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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Motivasi Belajar  

Motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau 

tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi motif 

tersebut merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk 

bertingkah-laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu.  

Greenberg (dalam Djaali, 2008) motivasi adalah proses 

membangkitkan, mengarahkan dan memantapkan arah dan tujuan. 

Pemahaman terhadap motivasi adalah hal yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini adalah tujuan 

pembelajaran. Motivasi yang dimiliki siswa dapat berasal dari dalam dirinya ( 

Intrinsik) ataupun dari luar dirinya ( Ekstrinsik). Kedua motivasi tersebut 

sangat penting dalam pencapain tujuan yang diharapkan oleh remaja khusus 

yang masih duduk dibangku sekolah. 

Gates dkk (dalam Djaali, 2008) motivasi adalah suatu kondisi 

psikologis dan fisikologis yang terdapat dalam diri seseorang yang mengatur 

tindakan nya dengn cara tertentu. 

Motivasi menurut Suryabrata (dalam Djaali,2008) motivasi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan aktifitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. 
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Motivasi menurut Purwanto motivasi adalah syarat mutlak untuk 

belajar,di Sekolah sering kali terdapat anak yang malas,tidak 

menyenangkan,suka membolos,dan sebagainya.Dalam hal ini guru tidak 

dapat memberikan motivasi yang tepat untuk mendorong dengan segenap 

tenaga dan pikirannya. 

Motivasi menurut Surya ( 2003) dapat diartikan upaya menumbuhkan 

atau meningkatkan dorongan untuk mewujudkan perilaku dan terarah pada 

pencapain tujuan tertentu. Motivasi dapat dijadikan sebagai bahan penafsiran 

perilaku. Motif timbul karena adanya kebutuhan yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan yang terarah pada pencapain sebuah tujuan Surya (2003) 

juga mengemukakan bahwa motivasi dan belajar mempunyai karateristik 

sebagai hasil dari kebutuhan, terarah pada satu tujuan dan menopang perilaku. 

Athinson (dalam Hamzah, 2007) mengemukakan bahwa 

kecenderungan sukses ditentukan oleh motivasi, peluang, serta intensif 

pencapaian tujuan juga di pengaruhi oleh keadaan emosi seseorang.Dari 

berbagai macam pengertian di atas maka penulis simpukan,bahwa motivasi 

merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang atau 

menggerakan seseorang untuk melalukan sesuatu. 

Menurut Hamzah (2007), motivasi belajar adalah dorongan internal 

dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku,pada umum nya dengan beberapa indicator atau 

unsure yang mendukung. Hal ini lah yang mempunyai peranan penting dalam 

keberhasilan seseorag dalam belajar. 
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Menurut Mudjiman ( 2009 ) motivasi belajar adalah kekuatan atau 

pendorong dalam arti yang memungkinkan perbuatan belajar yang dijalankan. 

Pengarah dalam arti pemberi tuntutan kepada perbuatan belajar kearah tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Menurut Sardiman ( 2011) motivasi belajar adalah factor psikis yang 

bersifat non intelektual peranan nya yang khas adalah dalam penumbuhan 

gairah merasa senang, dan semangat untuk belajar. 

Dari berbagai pengertian motivasi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Adapun ciri-ciri motivasi belajar menurut Nakita (2003) adalah 

sebagai berikut : 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 

lama, tidak berhenti sebelum selesai) 

2. Ulet menghadapai kesulitan (tidak lekas putus asa) 

3. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 

4. Ingin mendalami bahan atau bidang pengetahuan yang diberikan  

5. Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasinya) 

6. Senang, rajin belajar, dan penuh semangat 

7. Dapat mempertahankan pendapat-pendapatnya kalau di yakini itu benar 

Studi Kuantitatif Tentang…, Verdia Rila Kusuma, Fakultas Psikologi UMP, 2012



8 

8. Mengejar tujuan-tujuan jangka panjang  

9. Menunjukan minat pada maca-macam masalah ”Orang Dewasa”( Misal 

terhadap korupsi) 

                      Dari uraian diatas peneliti mengambil kesimpulan ciri-ciri 

motivasi belajar yaitu tekun,ulet,tidak memerlukan dorongan,keinginan 

yang besar untuk berprestasi,menunjujan macam-macam minat ,senang 

rajn dan penuh semangat, cepat bosan dengan tugas rutin,yakin, dan 

berpikir kedepan. 

                 Worrel dan Stillwel (dalam Harliana, 1998), mengemukakan 

beberapa aspek-aspek yang membedakan motivasi belajar tinggi dan 

rendah, yaitu: 

1. Tanggung jawab 

Mereka yang memiliki motivasi belajar tinggi merasa 

bertanggung jawab atas tugas yang dikerjakannya dan tidak akan 

meninggalkan tugasnya itu sebelum berhasil menyelesaikannya, 

sedangkan mereka yang motivasi belajarnya rendah, kurang bertanggung 

jawab terhadap tugas yang dikerjakannya, akan menyalahkan hal-hal di 

luar dirinya, seperti tugas yang terlalu banyak, terlalu sukar, sebagai 

penyebab ketidak berhasilannya. 

2.  Tekun terhadap tugas, berkonsentrasi untuk meyelesaikan tugas dan tidak 

mudah menyerah 

Mereka dengan motivasi belajar tinggi dapat belajar terus 

menerus dalam waktu yang relatif lama dan tingkat konsentrasi baik. 
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Sebaliknya mereka yang motivasi belajarnya rendah, umumnya memiliki 

konsentrasi yang rendah sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan 

sekitarnya dan akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas 

tepat pada waktunya. 

3. Waktu penyelesaian tugas 

Mereka dengan motivasi belajar tinggi, akan berusaha 

menyelesaikan setiap tugas dalam waktu secepat dan seefisien mungkin, 

sedangkan mereka dengan motivasi belajar rendah, kurang tantangan 

untuk menyelesaikan tugas secepat mungkin sehingga cenderung 

memakan waktu lama, menunda-nunda dan tidak efisien. 

4. Menetapkan tujuan yang realistis 

Seseorang dikatakan memiliki motivasi belajar tinggi apabila ia 

mampu menetapkan tujuan yang realistis sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Ia juga mampu berkonsentrasi terhadap setiap langkah untuk 

mencapai tujuan dan mengevaluasi setiap kemajuan yang telah dicapai, 

sedangkan mereka dengan motivasi belajar rendah akan melakukan hal 

sebaliknya. 

 Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan ada 4 aspek 

yaitu,tanggung jawab,tekun dalam mengerjakan tugas berkonsentrasi dan 

tidak mudah menyerah,waktu penyelesaian tugas,dan menetapkan tujuan 

yang relealistis. Sehingga dari ke empat aspek tersebut dapat penulis 

simpulkan bahwa seseorang yang mempunyai motivasi belajar tinggi 

maka mereka tidak akan menyerah dan penuh tanggung jawab dalam 
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menyesaikan tugas dan mereka juga selalu mempunyai tujan yang 

realistis dalam hidupnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

B.  Remaja 

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak menuju dewasa. 

Pada masa ini seorang remaja sudah bukan anak-anak lagi, namun belum 

dapat dikatakan dewasa. Remaja mengalami masa peralihan sebagai akibat 

dari posisi yang sebagian diberikan oleh orang tua dan sebagian diperoleh 

melalui usaha sendiri yang timbul sesudah pemasakan seksual (pubertas). 

Masa peralihan tersebut diperlukan agar remaja mampu memikul tanggung 

jawab dalam menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan pada 

masa dewasa (Hurlock,1999). 

Masa remaja merupakan periode yang penting dalam rentang 

kehidupan manusia, karena remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan 

orang dewasa. Masa remaja sering pula disebut adolesensi (lat. adolescere = 

adultus ; menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa). Secara 

global masa remaja berlangsung antara usia 12-21 tahun. Fase pada masa 

remaja dibagi menjadi 3 (Hurlock dalam Mappiare, 1990) yaitu masa remaja 

awal (13-15 tahun), masa remaja madya (15-17 tahun), masa remaja akhir 

(17-21 tahun). Istilah yang biasa diberikan bagi remaja awal adalah 

“teenagers” atau anak usia belasan tahun. 

Seperti yang dikemukakan oleh Calon (dalam Monks, dkk 1994) 

bahwa masa remaja menunjukkan dengan jelas sifat transisi atau peralihan 

karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki 
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status anak. Menurut Sri Rumini & Siti Sundari (2004) masa remaja adalah 

peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami 

perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. 

Hal senada diungkapkan oleh Santrock (2003) bahwa remaja 

(adolescene) diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak 

dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-

emosi 

Hurlock ( 1991) 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 taun. 

Sarlito (2011) masa remaja masa dimana :  

1.  Individu berkembang disaat pertama kali menunjukan tanda- tanda 

seksual sekundernay sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

2. Invidu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari 

anak-anak menjadi dewasa. 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan social ekonomi yang penuh pada 

keadaan yang relative lebih mandiri. 

Kondisi yang demikian itu menempatkan masa remaja sebagai suatu 

periode yang unik dan selalu menarik untuk dipantau, karena merupakan 

masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. 
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Remaja pada masa transisi dipersiapkan untuk memasuki kedewasaan dan 

kematangan baik dari segi emosi, inteligensi dan sosialnya (Gunarsa & 

Gunarsa, 2003). 

Pada usia remaja terdapat tugas-tugas perkembangan yang harus 

dipenuhi oleh remaja. Salah satu tugas perkembangan awal yang harus dilalui 

remaja adalah yang berhubungan dengan perkembangan sosial. 

Perkembangan sosial bertujuan untuk memperoleh kemampuan yang sesuai 

dengan tuntutan sosial. Remaja dihadapkan pada tuntutan lingkungan yang 

mengharapkan mereka untuk mampu berinteraksi dan dapat menyesuaikan 

diri pada norma-norma sosial masyarakat dan harapan social yang baru, oleh 

karena itu setiap individu dituntut untuk menguasai keterampilanketerampilan 

sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya 

(Hurlock, 1999) 

Ciri-ciri remaja menurut Harlock(1991) adalah: 

1. Meningginya emosi yang entensitasnya bergantung pada tingkat 

perubahan Psikis dan psikologis yang terjadi pada masa ini perubahan 

emosi semakin menonjol disebabkan karena remaja berada dibawah 

tekanan social dalam menghadapi kondisi-kondisi baru. 

2. Perubahan tubuh,minat dan peran diharapkan dalam kelompok social. 

3. Dengan berubahnya pola dan perilaku,maka nilai-nilai juga berubah apa 

yang di anggap pada masa kanak-kanak dianggap sebagai hal yang 

penting. 
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4. Sebagian besar remaja bersifat ambivalen terhadap setiap 

perubahan,mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya. 

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan pengertian remaja 

adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa yang 

merupakan proses pembelajaran diri dalam aspek intelegensi, sosial, dan 

pembentukan kepribadiannya dimasa dewasa nanti. 

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para 

ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang 

sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa 

dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang sangat cepat dari aspek 

fisik, psikis dan sosial. 

Sehingga dapat disimpulkan batasan usia remaja yang umum 

digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu 

usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu 12 – 15 tahun = masa 

remaja awal, 15 – 18 tahun = masa remaja pertengahan, dan 18 – 21 tahun = 

masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers, dan Haditono membedakan masa 

remaja menjadi empat bagian, yaitu masa pra-remaja 10 – 12 tahun, masa 

remaja awal 12 – 15 tahun, masa remaja pertengahan 15 – 18 tahun, dan masa 

remaja akhir 18 – 21 tahun (Deswita, 2006) 

Dalam penelitian ini penulis mengambil subyek penelitian dengan 

batasan usia remaja 12 – 15 taun atau remaja awal dan remaja yang berusia 

15 -18 tahun atau remaja pertengahan ( Deswita 2006 ), dan peneliti khusus 

lagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah. 
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C. Pengertian Pengguna Game Online 

Menurut sumber berita dari Detiknet.com pada tanggal 6 Februari 

2009 lalu, memberitakan bahwa pengguna game online di Indonesia sudah 

mencapai 6 (enam)juta orang. Diperkirakan setengah dari jumlah pengguna 

game online adalah pelajar/mahasiswa. Jumlah pemain game online sangat 

meningkat dibanding tahun 2007 dimana diprediksi jumlah pemain game 

online paling banyak hanya 2.5 juta pemain, dan pemain game online 

kebanyakan dari kalangan remaja. Sebagaimana penelitian Bakker (1999) 

yang menyatakan bahwa para pemain game rata-rata antara 12-30 tahun 

dengan persentase 80 persen berusia 12-21 tahun adalah remaja. Remaja 

merasa game online sebagai tempat eksperimen mereka melepaskan berbagai 

emosi. Game online menjadi tren baru yang banyak diminati karena 

seseorang tidak lagi bermain sendirian, tetapi memungkinkan bermain 

bersama puluhan orang sekaligus dari berbagai lokasi. Hal ini memungkinkan 

para pemain mendapat kesempatan untuk sama-sama bermain, berinteraksi 

dan berpetualang serta membentuk komunitasnya sendiri dalam dunia maya. 

Sisi negatifnya, para pemain games online mempunyai kecenderungan 

menghabiskan banyak waktu untuk bermain. Keadaan ini dapat membuat 

seseorang memainkan game online menghabiskan waktu di depan komputer, 

bahkan hingga lupa makan, tidur dan meninggalkan tugas sekolahnya. 

Didukung Game online memiliki kecenderungan membuat pemainnya asyik 

di depan komputer hingga melupakan waktu. Pemain akan lupa makan, tidur, 

dan melakukan hubungan dengan manusia di dunia nyata dimana mereka 
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lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam dunia virtual. Pemain 

terkadang dapat bermain sampai sepuluh, lima belas, duapuluh jam setiap sesi 

permainannya. Karena permainan yang sangat kompleks, pemain akan 

terstimulus untuk terus melanjutkan permainan di dalam lingkungan virtual . 

Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet dapat beresiko mengalami 

kecanduan internet (internet addiction), dimana internet menjadi kebutuhan 

yang harus dipenuhi. 

Internet addiction merupakan sebuah sindrom yang ditandai dengan 

menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam meggunakan 

internet dan tidak mampu mengontrol penggunaannya saat online . Pengguna 

internet akan menghabiskan banyak waktunya di depan komputer terutama 

berkaitan dengan aktivitas yang dilakukannya saat internet seperti saat 

bermain game online. 

Ciri-ciri pengguna game online adalah: 

1.   Bermain lebih dari dua jam perharinya. 

2. Pengguna game lebih memilih menggunakan game online dari pada 

belajar. 

3. Pengguna game online tidak akan berhenti sebelum game yang mereka 

mainkan selesai. 

4. Sangat antusias sekali bila ditanya masalah game tersebut 

5. Rela mengeluarkan uang banyak demi memainkan game tersebut 
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Sedangkan ciri remaja yang kecanduan game online adalah sebagai berikut: 

1. Seorang remaja bisa gelisah ketika tidak berada di depan komputer dan 

hilangnya minat dalam interaksi social. 

2. Remaja  tidak ingin melihat temannya, tidak ingin bergabung dengan  

acara keluarga, tidak ingin menghabiskan waktu bersama orang tua atau 

saudara kandungnya. 

3. Remaja bisa menderita depresi bila menggunakan game online secara 

berlebihan atau lebih dari 10 jam perharinya. 

4. Nilai sekolah jeblok, tidak mau lagi beraktivitas di kegiatan ekskul, 

menarik diri dari dunia luar atau sering terpaku berlama-lama bermain 

game online  di depan komputer. 

5. Berbohong soal berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk bermain 

game online. 

6. Lebih memilih bermain game daripada bermain dengan teman. 

7. Merasa cemas bila tidak bermain game online. 

Sementara gejala-gejala fisik yang bisa menimpa seseorang yang 

kecanduan game antara lain: 

1. Carpal tunnel syndrome (gangguan di pergelangan tangan karena saraf 

tertekan, misalnya jari-jari tangan menjadi kaku) 

2. Mengalami gangguan tidur 

3. Sakit punggung atau nyeri leher 

4. Sakit kepala 
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5. Mata kering 

6. Malas makan / makan tidak teratur 

7. Mengabaikan kebersihan pribadi (misal: malas mandi) 

Berikut ini jenis-jenis game online: 

1. DotA  

DotA yang sebenarnya merupakan kependekan dari “Defense of 

the Ancients” ini adalah custom scenario dari Warcraft III:The Frozen 

Throne yang berdasarkan map “Aeon of Strife”-nya Starcraft. DotA 

sendiri merupakan salah satu free and unofficial dalam game Warcraft 

III.  

2. Pointblank 

Point Blank, sebuah Online First Person Shooting Game dengan 

tingkat realistik tinggi. Biasanya dalam game online FPS akan terdapat 

dua buah kubu yang akan saling berhadapan, dalam Point Blank, kedua 

kubu tersebut adalah CT Force dan Free Rebels. Namun saat ini Point 

Blank mulai tercemar dengan adanya Cheat Point Blank Dual Kriss + 

Hollow.  

3. RFOnline 

RF online (atau Rising Force Online) adalah game online 

(MMORPG) dengan nuansa gabungan antara fantasi dan masa depan 

dengan tema yang menarik. Bermula di suatu galaxy bernama NOVUS, 

pemain bisa memilih salah satu dari 3 bangsa yang ada untuk 
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memakmurkan bangsa tersebut dan bertempur untuk menaklukan seluruh 

jagad.  

4. Ayodance  

Ayo Dance / yang sekarang sering di sebut sebut para gambers 

Audition adalah salah satu game yang berasal dari korea. game ini 

menceritakan pertandingan dance antar individu atau pun antar club. 

game ini mengenai nge dance secara online yang dalam 1 buah room 

dapat di isi dengan 6 player dan berbagai macam mode dapat di mainkan 

di game ini.  

5. SealOnline 

SEAL Online, merupakan jenis permainan Fantasy Internet Game 

3D, dimana dalam game ini kamu dapat bertemu dan menikmati bersama 

petualangan warna-warni dunia fantasy SEAL Online dengan teman 

teman dari seluruh Indonesia. Setiap pemain dalam SEAL Online akan 

ditampilkan dalam bentuk karakter 3D imut dan lucu, yang dapat 

memberikan perasaan nyaman untuk semua kalangan, sehingga 

memudahkan para pemain untuk saling berkenalan dan berkomunikasi 

dengan teman lama maupun baru. 

Dari kelima game online yang sering dimainkan remaja point blank 

dan ayodance. 
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D. Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Pengguna game online di kecamatan Padamara, Kabupaten 

Purbalingga sebagian besar remaja yang masih duduk dibangku sekolah 

mereka bermain game online dari pulang sekolah sampai mereka bosan untuk 

bermain game lagi tetapi mereka seringnya bermain game online lebih dari 2 

jam perhari,bahkan terkadang mereka bermain game online sampai pagi hari. 

Dengan Remaja mengenal atau sering menggunakan game online 

maka akan kurang termotivasi untuk belajar karena asik dengan game yang 

sering di mainkan nya. 

 
Motivasi belajar 

 
Game online 

Tidak ulet, tidak 
rajin,dan tidak 

semangat  

Motivasi belajar 
menjadi menurun 
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 Remaja mengakui bahwa sejak mereka kenal dengan game online mereka 

lebih banyak menghabiskan waktu luang mereka untuk bermain game online 

dari pada untuk belajar atau mengerjakan PR yang diberikan guru di sekolah. 

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. 

Game online adalah game komputer yang dapat dimainkan oleh 

multipemain melalui internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan 

layanan  dari perusahaan penyedia jasa  online  atau dapat diakses 

langsung (mengunjungi halaman web yang bersangkutan) atau melalui 

sistem yang disediakan dari perusahaan yang meyediakan permainan 

tersebut (Feri, 2004). Sedangkan Armando (dalam Yovanka, 2008) 

mengatakan game online adalah sebagai salah satu bentuk dari 

komunitas permainan  digital yang digemari dan berkembang cukup 

pesat dan sebuah fasilitas yang sedang menjamur, serta  game online 

sebagai tempat bermain maya yang memukau para konsumen dengan 

memberikan tingkat kompetensi, interaksi sosial, dan dorongan 

psikologis yang lebih luas. Mereka dapat terhubung dengan puluhan 

orang sekaligus dalam waktu yang bersamaan, dimanapun mereka 

online. 
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Djamarah (2008) mengatakan, bahwa ada 2 bentuk motivasi 

belajar, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Seorang pelajar yang memiliki 

motivasi belajar intrinsik yang tinggi, akan mengutamakan sekolah  

dibandingkan yang lain. Karena bagi mereka belajar merupakan suatu 

cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan pelajar yang 

memiliki motivasi belajar ekstrinsik, mereka belajar karena adanya 

tujuan yang hendak dicapai, jadi belajar bukan merupakan kegiatan 

mereka sehari-hari. Jika dilihat pengertiannya, pelajar yang bermain 

game online memiliki motivasi belajar ekstrinsik, dan pelajar yang tidak 

bermain game online memiliki motivasi belajar intrinsik. 

Permainan game online menawarkan imbalan ekstrinsik dimana 

imbalannya itu berupa uang, ketenaran, dan kekuasaan yang 

menyebabkan tertariknya gamers untuk memainkan permainan tersebut. 

Ini merupakan salah satu contoh dari motivasi ekstrinsik. (Wan dan 

Chiu, 2007). 

Hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa games online hanya 

dijadikan sebagai suatu media berekpresi dimana dengan bermain  game 

online, sang pemain memperoleh kesempatan untuk melakukan eksplorasi diri 

dan memenuhi beberapa kebutuhan seperti penggunaan waktu untuk kegiatan 

santai. Namun sisi negatifnya dari perilaku ini juga perlu diwaspadai karena 

para pemain game online mempunyai kecenderungan menghabiskan banyak 

waktu untuk bermain dan sebagai akibatnya prestasi akademis mereka 

cenderung turun. 
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Oleh karena itu sebelum remaja kecanduan game online perlu 

pengawasan orang tua agar remaja bisa mengkontrol bermain gamenya. 
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