satu universitas ternama di Semarang menunjukkan adanya 1386 

mahasiswa yang lulus terlambat yang terhitung dari tahun 2010 dan ada 341 

mahasiswa yang IP nya ada dibawah 2,00 terhitung dari tahun 2017 - 2018. 

Ada beberapa faktor yang mendasari rendahnya motivasi belajar salah 

satunya penggunaan media elektronik yang berlebihan untuk bermain game 

online (Jannah, Mudjiran & Nirwana, 2015). Game menurut Neemann & 

Morgenstern (dalam Jannah, dkk. ,2015) yaitu permainan yang terdiri atas 

sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dengan beberapa 

orang atau kelompok dengan strategi yang dibangun untuk mencapai 

kemenangan.  

 Ramadhani (dalam Hapsari, Indrawati & Desiningrum,2013) mengatakan 

bahwa permainan yang dinikmati secara berulang-ulang memiliki sifat 

menjadikan orang kecanduan di depan layar monitor selama berjam-jam. 

Seseorang yang kecanduan game online bisa menghabiskan rata-rata 20-25 jam 

di setiap minggunya untuk bermain game online (Chou, Condron & Belland, 

2005). Lalu menurut Soetjipto (2007) kecanduan atau adiksi adalah suatu 

gangguan yang bersifat kronis dan mudah kambuh, ditandai dengan perbuatan 
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kompulsif yang diulang ulang oleh seseorang untuk memuaskan diri pada 

aktivitas tertentu. 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadan (2016) menunjukkan 

bahwa pelajar lebih suka bermain game online ketimbang belajar ataupun yang 

lainnya. Lee, Yu, dan Lin (2007) menyebutkan bahwa anak yang kecanduan 

game mengalami performa akademik yang kurang baik karena banyak 

menghabiskan waktu di depan layar monitor komputer atau handphone untuk 

bermain sehingga membuat prestasi menurun pada anak, serta membuat anak 

menjadi kurang berinteraksi dengan lingkungan sosial.  

 Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap 5 subjek 

terungkap bahwa hampir semua teman laki-laki senang memainkan game online 

dan ada juga beberapa perempuan yang juga bermain game online. Biasanya 

mereka menghabiskan waktu untuk bermain game online dari sore sepulang 

kuliah hingga subuh sehingga menyebabkan kantuk pada saat mengikuti 

perkuliahan dan tidak fokus pada saat kuliah. Dampaknya adalah mereka 

mendapatkan nilai yang tidak baik bahkan dalam jangka panjang bisa 

menyebabkan drop out. Permasalahan nilai yang buruk dan kemungkinan drop 

out pasti merugikan mahasiswa dalam hal waktu, usia dan uang. Selain itu hal 

tersebut juga memengaruhi universitas dikarenakan jika banyak mahasiswa yang 

lulus terlambat, nilai yang buruk atau drop out menyebabkan prestise yang 

kurang baik dan akreditasi universitas tersebut menjadi turun. 

 Jannah, dkk. (2015) menemukan adanya hubungan kecanduan game 

dengan motivasi belajar. Penelitian lain yang dilakukan Gentile (2011) 

menemukan bukti bahwa lamanya waktu bermain game akan menimbulkan 

masalah pada konsentrasi belajar sehingga membuat nilai menjadi menurun. 



6 
 

 
 

Senada dengan hasil penelitian tersebut, Angela (2013) juga mengungkapkan 

bahwa anak yang kecanduan game akan mengalami penurunan motivasi belajar, 

karena anak lebih memilih bermain dan menjadi malas belajar serta tidak peduli 

dengan tugas-tugas sekolah.  

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat hubungan kecanduan game online dengan motivasi 

belajar pada mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang. 

1.2.  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kecanduan bermain game online dengan motivasi belajar pada mahasiswa Unika 

Soegijapranata Semarang. 

1.3.  Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

ilmu psikologi pendidikan dalam hal pengaruh kecanduan game online terhadap 

motivasi belajar. 

1.3.2.  Manfaat Praktis 

 Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, orang tua dan dosen 

terkait masalah motivasi belajar dengan fenomena kecanduan bermain game 

online sebagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan motivasi belajar dan 

game online. 
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