
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kecanduan Game Online 

1. Pengertian Kecanduan Game Online 

Kecanduan atau addiction dalam kamus psikologi diartikan sebagai keadaan 

bergantungan secara fisik pada suatu obat bius. Pada umumnya, kecanduan 

tersebut menambah toleransi terhadap suatu obat bius, ketergantungan fisik dan 

psikologis, dan menambah gejala pengasingan diri dari masyarakat apabila obat 

bius dihentikan
1
. Kata kecanduan (addiction) biasanya digunakan dalam konteks 

klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat 

diterapkan pada perilaku secara luas termasuk kecanduan teknologi komunikasi 

informasi
2
.  

Menurut Tracy LaQuey, semua permainan mengharuskan ditempunya 

proses belajar yang sungguh-sungguh untuk mengenal tokoh dan keanehan 

pemainnya, dan peraturannya. Hampir semua permainan menimbulkan 

kecanduan, beberapa pemainnya dapat menghabbiskan waktu berjam-jam, bahkan 

seharian penuh untuk memainkannya da nada orang yang menghabiskan seluruh 

waktu jaganya untuk melakukan permainan ini. Game online adalah game yang 

berbasis elektronik visual. Game online dimainkan dengan memanfaatkan media 
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visual elektronik yang biasanya menyebabkan radiasi pada mata, sehingga mata 

menjadi lelah dan biasanya diiringi dengan sakit kepala
3
.  

Kecanduan game online mrupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang 

disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet 

addictive disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan 

kecanduan , salah satunya adalah Computer game Addiction (berlebihan bermain 

game)
4
. Dari sini terlihat bahwa game online merupakan bagian dari internet yang 

sering dikunjungi dan sangat digemari bahkan bisa mengakibatkan kecanduan 

yang memiliki intensitas yang sangat tinggi. 

Kecanduan game online mrupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang 

disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet 

addictive disorder. Seperti yang disebutkan bahwa internet dapat menyebabkan 

kecanduan , salah satunya adalah Computer game Addiction (berlebihan bermain 

game)
5
.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bawha kecanduan merupakan tingkah 

laku yang bergantung atau keadaan yang terikat yang sangat kuat secara fisik 

maupun psikologis dakam melakukan suatu hal, dan ada rasa yang tidak 

menyenangkan apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi. Maka pengertian 

kecanduan game online adalah suatu keadaan seseorang yang terikat pada 

kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas untuk bermain game online, dari 

waktu ke waktu akan terjai peningkatan frekuensi, durasi atau jumlah dalam 
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melakukan hal tersebut, tanpa memperdulikan konsekuensi-konsekuensi negative 

yang ada pada dirinya.  

2. Aspek Kecanduan Game Online 

Aspek seseorang kecanduan akan game online sebenarnya hampir sama 

dengan jenis kecanduan yang lain, akan tetapi kecanduan game online 

dimasukkan kedalam golongan kecanduan psikologis dan bukan kecanduan secara 

fisik. Sedikitnya ada empat aspek kecanduan game online.  

Keempat aspek tersebut adalah :  

a. Compulsion (kompulsif / dorongan untuk melakukan secara terus menerus) 

Merupakan suatu dorongan atau tekanan kuat ang berasal dari dalam diri sendiri 

untuk melakukan suatu hal secara terus menerus, dimana dalam hal ini merupakan 

dorongan dari dalam diri untuk terus-menerus bermain game online.  

b. Withdrawal (penarikan diri) 

Merupakan suatu upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari satu hal. 

Yang dimaksud penarikan diri adalah seseorang yg tidak bisa menarik dirinya 

untuk melakukan hal lain kecuali game online.  

c. Tolerance (toleransi) 

Toleransi dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika 

melakukan suatu hal. Biasanya toleransi ini berkenaan dengan jumlah waktu yang 

digunakan atau dihabiskan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah 

bermain game nline. Dan kebanyakan pemain game online tidak akan berhenti 

bermain hingga merasa puas.  



d. Interpersonal and health-related problems (masalah hubungan interpersonal dan 

kesehatan) 

Merupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita dengan 

orang lain dan juga masalah kesehatan. Pecandu game online cenderung untuk 

tidak menghiraukan bagaimana hubungan interpersonal yang mereka mliki karena 

mereka hanya terfokus pada game onine saja. Begitu pula dengan masalah 

kesehatan, para pecandu game online kurang memperhatikn masalah kesehatan 

mereka seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaa kebersiahan badan dan pola 

makan yang teratur
6
.  

Remaja yang kecanduan dalam permainan game online termasuk dalam 

kriteria yang ditetapkan WHO (World Health Organization) yaitu sangat 

membutuhkan permainan dengan gejala menarik diri dari lingkukan, kehilangan 

kendali dan tidak peduli dengan kegiatan lainnya
7
.  

Berdasarkan uraian diatas , aspek seseorang kecanduan akan game online 

antara lain seseorang tersebut akan mengalami ; Compultion (kompulsif/ 

dorongan untuk melakukan secara teru-menerus), Withdrawal (penarikan diri), 

Tolerance (toleransi), Interpersonal and health-related problems (masalah 

hubungan interpersonal dan kesehatan).  

3. Jenis- jenis Game Online 
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Game Online memiliki jenis yang banyak, mulai dari permainan sederhana 

berbasis teks sampai permainan yang menggunakan grafik kompleks dan 

membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak pemain sekaligus. Untuk 

lebih jelasnya berikut adalah jenis-jenis game online berdasarkan jenis permainan: 

a. Massively Multiplayer Online First-person shooter games (MMOFPS) 

Game online jenis ini mengambil sudut pandang orang pertama sehingga 

seolah-seolah pemain berada dalam permainan tersebut dalam sudut pandah tokoh 

karakter yang dimainkan, dimana setiap tokoh memiliki kemampuan yang 

berbeda dalam tingkat akurasi, refleks, dan lainnya. Permainan ini dapat 

melibatkan banyak orang dan biasanya permainan ini mengambil setting 

peperangan dengan senjata-senjata militer. Contoh permainan jenis ini antara lain 

Counter Strike, Call of Duty, Point Blank Quake, Blood, Unreal. 

b. Massively Multyplayer Online Real-time strategy games (MMOORTS) 

Game jenis ini menekankan pada kehebatan strategi pemainnya. Permainan 

ini memiliki ciri khas dimana pemain harus mengatur strategi permainan. Dalam 

RTS, tema permainan bisa berupa sejarah (misalnya seri Age of Empiries), fantasi 

(misalanya Warcraft) dan fiksi ilmiah (misalnya Star Wars)  

c. Massively Multyplayer Online Role-playing games (MMORPG) 

Game jenis ini biasanya memainkan peran tokoh-tokoh khayalan dan 

berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG biasanya lebih mengarah 

ke kolaborasi dari pada kompetisi. Pada umumnya dalam RPG, para pemain 

tergabung dalam satu kelompok. Contoh dari genre permainan ini Ragnarok 

Online, The Lord of the Rings Online: Shadows of Angmar, Final Fantasy, DotA.  



Dari uraian di atas, jenis-jenis game online berdasarkan jenis permainan 

yaitu Massively Multiplayer Online First-person shooter games (MMOFPS), 

Massively Multyplayer Online Real-time strategy games (MMOORTS), dan 

Massively Multyplayer Online Role-playing games (MMORPG).  

4. Faktor-Faktor Penyebab Kecanduan Game Online 

Terdapat 5 faktor motivasi seseorang bermain game online :  

1) Relationship , didasari oleh keinginan untuk berinteraksi dengan permainan, serta 

adanya keauan seseorang untuk membuat hubungan yang mendapat dukungan 

sejak awal, dan yang mendekati masalah-masalah dan isu-isu yang terdapat 

dikehidupan nyata.  

2) Manipulation, didasari oleh pemain yang membuat pemain lain sebagai objek dan 

memanipulasi mereka untuk kepuasan dan kekayaan diri. Pemain yang didasari 

oleh faktor ini, sangat senang berlaku curang, mengejek dan mendominasi pemain 

lain.  

3) Immersion, didasari oleh pemain yang sangat menyukai menjadi orang lain. 

Mereka senang dengan alur cerita dari “dunia khayal” dengan menciptakan tokoh 

yang sesuai dengan cerita sejarah dan tradisi dunia tersebut.  

4) Escapism, didasari leh pemain yang senang bermain di dunia maya hanya 

sementara untuk menghindar, melupakan dan pergi dari stress dan masalah di 

kehidupan nyata.  



5) Achievement, didasari oleh keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia 

virtual, melalui pencapaian tujuan dan akumulasi dan item-item yang merupakan 

symbol kekuasaan
8
.  

Dari uraian diatas maka faktor-faktor penyebab remaja kecanduan terhadap 

game online adalah Relationship (keinginan untuk berinteraksi dengan orang 

lain), Manipulation (keinginan untuk membuat pemain lain sebagai objek dan 

manipulasi mereka demi kepuasan dan keyakinan diri), Immersion (pemain yang 

sangat menyukai menjadi orang lain), Escapism (bermain game online untuk 

menghindar dan melupakan masalah di kehidupan nyata), serta Achievement 

(keinginan untuk menjadi kuat di lingkungan dunia virtal). 

5. Dampak Bermain Game Online  

Selain memberikan dampak positif, game online juga memberikan dampak 

negatif. dampak positif dalam bermain game online ini yaitu dampak yang dapat 

dikatakan memberi manfaat / pengaruh baik bagi penggunanya. Dampak positif 

game online adalah sebagai berikut:  

a. Dapat menguasai komputer 

b. Dengan bermain game online secara langsung dapat mengerti bahasa inggris yang 

dipergunakan pada game yang tak jarang pemain harus mengartikan sendiri kata-

kata yang tidak mereka ketahui.  

c. Dari game online ini dpat menambah teman 
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d. Bagi yang telah mempunyai ID dari salah satu game onlinenya yang telah jadi 

(GG) mereka dapat menjualnya kepada orang lain dan akhirnya mendapat uang 

dari hasil tersebut.  

Sementara itu dampak negatif dari bermain game online yaitu dampak yang 

kurang baik bagi para pengguna game online tersebut seperti :  

a. Seseorang yang bermain game online hanya menghambur-hamburkan waktu dan 

uang secara sia-sia 

b. Bermain game online membuat orang menjadi ketagihan 

c. Terkadang lebih merelakan sekolahnya untuk bermain game online (bolos 

sekolah) 

d. Dengan bermain game online tersebut juga bisa membuat lupa waktu untuk 

makan, beribadah, waktu untuk pulang, dll.  

e. Dengan terlalu sering berhadapan dengan monitor secara mata telanjang dapat 

membuat mata menjadi minus.  

f. Seorang anank yang sering berbohong kepada orang tuanya karena pada awalnya 

berpamitan untuk berangkat sekolah ternyata dia  bolos sekolah untuk bermain 

game online.  

Berdasarkan urain di atas maka dampak yang ditimbulkan dari bermain 

game online ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak 

positif bermain game online ini antara lain dapat menguasai komputer, dapat 

mengerti bahasa inggris, dari game online ini dapat menambah teman, serta 

menguntungkan bagi orang yang telah mempunyai ID . sedangkan dampak negatif 

dari game online antara lain hanya menghambur-hamburkan uang, membuat 



seseorang menjadi kecanduan, lebih merelakan sekolah hanya untuk bermain 

game, dan terkadang juga sampai bolos sekolah, membuat lupa makan, lupa 

waktu pulang dan bisa mengakibatkan mata minus akibat terlalu seringnya 

bermain game online karena terlalu sering berhadapan dengan monitor komputer. 

 

B. Motivasi Belajar 

1. Pengertian Motivasi belajar 

Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan, sebab seseorang yang 

tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak mungkin melakukan aktivitas 

belajar. Hal ini merupakan pertanda bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu tidak 

menyentuh kebutuhannya. Segala sesuatu yang menarik minat orang lain belum 

tentu menarik minat orang tertentu selama sesuatu itu tidak bersentuhan dengan 

kebutuhannya. Menurut Maslow tingkah laku manusia dibangkitkan dan 

diarahkan oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan psikologis, rasa 

nyaman, rasa cinta, penghargaan aktualisasi diri, mengetahui dan mengerti, dan 

kebutuhan estetik. Kebutuhan- kebutuhan inilah menurut Maslow yang mampu 

memotivasi tingkah laku individu. Oleh karena itu, apa yang seseorang lihat sudah 

tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang ia lihat itu mempunyai 

hubungan dengan kepentingan sendiri.  

Motivasi adalah suatu perubahan energy di dalam pribadi seseorang yang 

ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan
9
. 

Menurut Clayton Alderfer, Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam 
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melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi 

atau hasil belajar sebaik mungkin
10

. Motivasi sering diartikan sebai motif untuk 

seseorang mengapa melakukan sesuatu. Motivasi dan motif adalah dua istilah 

yang sulit dibedakan dan tidak jarang orang memakai istilah yang berbeda ini 

menjadi sama dalam pemakaian kata atau kalimat baik dalam segi ucapan maupun 

tulisanuntuk mencapai jawaban antara kata motif dan motivasi ini terlebih dahulu 

harus tahu secara jelas pengertian dari dua istilah tersebut. 

Motif merupakan keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan. Dalam pengertian ini 

motif bukanlah hal yang dapat diamati, akan tetapi dapat diketahui karena adanya 

suatu aktivitas itu dapat kita lihat atau saksikan
11

.  

Sedangkan pengertian motivasi hampir sama dengan pengertian motif yang 

berbeda hanya kalimatnya saja. Sebagaimana pengertian motivasi yang 

dikemukakan oleh Martin Handoko, motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang 

terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, mangarahkan, dan 

mengorganisasikan tingkah laku
12

.  

Menurut Winkle motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis 

di dalam diri siswa  yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

kegiatan belajar  dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai 

suatu tujuan. Dari pemaparan diatas , disimpulkan bahwa  motivasi  adalah  suatu  

dorongan  yang  menggerakkan seseorang untuk melakukan  suatu aktifitas. 
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Seseorang  tergerak untuk melakukan sesuatu  itu  karena  berhubungan  dengan  

kebutuhannya. Kerana kebutuhan terhadap sesuatu objek, seseorang  termotivasi 

untuk berbuat dan bertindak guna memenuhi tuntutan  kebutuhan  tersebut,  oleh  

karena itu seseorang  akan termotivasi  untuk melakukan sesuatu  apabila  terkait  

dengan kebutuhannya, jadi kebutuhan itu sebagai pendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas. Sebelum kita menjelaskan motivasi belajar ,terlebih 

dahulu kita uraikan tentang belajar, belajar adalah suatu bentuk perubahan  

tingkah  laku  yang  terjadi  pada seseorang. 

Menurut   Sumadi  Soerya  Brata, mengemukakan  bahwa  yang  dimaksud 

dengan belajar adalah membawa perubahan yang mana perubahan itu 

mendapatkan  kecakapan  baru  yang  dikarenakan  dengan usaha atau disengaja
13

. 

Sedangkan menurut L. Crow dan A. Crow,  berpendapat  bahwa  pelajaran  adalah 

perubahan  dalam  respon  tingkah  laku  (seperti  inovasi,  eliminasi atau  

modifikasi  respon,  yang  mengandung  setara  dengan ketetapan)  yang  sebagian  

atau  seluruhnya  disebabkan  oleh pengalaman.  “pengalaman”  yang  serupa  itu  

terutama  yang  sadar, namun kadang-kadang mengandung komponen penting 

yang  tidak sadar,  seperti  biasa  yang  terdapat  dalam  belajar  gerak  ataupun 

dalam  reaksinya  terhadap  perangsang-perangsang  yang  tidak teratur,  termasuk  

perubahan-perubahan  tingkah  laku  suasana emosional,  namun  yang  lebih  

lazim  ialah  perubahan  yang berhubungan  dengan  bertambahnya  pengetahuan  

simbolik  atau ketrampilan gerak,  tidak  termasuk perubahan-perubahan  
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fisiologis seperti  keletihan  atau halangan  atau  tidak  fungsinya  indera untuk 

sementara  setelah  berlangsungnya  pasangan-pasangan  yang  terus menerus.
14

 

Setelah penulis menguraikan definisi motivasi dalam belajar,maka dapat 

simpulkan bahwa pengertian motivasi belajar adalah suatu daya dan upaya 

penggerak atau membangkitkan serta mengarahkan semangat individu untuk 

melakukan pekerjaan belajar. 

Menurut Sadirman, motivasi  belajar  adalah merupakan  faktor psikis  yang  

bersifat  non  intelektual,  peranan  yang  luas  adalah  dalam  hal menimbulkan  

gairah,  merasa  senang  dan  semangat  untuk  belajar,  siswa  yang memeliki  

motivasi  kuat,  akan  mempunyai  banyak  energi  untuk  melakukan kegiatan 

belajar
15

.  

Untuk mendapatkan gambaran yang koprehensif,maka dapat diuraikan 

beberapa teori motivasi belajar sebagai berikut : 

a) Teori Hedonisme  

Hedonisme adalah bahasa Yunani yang berarti kesukaan, kesenangan, tau 

kenikmatan. Hedonisme adalah suatu aliran di dalam filsafat yang memandang 

bahwa tujuan hidup yang utama pada manusia adalah mencari kesenangan 

yangbersifat duniawi.    

Implikasi dari teori ini adalah adanya anggapan bahwa semua orang 

cenderung menghindari hal-hal yang menyulitkan dan lebih menyukai melakukan 

perbuatan yang mendapatkan kesenangan. Siswa di kelas merasa gembira dan 
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bertepuk tangan mendengar pengumuman dari kepala sekolah bahwa guru 

matematika yang mereka benci tidak dapat mengajar karena sakit. 

b) Teori Naluri  

Naluri merupakan suatu kekuatan biologis bawaan, yang mempengaruhi 

anggota tubuh untuk berlaku dengan cara tertentu dalam keadaan tepat. Sehingga 

semua pemikiran dan perilaku manusia merupakan hasil dari naluri yang 

diwariskan dan tidak ada hubungannya dengan akal.    Menurut teori naluri, 

seseorang tidak memilih tujuan dan perbuatan, akan tetapi dikuasai oleh kekuatan-

kekuatan bawaan yang akan dilakukan. 

c) Teori Reaksi yang Dipelajari  

Menurut teori ini, apabila seorang pemimpin atau seorang pendidik akan 

memotivasi anak buah atau anak didiknya, pemimpin atau pendidik itu hendaknya 

mengetahui benar-benar latar belakang kehidupan dan kebudayaan orang-orang 

yang dipimpinnya. 

d) Drive Theory  

Teori ini merupakan perpadanan antara teori naluri dengan teori reaksi yang 

dipelajari. Daya pendorong adalah semacam naluri, tetapi hanya sesuatu dorongan 

kekuatan yang luas terhadap suatu arah yang umum. Misalnya suatu daya 

pendorong pada lawan jenis. Semua orang dalam semua kebudayaan mempunyai 

daya pendorong pada lawan jenis. Namun cara-cara yang digunakan berlain-

lainan bagi tiap individu, menurut latar belakang dan kebudayaan masing-masing. 

e) Teori Arousal  



Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Duffy. Menurutnya, organisme tidak 

selalu berusaha menghilangan ketegangan tetapi justru tidak sebaliknya, di mana 

organisme berusaha meningkatkan ketegangan dalam dirinya.  

f) Teori Atribusi  

Teori ini dikemukakan oleh kelompok teori kognitif yang berusaha 

menggambarkan secara sistematik penjelasan-penjelasan perihal kenapa seseorang 

berhasil atau gagal dalam suatu aktivitas. Misalnya, guru yang tidak enak 

mengajar, kesehatan yang tidak optimal, pelajaran tidak menarik, 

ketidakberuntungan, kurang usaha, kurangnya kemampuan, pekerjaan terlalu sulit, 

salah strategi dan lain-lain
16

. 

g) Teori kebutuhan motivasi 

Motivasi itu tidak pernah  dikatakan  baik, apabila  tujuan  yang  diinginkan  

itu tidak baik. Sebagaimana dijelaskan di atas  bahwa  motivasi  selalu berkaitan 

dengan kebutuhan, Abraham Maslow mengklasifikasikan kebutuhan secara 

berurutan, menjadi 6 bagian. Konsep Abraham Maslow dikenal dengan piramida 

kebutuhan. 
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a. Kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti 

Kebutuhan  untuk  mengetahui  dan  mengerti  adalah  kebutuhan  untuk 

mengetahui  rasa  ingin  tahu, mendapatkan  pengetahuan,  informasi  dan  untuk 

mengerti  sesuatu.  Untuk  memenuhi  kebtuhan  ini  dapat  diupayakan  melalui 

belajar.   

b. Kebutuhan untuk aktualisasi diri  

Setiap individu memiliki potensi atau bakat masing-masing yang 

terkandung di dalam dirinya. Kebutuhan aktualisasi diri atau untuk mewujudkan 

diri sendiri, yakni  mengembangkan  bakat  dengan  usaha  mencapai  hasil  dalam  

bidang pengetahuan, sosial dan pembentukan pribadi. 

c. Kebutuhan memperoleh penghargaan orang lain  

Termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, status, pangkat 

Under  

 
Standing 

And  

Knowle
dge  Self 

Actualizatio
n 

slf esteem 

savety 

love and belonging 

psycological 



d. Kebutuhan rasa aman  

Manusia membutuhkan ketenteraman dan keamanan jiwa. Perasaan takut 

akankegagalan,  kecemasan,  kecewa,  dendam,  ketidakseimbangan  mental  dan 

kegoncangan-kegoncangan  emosi  yang  lain  dapat  mengganggu  kelancaran 

belajar  siswa. Agar  belajar  siswa  dapat meningkat  kearah  yang  lebih  efektif, 

maka  siswa  harus menjaga  keseimbangan  emosi,  sehingga  perasaan menjadi 

aman dan konsentrasi pikiran dapat dipusatkan pada pelajaran.    

e. Kebutuhan mendapatkan kasih-sayang dan memiliki.  

Dengan mendapatkan kasih sayang,  seseorang merasa bahwa  ia diterima 

oleh kelompoknya,  merasa  bahwa  ia  merupakan  salah  seorang  anggota  

keluargayang  cukup  berharga.  Agar  setiap  siswa  merasa  ia  diterima  dalam 

kelompoknya,  maka  dapat  dilakukan  dengan  cara  belajar  bersama  dengan 

teman  yang  lain. Hal  ini  dapat  meningkatkan  pengetahuan  dan  ketajaman 

berfikir  siswa. Kebutuhan  untuk  diakui  sama  dengan  orang  lain  sering 

mendapatkan  kasih  sayang  dan memiliki merupakan  kebutuhan  primer  yang 

harus dipenuhi.   

f. Kebutuhan  fisiologis   

Kebutuhan fisiologis  adalah  merupakan  jasmani  manusia,  misalnya  akan 

makan, minum, tidur, istirahat dan sebagainya. Untuk belajar yang efektif 

danefisien, siswa harus sehat. Jika siswa sakit hal itu dapat mengganggu kerja 

otak yang  mengakibatkan  terganggunya  kondisi  fisik,  yang  kemudian  dapat 

mengganggu konsentrasi belajar. 



Hirarki  kebutuhan  sebagaimana  dikemukakan  di atas  menggambarkan 

bahwa setiap  tingkat di atasnya hanya dapat dibangkitkan apabila  telah dipenuhi 

tingkat  motivasi  yang  dibawahnya.  Bila  guru  mengingingkan  siswanya  

belajar dengan  baik  maka  harus  dipenuhi  tingkat  yang  terendah  dan  tingkat  

yang tertinggi. Guru dalam memberikan motivasi kepada siswa hendaklah 

menciptakan suasana  lingkungan  yang  menyenangkan  bagi  siswa  dengan  

suasana  yang menyenangkan  itu siswa dapat belajar secara optimal.     

2. Bentuk Motivasi Belajar 

Di bawah ini terdapat dua bentuk motivasi belajar menurut W.S Winkel 
17

, 

yaitu:  

a. Motivasi Instrinsik  

Bentuk motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu sendiri 

tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain, tetapi atas kemauan sendiri, 

misalnya siswa belajar karena ingin  mengetahui seluk beluk suatu masalah 

selengkap-lengkapnya, ingin menjadi orang yang terdidik, semua keinginan itu 

berpangkal pada penghayatan kebutuhan dari siswa berdaya upaya, melalui 

kegiatan belajar untuk memenuhi kebutuhan itu. Namun sekarang kebutuhan ini 

hanya dapat dipenuhi dengan belajar giat, tidak ada cara lain untuk menjadi orang 

terdidik atau ahli, lain belajar. Biasanya kegiatan belajar disertai dengan minat dan 

perasaan senang.   

b. Motivasi Ekstrinsik  
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Jenis motivasi ini timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena 

ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan kondisi yang 

demikian akhirnya ia mau belajar. Perlu ditekankan bahwa dorongan atau daya 

penggerak ialah belajar, bersumber pada penghayatan atau suatu kebutuhan, tetapi 

kebutuhan itu sebenarnya dapat dipengaruhi dengan kegiatan lain, tidak harus 

melalui kegiatanbelajar. Motivasi belajar selalu berpangkal pada suatu kebutuhan 

yang dihayati oleh orangnya sendiri, walaupun orang lain memegang peran dalam 

menimbulkan motivasi itu, yang khas dalam motivasi ekstrinsik bukanlah ada atau 

tidak adanya pengaruh dari luar, melainkan apakah kebutuhan yang ingin 

dipenuhi pada dasarnya hanya dapat dipenuhi dengan cara lain. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Suryabrata
18

, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

antara lain: 

a) Faktor eksternal 

Faktor dari luar individu yang terbagi menjadi dua faktor: faktor sosial meliputi 

faktor manusia lain baik hadir secara langsung atau tidak langsung dan faktor non 

sosial meliputi keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu, tempat belajar, dan lain-

lain. 

b) Faktor internal  

Faktor dari dalam diri individu yang terbagi menjadi dua: faktor fisiologis 

meliputi keadaan jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis dan faktor 

psikologis meliputi minat, kecerdasan, dan persepsi. 

                                                           
18

 Suryabrata, Sumadi. 2004. Psikologi Pendidikan. PT Rajawali, Jakarta. 



Pandangan lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar siswa dalam usaha pencapaian prestasi belajar tersebut yaitu
19

: 

a. Faktor internal  

Faktor internal meliputi tiga hal, yaitu: 

1) Faktor jasmaniah (fisiologis) baik yang bersifat bawaan maupun yang didapat dari 

lingkungan, faktor ini dapat mempengaruhi semangat dan intensitas seseorang 

dalam belajar. 

2) Faktor psikologis, terdiri atas: 

a) Faktor intelektual yang terdiri dari: 

(1) Faktor potensial: kecerdasan dan bakat. 

(2) Faktor kecakapan nyata: prestasi yang dimiliki. 

b) Faktor non intelektual yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu, seperti sikap, 

kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan lain-lain. 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis, karena penyesuaian diri juga akan 

mempengaruhi motivasi belajar pada siswa. 

b. Faktor eksternal 

Faktor ini meliputi empat hal sebagai berikut: 

1) Faktor sosial, yang terdiri atas: 

a) Lingkungan keluarga 
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Lingkungan keluarga juga akan dapat memberi dampak baik ataupun 

buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh seseorang, seperti 

pola asuh dan komunikasi dalam keluarga. 

b) Lingkungan sekolah 

Lingkungan yang ada di sekolah, seperti guru, para staf administrasi dan 

teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar siswa.   

c) Lingkungan masyarakat dan tetangga 

2) Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. 

3) Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan iklim. 

4) Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan. 

Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut beberapa 

tokoh diatas dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. 

4. Macam-macam Motivasi  

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari berbagai 

sudut pandang. Dengan demikian, motivasi atau motif-motif yang aktif itu sangat 

bervariasi. Macam-macam motivasi adalah sebagai berikut
20

: 

1. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya 

a. Motif-motif bawaan 

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Sebagai contoh misalnya: dorongan 
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untuk makan, dorongan untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual. 

Motif-motif ini seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis. 

Relevan dengan ini, maka Arden N. Frandesn memberi istilah jenis motif 

Physicological drives. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari, sebagai contoh: 

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu di dalam masyarakat. Motif-motif ini seringkali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam lingkungan 

sosial dengan sesama manusia yang lain, sehingga motivasi itu terbentuk. 

Frandsen mengistilahkan dengan affiliative needs. Sebab justru dengan 

kemampuan berhubunganm kerjasama di dalam masyarakat tercapailah suatu 

kepuasan diri.Sehingga manusia perlumengembangkan sifat-sifat „ramah, 

kooperatif, membina hubungan baik dengan sesama, apalagi orang tua dan 

guru.Dalam kegiatan belajar-mengajar, hal ini dapat membantu dalam usaha 

mencapai prestasi. 

2. Jenis motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis; 

1. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat.  

2. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: dorongan 

untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk berusaha, untuk 

memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena rangsangan dari luar. 



3. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk melakukan 

eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. Motif-motif ini muncul 

karena dorongan untuk dapat menghadapi dunia luar secara efektif. 

3. Motivasi instrinsik dan ekstrinsik 

a. Motivasi instrinsik 

Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri 

setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh 

seseorang yang senang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau 

mendorongnya, ia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian 

kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya (misalnya kegiatan 

belajar), maka yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah ingin mencapai 

tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri.  

Sebagai contoh konkert, seorang siswa itu melakukan belajar, karena 

betul-betul ingin mendapat ingin mendapat pengetahuan, nilai atau keterampilan 

agar dapat berubah tingkah lakunya secara konstruktif, tidak karena tujuan yang 

lain-lain. Intrinstic motivations are inherent in the learning situations and meet 

pupil-needs and purpose. Itulah sebabnya motivasi instrinsik dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalamnya aktifitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan 

aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan suatu dorongan dari dalam 

diri dan secara mutlak berkait denggan aktivitas belajarnya. Seperti dicontohkan 



bahwa seseorang belajar, memang benar-benar ingin mengetahui segala 

sesuatunya, bukan karena ingin pujian atau ganjaran. 

Perlu diketahui bahwa siswa yang memiliki motivasi instrinsik akan 

memiliki tujuan menjadi orang yang terdidik, yang berpetualangan, yang ahli 

dalam bidang studi tertentu. Satu-satunya jalan untuk menuju ke tujuan yang ingin 

dicapai ialah belajar, tanpa belajar tidak mungkin  mendapat pengetahuan, tidak 

mungkin menjadi ahli. Dorongan yang menggerakkan itu bersumber pada suatu 

kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan untuk menjadi orang yang 

terdidik dan berpengetahuan.Jadi memang motivasi itu muncul dari kesadaran diri 

sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan sekadar symbol dan seremonial. 

b. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar.Motivasi ekstrinsik merupakan sebuah konstruk yang 

berkaitan dengan sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan beberapa 

hasil karena faktor di luar individu
21

. Sehingga kemudian motivasi ekstrinsik 

dibedakan dengan motivasi instrinsik, di mana merupakan sebuah aktivitas yang 

dilakukan untuk kesenangan dari melakukan aktivitas itu sendiri, daripada karena 

nilai instrumennya. Seperti contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok 

paginya akan ujian dengan harapan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh 

temannya. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, 

tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau mendapatkan hadiah. Jadi jika 

dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, tidak secara langsung 
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bergayut dengan esensi apa yang dilakukannya itu. Oleh karena itu, motivasi 

ekstrinsik juga dapat dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya 

aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak 

secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Perlu ditegaskan, bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik 

dan tidak penting.Dalam kegiatan belajar-mengajar tetap penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga mungkin 

komponen-komponen lain dalam proses, belajar-mengajar ada yang kurang 

menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa motivasi dalam belajar banyak 

berbagai macam, mulai dari motif pembawaan, motif yang dipelajari, motif yang 

berasal dari diri sendiri maupun motivasi yang dirangsang dari luar. Semua itu 

dapat membantu seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

5. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Belajar sangat diperlukan adanya motivasi. Motivation is an essential 

condition of learning. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. 

Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi 

motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi para siswa. 

Perlu ditegaskan, bahwa motivasi bertalian dengan suatu tujuan. Seperti 

contoh di saat siang bolong abang becak menarik becaknya karena bertujuan 

untuk mendapatkan uang guna menghidupi anak dan istrinya.Dengan demikian, 

motivasi memengaruhi adanya kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga 

fungsi motivasi: 



1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bemanfaat bagi tujuan tersebut.  

Selain itu, motivasi dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapian 

prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Adanya 

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Dengan kata 

lain, dengan adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, 

maka seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya
22

.  

Dalam belajarnya siswa memerlukan motivasi. Tidak hanya siswa, akan 

tetapi setiap individu memerlukan motivasinya untuk medapatkan atau mencapai 

tujuannya. Ada 3 fungsi motivasi, yang pertama mendorong manusia untuk 

berbuat, kemudian menentukan arah perbuatan, dan yang ketiga adalah 

menyeleksi perbuatan. Semakin usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai 

tujuannya sangat kuat dan ditambah dengan adanya motivasi, maka seseorang itu. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk motivasi 

meliputi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik merupakan 

motivasi yang tumbuh dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan dari orang 

lain. Timbulnya motivasi yang ada dalam diri individu merupakan suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai apa yang diinginkan untuk meraih 

cita-cita dan menjadi orang yang terdidik, misalnya belajar tanpa disuruh untuk 

belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul dari 

pengaruh orang lain. Jadi motivasi timbul karena adanya suatu paksaan, suruhan 

dan ajakan, misalnya belajar karena diajak oleh teman, gengsi, untuk 

mendapatkan pujian, untuk memenuhi kewajiban, sehingga individu terpaksa 

untuk belajar.  

C. Hubungan antara motivasi belajar dengan kecanduan game online 

Motivasi dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan 

kondisi – kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, makan akan berusaha untuk meniadakan dan mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, sehingga tujuan kegiatan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai. Dorongan inilah yang digunakan oleh siswa untuk lebih bisa 

meningkatkan motivasinya dengan cara bermain game.  

Dengan bermain game online, siswa memiliki rasa enggan untuk 

meninggalkan, karena game online disini dapat menimbulkan rasa kecanduan. 

Siswa yang memiliki motivasi  belajar yang tinggi, tidak akan meluangkan 



waktunya untuk bermain game online. Kecanduan bermain game online juga bisa 

berdampak positif dan negatif bagi siswa. Positif untuk siswa yang benar- benar 

ingin meningkatkan belajarnya melalui permainan game online. Negatif bagi 

siswa yang juga tidak ingin motivasinya terlihat dengan adanya permainan game 

online. Pada dasarnya game online hanya menimbulkan efek negatif pada siswa.  

D. Motivasi Belajar dalam Pandangan Islam  

Adapun ayat dan hadits dalam (Al-Quran, 2008) yang berkenaan dengan 

motivasi dalam Islam terutama motivasi untuk menuntut ilmu atau motivasi 

belajar adalah: 

a. Al-Quran 

1. Q.S. Al-Mujadilah : 11 

Artinya: .... “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

2. Q.S. Az-Zumar : 9 

Artinya: ....Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan 

orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang 

dapat menerima pelajaran.”  

b. Hadits Nabi Saw. 

 طَلَُب اْلِعْلِم فَِرْيَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلٍِم َوُمْسلَِمةٍ 

Artinya: “Menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim 

perempuan”
23
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 اُْطلُُب اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد اِلَى الَّْحد

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat”
24

. 

Dalam hadits-hadits ini sangat jelas sekali memberikan motivasi kepada 

manusia bahkan mewajibkan kepada tiap-tiap muslim baik laki-laki maupun 

perempuan untuk selalu belajar dan menuntut ilmu dan kedudukan orang yang 

berilmu itu melebihi daripada orang yang beribadah (yang bodoh) yang tanpa 

ilmu pengetahuan bagaikan bulan di antara bintang-bintang. 

E. Hipotesis  

Hipotesis adalah jawababn sementara dari rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teori 

yang relevan belum dari fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data
25

. 

Jadi yang hipotesis yang kemudian cara penulisannya disesuaikan dengan ejaan 

bahasa Indonesia menjadi Hipotesa, dan berkembang menjadi hipotesis untuk 

menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel X (kecanduan game online) dengan 

variabel Y (motivasi belajar), maka hipotesa dalam penelitian ini adalah terdapat 

hubungan yang tidak signifikan antara kecanduan game online dan motivasi 

belajar. Semakin tinggi tingkat kecanduan game online maka semakin rendah pula 

tingkat motivasi belajar siswa.  
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