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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Motivasi belajar merupakan salah satu komponen terpenting yang 

harus ada dalam diri seorang pelajar,motivasi merupakan magnet tersendiri 

bagi remaja untuk meraih kesuksesan atau tidak, karena dengan adanya 

motivasi maka seorang pelajar akan berusaha untuk menjadi lebih baik dari 

sebelum nya. 

Menurut Donall motivasi adalah suatu perubahan di dalam energi 

seseorang yang di tandai dengan timbulnya efektif (perasaan) dan reaksi 

untuk mencapai tujuan.(Hamalik 1992).  

Motivasi belajar adalah suatu proses perubahan energy dimana 

lingkah laku seseorang ditandai dengan lingkah laku efektif dan reaksi yang 

diubah melalui latihan dan pengalaman untuk mencapai tujuan( Hamzah 

2007) 

Hakekat motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada 

siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan dengan beberapa 

indikator meliputi,adanya hasrat dan keinginan akan berhasil,adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita masa depan, 

adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam 

belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

bisa belajar dengan baik.( Hamzah 2007 ) 
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Begitu banyaknya sarana hiburan yang dapat dinikmati di mana pun 

kapan pun berada baik golongan orangtua sampai anak-anak,di tambah lagi 

dengan perkembangan zaman yang semakin canggih yang sebagian besar 

orang telah mengenal internet. Ditambah dengan adanya warnet (warung 

internet) yang sudah tidak sulit di temukan lagi,bahkan di kecamatan pasti 

ada warnet). 

Hurlock (1992) menggunakan istilah masa puber dalam periode 

tumpang tindih,karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan 

tahun-tahun awal masa remaja,pembagian nya sebagai berikut. Tahap pra 

puber wanita 11-13 tahun sedangkan pria 14-16 tahun,tahap Puber wanita 13-

17 tahun sedangkan pria 14-17 tahun 6 bulan,tahap Pasca Puber wanita 17-21 

tahun,pria 17 tahun 6 bulan-21 tahun.  

Kehidupan sosial remaja awal dan pertengahan yang kehidupan 

sosialnya ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam 

kehidupan mereka,sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bergaul dan 

berhubungan dengan teman sebaya mereka hal ini  sesuai dengan hasil 

obervasi  yang peneliti lakukan   diwarnet hope net yang sebagian besar 

pengunjungnya adalah remaja pertengahan yang masih duduk dibangku SMA 

yang bermain game online dengan teman sebaya mereka secara bersama-

sama dan dengan memainkan game yang sama pula. 

Bermain game umumnya dilakukan sendirian, dan itu dilakukan 

dalam waktu yang cukup lama. Semakin kecanduan terhadap game, semakin 

sedikit pula waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan teman sebaya 
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nya Poerwodarminto (2005) kecanduan adalah kejangkitan atau suatu 

kegemaran (hingga lupa akan hal- hal lain). Dari sisi ini jelas sekali terbayang 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh game tersebut. Remaja akan 

kehilangan kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. 

Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari 

perkembangan teknologi komputer dan jaringan computer itu sendiri. 

Meledaknya game online sendiri merupakan cerminan dari pesatnya jaringan 

computer yang dahulunya berskala kecil (small local network) sampai 

menjadi internet dan terus berkembang sampai sekarang. Games Online saat 

ini tidaklah sama seperti ketika games online diperkenalkan untuk pertama 

kalinya. Pada saat muncul pertama kalinya tahun 1960, computer hanya bisa 

dipakai untuk 2 orang saja untuk bermain game. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 

2012 menunjukan bahwa warnet yang ada di kecamatan padamara 6 warnet 

yang masih aktif dan sering digunakan untuk bermain game 

online,pengunjungnya adalah remaja yang masih duduk di bangku 

sekolah,dari 6 warnet tersebut terdapat 60 komputer yang biasa digunakan 

untuk bermain game oleh remaja.  

           Sebelum melakukan wawancara dengan remaja pengguna game online 

peneliti melakukan wawancara salah satu operator warnet. Hasil wawancara 

yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pengguna game online 

rata- rata remaja dari SD,SMP, sampai SMA, dan game yang sering 

dimainkan oleh remaja tersebut seperti Ayodance dan Poin blank, Remaja 
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tersebut bermain lebih dari dua jam perhari nya padalah mereka sadar bahwa 

tugas mereka sebagai pelajar adalah belajar tetapi dari hasil wawancara 

dengan operator warnet bahwa remaja yang sudah kenal dengan game online 

maka mereka akan lupa segalanya karena waktu luang mereka banyak 

dihabiskan diwarnet untuk bermain game online. 

 Hasil wawancara dengan tiga remaja pengguna game online dapat 

disimpulkan bahwa mereka sering bermain game Ayodance dan Poin Blank 

mereka bermain game bersama memainkan game yang sama pula agar lebih 

berekspresi dan lebih seru untuk menghilangkan semua kepenatan yang ada 

disekolah bahkan tak jarang bila mereka sedang bermain game online 

mengeluarkan kata- kata yang kurang sopan bila tokoh yang mereka mainkan 

kalah. Peneliti juga menanyakan dengan berapa aspek seperti tekun 

menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan,tidak memerlukan dorongan 

dari luar akan berprestasi,selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin,senang 

rajin dan penuh semangat ketiga remaja itu mengakui semenjak mereka kenal 

dengan game online mereka sering kurang tekun dan mereka kurang 

semangat dalam belajar mereka lebih memilih main game dari pada belajar. 

        Remaja merupakan generasi penerus bangsa, jika remaja yang menjadi 

generasi penerus tersebut sudah di perbudak oleh game online bagaimana 

nasib mereka yang dari kecil saja sudah terbiasa dengan adanya permainan 

game yang jelas sangat merugikan mereka sehingga mereka merasa motivasi 

belajar mereka tidak setinggi sebelum mereka kenal dengan game online. 
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Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang motivasi belajar pada remaja yang menggunakan game 

online di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perumusan masalahnya 

adalah bagaimana tingkat motivasi belajar pada remaja pengguna game online 

di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga? 

 

C. Tujuan Penelitian Masalah 

Dari perumusan masalah di atas tujuan penelitian masalahnya adalah 

untuk mengetahui tingkat motivasi belajar pada remaja pengguna game online 

di Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah menambah ilmu 

pengetahuan pada bidang psikologi, terutama pada psikologi pendidikan 

dalam hal ini kaitannya dengan motivasi belajar pada remaja pengguna 

game online. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada remaja tentang pentingnya 

motivasi belajar khususnya bagi remaja pengguna game online 
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