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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia sekolah merupakan masa di mana anak memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi. Anak usia sekolah menyukai hal-hal yang baru dan menantang sehingga 

motivasi untuk mempelajari sesuatu yang baru sangatlah besar. Hal ini selaras 

dengan pendapat Dirman (2014: 60) “bahwa salah satu ciri-ciri pada masa kelas 

tinggi (9 atau 10 sampai 12 atau 13 tahun) adalah amat realistik, rasa ingin tahu 

dan ingin belajar”. Apabila anak sudah mendapatkan hal baru yang menarik 

perhatiannya, maka anak akan terus fokus kepada hal tersebut karena terdorong 

untuk mempelajarinnya. 

Kegiatan yang menarik perhatian anak saat ini adalah televisi dan video 

game. Televisi merupakan sebuah media yang tersedia di hampir setiap rumah. 

Televisi digunakan sebagai sarana melihat dunia, selain itu televisi juga 

digunakan sebagai sarana penghibur dari rutinitas sehari-hari. Televisi 

merupakan media yang sangat digemari oleh semua orang, termasuk siswa. 

Kelebihan menonton televisi bagi siswa selain sebagai sarana hiburan juga 

sebagai sarana menyebarkan informasi dan edukasi. Hal ini selaras dengan 

pendapat Darwanto yang dapat disimpulkan bahwa peran televisi sangat besar 

dalam membentuk pola pikir, pengembangan wawasan dan pendapat umum 

(Darwanto, 2007: 27). Namun dalam menonton televisi harus ada kontrol diri 

bagi siswa, karena jika intensitas menonton televisi berlebihan maka anak akan 

malas untuk belajar. 

Kontrol diri yang dapat dilakukan orang tua kepada anaknya sebagai 

pengawasaan adalah memberikan batas waktu menonton televisi dan acara yang 

di tonton. Menurut UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 26 

Ayat 1a menyatakan bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 

untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak”. Tidak jarang 

akibat menonton acara televisi yang tidak mendidik siswa meniru adegan tersebut 

kepada temannya. Seperti kasus yang terjadi tahun 2015 di SDN 07 Kebayoran 
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Lama Jakarta bahawa siswa SD kelas II memukul temannya sendiri hingga 

meninggal (Liputan6.com, 2015). Hal tersebut menjadi bukti bahwa anak meniru 

apa yang ia lihat. Sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberi 

pengawasan kepada anaknya tentang apa saja yang di tonoton saat di rumah.  

Kegiatan yang menarik perhatian anak selanjutnya adalah Video game. 

Video game dapat diakses dengan teknologi yang moderen saat ini. Teknologi ini 

memfasilitasi anak dalam bermain video game, baik game online maupun game 

offline, menggunakan smartphone atau menggunakan PC komputer. 

Menurut Tedjasaputra (2007: 113) menyatakan “bahwa dengan 

semakin majunya ilmu pengetahuan semakin canggih pula alat permainan 

yang dapat di konsumsi oleh anak. Kebanyakan alat permainan mutakhir 

bersifat otomatis dan menggunakan tombol-tombol saja seperti computer, 

video game dan alat permainan elektronik lainnya”. 

 

Berdasarkan pendapat tersebut video game merupakan salah satu 

permainan yang dapat di konsumsi oleh anak sebab video game mendorong 

motivasi anak untuk mempelajarinya, karena game memiliki sifat ketagihan atau 

kecanduan. Sifat kecanduan atau ketagihan tersebut dikarenakan game 

merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Selain itu, game memiliki fitur 

yang menarik, berisi gambar dan animasi dengan warna yang mencolok, serta isi 

dari permainanya yang dapat mendorong anak untuk terus bermain, di dukung 

dengan tingkat atau level tantangan yang berbeda-beda. 

Tingkat level yang lebih tinggi pada game membuat pemain merasa 

tertantang, sehingga membuat anak terus mencoba dan tetap fokus pada apa yang 

mereka inginkan. Seperti yang dikatakan Nuhan (2016: 496) “bahwa salah satu 

faktor yang membuat siswa kecanduan game adalah tantangan”. Oleh karena itu, 

apabila dalam bermain video game anak dapat menyelesaikan level tersebut maka 

akan menimbulkan rasa senang dan tertantang untuk memainkanya kembali. 

Kebiasaan bermain game ini membuat motivasi belajar menjadi masalah yang 

perlu perhatian, bahkan anak akan malas belajar, seperti yang dikatakan Musbiki 

(2009: 78) “beberapa contoh penyebab anak malas belajar, salah satunya yang 

paling sering terjadi adalah game”. 
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Menurut Uno (2014: 1) Motivasi adalah “dorongan dasar yang 

menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri 

seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan 

dorongan dalam dirinya”.  

Motivasi tumbuh dalam diri seseorang, sehingga jika memberikan 

motivasi pada siswa berarti menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu. 

Sesuai dengan pendapat Hikmat dalam Bakar (2014: 723) moivation is the 

impetus or stimulus given to a person in order to have the will to act. 

Berdasarkan pendapat tersebut motivasi merupakan dorongan yang diberikan 

kepada seseorang agar memiliki kemauan bertindak. Dorongan terbesar bagi diri 

seseorang adalah pujian. Apabila pujian diberikan kepada anak yang suka 

menghabiskan waktu dengan menonton televisi dan bermain video game tanpa 

diberi batas waktu dan teguran orang tua, maka sangat mungkin jika siswa 

tersebut akan terdorong untuk melakukan aktivitas yang sama setiap harinya. 

Keadaan ini sangat mengkhawatirkan apabila motivasi anak yang menonton 

televisi dan bermain video game lebih besar dari pada motivasi untuk belajar.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas atas di SD 

Negeri Masaran 5 menyatakan bahwa sering bermain game sepulang sekolah. 

Kegiatan bermain game tersebut mereka lakukan di warnet dekat sekolah. 

Mereka mengaku sering pergi ke warnet bersama-sama, bahkan tidak pulang 

terlebih dahulu sebelum bermain ke warnet. Setelah itu, mereka menghabiskan 

waktunya di rumah dengan cara menonton televisi, seperti sinetron anak jalanan. 

Kebiasaan tersebut menjadi faktor timbulnya motivasi belajar rendah. Atas dasar 

uraian tersebut, maka peneliti memilih judul kontribusi kebiasaan menonton 

televisi dan bermain video `game terhadap motivasi belajar siswa kelas atas di 

SD Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa sekolah dasar ada yang senang menonton televisi dan bermain video 

game online maupun offline setelah pulang sekolah. 
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2. Siswa sekolah dasar ketika asyik menonton televisi dan bermain video game 

menjadi malas untuk belajar. 

3. Tidak adanya pengawasan orang tua dan batasan menonton televisi bagi 

siswa yang diterapkan di rumah. 

4. Tidak adanya pengawasan orang tua bagi siswa dalam menggunakan 

teknologi moderen sebagai sarana siswa bermain video game.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi pada kebiasaan menonton televisi 

dan bermain video game terhadap motivasi belajar bagi siswa kelas atas di SD 

Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka masalah peneliti dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi kebiasaan menonton televisi terhadap motivasi belajar 

siswa kelas atas di SD Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 2017/2018? 

2. Adakah kontribusi kebiasaan bermain video game terhadap motivasi belajar 

siswa kelas atas di SD Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 2017/2018? 

3. Adakah kontribusi kebiasaan menonton televisi dan bermain video game 

terhadap motivasi belajar siswa kelas atas di SD Negeri Masaran 5 Tahun 

Ajaran 2017/2018? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah. 

1. Untuk mengetahui adanya kontribusi kebiasaan menonton televisi terhadap 

motivasi belajar siswa kelas atas di SD Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 

2017/2018. 

2. Untuk mengetahui adanya kontribusi kebiasaan bermain video game terhadap 

motivasi belajar siswa kelas atas di SD Negeri Masaran 5 Tahun Ajaran 

2017/2018. 
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3. Untuk mengetahui adanya kontribusi kebiasaan menonton televisi dan 

bermain video game terhadap motivasi belajar siswa kelas atas di SD Negeri 

Masaran 5 Tahun Ajaran 2017/2018. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi 

mengenai kontribusi kebiasaan menonton televisi dan  bermain video game 

yang dilakukan siswa. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah 

referensi dan bahan acuan pada peneliti sejenis yang dilakukan dimasa yang 

akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kepala Sekolah  

Memberikan masukan bagi kepala sekolah untuk memberi motivasi 

kepada siswa agar tidak menonton televisi dan bermain game secara 

berlebihan.  

b. Bagi Guru 

Memberikan masukan bagi guru bahwa dalam proses pembelajaran 

perlu memberikan arahan kepada siswa untuk tidak sering menonton 

televisi dan bermain video game karena dengan seringnya menonton 

televisi dan bermain video game akan mengakibatkan rendahnya motivasi 

belajar. 

c. Bagi Orang Tua 

Memberikan masukan bagi orang tua untuk mengadakan 

pengawasan dan pembatasan dalam menonton televisi dan bermain video 

game. 
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d. Bagi peneliti 

Bagi peneliti memberikan pemahaman adanya kontribusi kebiasaan 

menonton televisi dan bermain video game terhadap motivasi belajar 

siswa. 


