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Abstrack - This study describes, the influence of Online Gaming To Interest students can study at 

SMK N 57 Jakarta. The population in this study are grade I, II, III as many as 1034 students. The 
research method used is Descriptive kind of research with Quantitative statistics, data analysis, and 
the method used is the Pearson Product Moment. The data presented in this study using 
questionnaires, observation, interviews, and the study of inheritance as a reference as well as 
supporting data related to this research. The analysis of the data used is the Pearson Product 
Moment, with the results of the calculation of hypothesis testing showed H0 is rejected and accepted 
usage berate H1 game online on the influential students are being significantly to learning interest of 
students. And the results of the study showed that the influence of Online Gaming To the indicated 
student learning Interest of the coefficient of correlation of 0,585, significantly in test through thitung of 
6.946 greater than rtabel 1,662. The value of R

2
 (R Square) of 0,352 explains that the influence of the 

Online Game of variable Interest Students of 35.2% and the rest affected factors other than online 
games which are not examined in this study. 
Key Word: Online Gaming, Interest In Learning 
 

Abstrak - Penelitian ini berisi tentang, Pengaruh Game Online Terhadap Minat Belajar Siswa pada 

SMK N 57 Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I, II, III sebanyak 1034 siswa. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan Jenis Penelitian Deskriptif Statistik, dan 
metode analisis data yang digunakan adalah Pearson Product Moment. Data-data yang disajikan 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, observasi, wawancara, dan studi pusaka sebagai data 
pendukung serta referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah 
Pearson Product Moment, dengan hasil perhitungan pengujian hipotesis menunjukan H0 ditolak dan 
H1 diterima yang berate penggunaan game online pada siswa berpengaruh sedang signifikan 
terhadap minat belajar siswa. Dan hasil penelitian menunjukan bahwa Pengaruh Game Online 

Terhadap Minat Belajar Siswa yang ditunjukan dari koefisien korelasi sebesar 0,585, signifikan di uji 
melalui thitung sebesar 6.946 yang lebih besar dari rtabel 1,662. Nilai R

2
(R Square) sebesar 0,352 

menjelaskan bahwa pengaruh variabel Game Online terhadap Minat Belajar Siswa sebesar 35,2% 
dan selebihnya dipengaruhi faktor lain diluar game online yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
Kata Kunci: Game online, Minat belajar 

 
I.  PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi informasi pada saat 
ini sudah berkembang sangat pesat. Semua 
orang kini dapat mengakses informasi dengan 
mudahnya. Perkembangan teknologi tersebut 
kemudian juga banyak dimanfaatkan bagi 
perkembangan internet seperti game online. 
Dalam beberapa tahun ini, permainan 
elektronik atau yang lebih dikenal dengan 
permainan game online mengalami kemajuan 
yang sangat pesan ini bias dilihat dari semakin 
banyaknya wanet ataupun game center yang 
bermunculan bukan hanya di kota-kota besar 
melainkan juga dikota-kota kecil. Dalam 
penelitian sebelumnya menurut (Angela, 2013) 
dalam penelitian sebelum nya Hasil penelitian 
menunjukan bahwa Game Online berpengaruh 
terhadap Motivasi Belajar Siswa yang 
ditujukan dari koefisien korelasi sebesar 0,539, 
signifikan di uji melalui t hitung sebesar 8,753 
yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,665. 

Nilai R2 ( R Square) sebesar 0,291 
menjelaskan bahwa pengaruh variabel Game 
Online terhadap Motivasi Belajar Siswa 
sebesar 29,1 % sedangkan sisanya 
disebabkan oleh faktor lain yang tidak 
diteliti.Dari hasil penelitian motivasi belajar 
dipengaruhi 2 jenis yaitu motivasi intrinsik yang 
dimana seseorang siswa akan terus 
memfokuskan dirinya untuk selalu belajar dan 
itu merupakan keinginan dalam dirinya, 
sedangkan motivasi belajar eksterinsik adalah 
dorongan dalam luar seseorang dimana disini 
seseorang tidak terlalu mementingkan belajar 
dan bahkan seseorang tersebut akan lebih 
mementingkan hal lain untuk difokuskan salah 
satuya adalah game online, dimana ketika 
bermain game online seseorang secara tidak 
langsung akan mempengaruhi motivasi 
belajarnya yang dikarenakan waktu dan 
tenaga yang dipergunakan akan banyak 
dihabiskan untuk bermain daripada belajar.  

Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi  – Volume 10 No 2 - 2018 speed.web.id 

 

mailto:suparni.spn@bsi.ac.id1
mailto:yesyani.sh@gmail.com2


ISSN : 1979-9330 (Print) - 2088-0154 (Online) - 2088-0162 (CDROM)  2 

 

Mengapa game online menjadi faktor yang 
berpengaruh terhadap minat belajar nya? 
Memang selama ini banyak dikatakan bahwa 
game online mempunyai hal-hal yang dapat 
mempengaruhi kemampuan anak ke arah 
positif seperti merangsang saraf motorik 
mereka dalam bereaksi, melatih keterampilan 
tangan. Namun dalam kenyataannya, ternyata 
game online juga mempunyai sisi gelapnya 
tersendiri seperti sedang belajar, tetapi 
pikirannya sibuk mengolah baying-bayang 
game yang mendebarkan. Kadang kala anak 
juga jadi malas belajar atau sering membolos 
sekolah hanya untuk bermain game. 
Hipotesis dari penelitian ini adalah  
H0 :  tidak adanya pengaruh game online pada 

minat belajar siswa/i. 
H1:  adanya pengarus game online terhadap 

minat belajar siswa/i. 
 

II. LANDASAN TEORI 
2.1. Tinjauan Pustaka 
A. Game Online 
Menurut (Hartoko, 2010) Seiring mewabahnya 
demam online, para vendor game mulai 
mengembangkan teknologi permainannya. 
Piranti game yang semula berbasis personal 
computer dan televisi yang dimainkan sendiri 
atau secara bersamaan menggunakan sistem 
jaringan, kini bias dinikmati oleh jutaan pemain 
di seluruh penjuru dunia yang terhubung 
secara online. 
B. Minat Belajar 
Menurut Slameto (2010:2-108) Minat dalah 
kecendurngan yang tetap untuk 
memperhatikan dan mengenang bebrapa 
kegiatan. Kegiatan yang di minati seseorang, 
diperhatikan terus-menerus yang disertai 
dengan rasa senang. Minat adalah suatu rasa 
lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal 
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 
Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 
suatu hubungan antara diri sendiri dengan  
sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 
hubungan tersebut, semakin besar minat. 
Sedangkan “Belajar ialah suatu proses usaha 
yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 
suatu perubahan tingkah laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalamanya sendiri dalam interaksi dengan 
lingkungannya.” Menurut Sukmadinata 
(2009:155) Sebagian besar dari proses 
perkembangan berlangsung melelui kegiatan 
belajar. Belajar yang disadari atau tidak, 
sederhana atau kompleks, belajr sendiri atau 
dengan bantuan guru, belar dari buku atau 
media elektronika, belajar di sekolah di rumah, 
dilingkungan kerja atau di masyarakat. 
 

C. Variabel Penelitian 
Menurut Sugiyono dalam Sujarweni, 2014 
Variabel penelitian adalah sesuatu hal yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut ,dan kemudian 
ditarik kesimpulannya. Adapun jenis-jenis 
variabel adalah sebagai berikut : 
1. Variabel Independen yaitu variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel 
dependen. 

2. Variabel Dependen yaitu variabel yang 
dipengaruhi atau akibat, karena adanya 
variabel bebas. 

D. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian, di mana 
rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 
dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan 
sementara, karena jawaban yang diberikan 
baru didasarkan pada teori yang relevan, 
belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 
yang diperoleh melalui pengumpulan data. 
Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai 
jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 
penelitian, belum jawaban yang 
empirik.(Sugiyono, 2011). 
Sedangkan hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap tujuan penelitian yang 
diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah 
dibuat. Hipotesis merupan pernyataan tentatif 
tentang hubungan antara beberapa dua 
variabel atau lebih.(Sujarweni, 2014) 
E. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi 
bukan hanya orang, tetapi juga objek dan 
benda-benda alam yang lain. Populasi juga 
bukan sekedar jumlah yang ada pada 
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 
seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 
subyek atau obyek itu.(Sugiyono, 2011) 
F. Sampel 
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada 
pupulasi, misalnya karena keterbatasan dana, 
tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 
menggunakan sampel yang diambil dari 
populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 
kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari 
populasi harus betul-betul representative 
(mewakili).” (Sugiyono, 2011) 
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G. Analisis Regresi 
Analisis regresi merupakan suatu analisis yang 
menjelaskan tentang akibat dan besarnya 
akibatnya yang ditimbulkan oleh satu atau 
lebih variabel bebas terhadap satu variabel 
terikat. Regresi dan orelasi merupakan bagian 
dari analisis korelasi sangat berbeda walaupun 
dalam analisis regresi menerapkan prinsip 
pada analisis korelasi. (Komputer, 2009) 
H. SPSS (Stastitical  Package for Social 
Science) 
 SPSS merupakan program untuk olah data 
statistik yang paling populer dan paling banyak 
pemakaiannya diseluruh dunia dan banyak 
digunakan oleh para peneliti untuk berbagai 
keperluan seperti riset pasar, untuk 
menyelesaikan tugas penelitian seperti skripsi, 
tesis, disertai, dan sebagainya. Awalnya, 
SPSS merupakan kependekan dari Statistical 
Package for the Social Sciences karena 
program ini mula-mula dipakai untuk meneliti 
ilmu-ilmu social. (Priyatno, 2009). Namun, 
seiring perkembangannya dari waktu ke waktu 
SPSS pengunaannya semakin luas untuk 
berbagai bidang ilmu seperti bisnis, pertanian, 
industri, ekonomi, psikologi, dan lain-lain 
sehingga sampai sekarang kepanjangan 
SPSS adalah Statistical Product and  Service 
Solution. 
 

III. METODE PENELITIAN 

Adapun beberapa metode pengumpulan 
data yang digunakan oleh penulis untuk 
mendapatkan keterangan-keterangan guna 
memenuhi kebutuhan dalam penyusunan 
karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: 

Untuk menunjang dalam penulisan ini, ada 
beberapa metode penelitian yang 
dipergunakan oleh penulis. Diantaranya: 
a. Observasi  

Kegiatan ini dilakukan dengan cara penulis 
mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 
dengan melakukan pengamatan secara 
langsung pada siswa kelas I,II,III SMK N 
57 Jakarta. 

b. Wawancara 
Kegiatan pengumpulan data data-data 
yang melalui dengan memberikan 
kuesioner secara langsung pada siswa/i 

kelas I,II,III di SMK N 57 Jakarta. 
c. Studi Pustaka 

Untuk menyempurnakan penelitian ini, 
maka  

  penulis mempergunakan buku, jurnal, e-
book, media online tentang penelitian 
ilmiah sebagai acuan dan referensi yang 
berhubungan dengan tema yang diambil.  

 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Hasil Penelitian 
Untuk menguji apakah alat ukur (instrumen) 
yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat 
ukur yang baik, sehingga mengahasilkan data 
yang sesuai dengan apa yang diukur, sebelum 
dilakukan analisis data berdasarkan hasil data 
yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan 
pengujian data melalui uji validitas, reliabilitas 
data, normalitas dan  regresi linier. Dan data 
kuesioner yang sudah dimasukan ke dalam 
Software Microsoft Excel. 
A. Hasil Uji Validitas 
1. Hasil Validitas Variabel Game Online 
Kuesioner penelitian Variabel game online (X) 
terdiri atas 5 item. Hasil rhitung untuk skor setiap 
butir pernyataan dengan total skor Variabel 
game online (X) dapat dilihat dalam tabel 
berikut: 

Tabel  IV.1 
Uji Validitas Variabel Game Online (X) 

 

No 
Item 

rhitung rtabel Keterangan 

1 0,868 0,174 Valid 

2 0,898 0,174 Valid 

3 0,823 0,174 Valid 

4 0,882 0,174 Valid 

5 0,704 0,174 Valid 

Sumber : Olahan Data Penelitian 
Hasil pengujian validitas item kuesioner 
menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan 
dalam setiap Variabel (X) memiliki nilai rhitung di 
atas 0,174 sebagai nilai rtabel suatu item 
kuesioner penelitian dikatakan dapat 
digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat 
dikatakan bahwa item angket Variabel Game 
Online (X) valid dan dapat digunakan untuk 
mengukur variabel yang diteliti. 
2. Hasil Validitas Variabel Minat Belajar 
Untuk Kuesioner atau daftar pernyataan 
Variabel Minat Belajar (Y) memiliki 5 item. Dan 
hasil rhitung untuk skor setiap butir pernyataan 
dengan total skor Variabel Minat Belajar  (Y) 
dapat dilihat dalam tabel berikut. 
 

Tabel IV.2 
Uji Validitas Variabel Minat Belajar (Y) 

No 
Item 

rhitung rtabel Keterangan 

1 0,756 0,174 Valid 

2 0,886 0,174 Valid 

3 0,811 0,174 Valid 

4 0,787 0,174 Valid 

5 0,649 0,174 Valid 

Sumber : Olahan Data Penelitian 
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Berdasarkan olahan data penelitian, hasil 
pengujian validitas item kuesioner 
menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan 
dalam setiap Variabel (Y) memiliki nilai rhitung di 
atas 0,174 sebagai nilai rtabel suatu item 
kuesioner penelitian dikatakan dapat 
digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat 
dikatakan bahwa item angket Variabel Minat 
Belajar (Y) valid dan dapat digunakan untuk 
mengukur variabel yang diteliti. 
B. Hasil Uji Reliabilitas 
Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan 
dengan metode Alpha, dimana uji ini 
digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi 
tanggapan responden terhadap pernyataan-
pernyataan dalam kuesioner yang telah 
diajukan. 
Hasil uji reliabilitas dari penelitian dapat dilihat 
dari tabel sebagai berikut : 
 
 
 
 

Tabel  IV.3 
Pengujian Reliabilitas masing-masing 

variabel 
No Variabel rhitung  

(Cronbach’s 
Alpha) 

Keteranga
n 

1 Game Online 0,892 Reliabel 

2 Minat Belajar 0,840 Reliabel 

Sumber : Olahan Data Penelitian 
Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian 
variabel game online menunjukkan koefisien 
realibility alpha (rhitung) 0,892 > 0,60, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
game online reliabel, sehingga dapat 
digunakan dalam pengujian hipotesis Hasil uji 
keandalan instrumen penelitian variabel minat 
belajar menunjukkan koefisien realibility alpha 
(rhitung) 0,840 > 0,60, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa variabel minat belajar 
reliabel, sehingga dapat digunakan dalam 
pengujian hipotesis. 
C. Hasil Uji Normalitas 
Uji normalitas data dalam penelitian ini 
menggunakan rumus kolmogorov smirnov 
dengan perhitungan komputasi SPSS for 
Windows 17, uji normalitas ini digunakan untuk 
untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 
berdistribusi normal atau tidak. Jika data 
berdistribusi normal, maka dapat digunakan 
analisis statistik parametrik yaitu analisis 
regresi untuk menguji hipotesi penelitian akan 
tetapi jika data tidak berdistribusi normal maka 
harus menggunakan statistik non parametrik. 
Hasil uji Normalitas dapat di lihat pada tabel 
berikut : 
 

Tabel IV.4 
Pengujian Normalitas  

Sumber : Olahan Data Penelitian 
Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai 
kolmogorov smirnov Z untuk data variabel 
game online sebesar 0,600 dengan signifikansi 
0,865 > 0,05 dan untuk data variabel minat 
belajar siswa sebesar 1,227 dengan 
signifikansi 0,098 > 0,05. Dengan demikian 
menunjukkan bahwa data dari variabel dalam 
penelitian ini berdistribusi normal 
D. Uji Linearitas 
Data Uji linieritas garis regresi untuk 
mengetahui apakah data berbentuk linier atau 
tidak. Jika data berbentuk linier, maka dapat 
digunakan analisis regresi linier akan tetapi 
jika tidak linier, maka harus digunakan analisis 
regresi non linier. Uji linieritas data dalam 
penelitian ini menggunakan analisis varians 
atau uji F dengan perhitungan komputasi 
SPSS for Windows 17. Berdasarkan 
perhitungan pada lampiran diperoleh nilai 
Fhitung = 50,555 dengan signifikansi 0,000 < 
0,05. Dengan demikian dapat dijelaskan 
bahwa antara data game online (X) dengan 
minat belajar siswa (Y) berbentuk linier 
sehingga dapat digunakan analisis regresi 
linier untuk menguji hipotesis. 
E. Analisis Regresi 

Dalam rangka menguji hipotesis 
penelitian ini digunakan analisis regresi linier 
sederhana karena data yang diperoleh telah 
menuhi uji prasyarat analisis yaitu data dari 
kedua variabel berdistribusi normal dan 
berbentuk linier. Berdasarkan perhitungan 
komputasi SPSS for Windows 17 diperoleh 
persamaan regresi sebagai berikut 

Tabel IV.5 
Hasil Koefisien Regresi 

 
Sumber : Olahan Data Penelitian 

No Variab
el 

Kolmogor
ov 

Smirnov 
Z 

Signifika
nsi 

Keter
anga

n 

1 Game 
Online 

0,600 0,865 Norm
al 

2 Minat 
Belajar 

1,227 0,098 Norm
al 
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Tabel diatas menunjukkan persamaan regresi 
dari game online (X) terhadap minat belajar 

siswa (Y) yaitu :   ̂              .  
Tabel IV.6 

Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 
Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Keeratan 
Hubungan 

0,80-1,00 Sangat Tinggi 

0,60-0,799 Tinggi 

0,40-0,599 Sedang 

0,20-0,399 Rendah 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

Sumber :(Sugiyono, 2010)  
Berdasarkan table diatas, maka koefisien 
korelasi yang ditemukan sebesar 0,585 
termasuk pada kategori sedang. Jadi terdapat 
hubungan yang sedang antara game online 
dan minat belajar.  
Berdasarkan  hasil koefisien kolerasi untuk 
regresi pada Tabel  IV.6 di atas diperoleh nilai 
thitung = 6.946 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 
Jadi dapat diputuskan bahwa hipotesis 
penelitian (H1) yang menyatakan “Ada 
pengaruh game online terhadap minat belajar 
siswa SMK N 57 Jakarta” Diterima. 
Dan Berdasarkan hasil analisis diperoleh pula 
nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 0,352. 
Dari nilai koefisien determinasi tersebut dapat 
dijelaskan bahwa besarnya pengaruh atau 
kontribusi game online terhadap minat belajar 
siswa SMK N 57 Jakarta adalah 35,2% dan 
selebihnya yaitu 64,8% dari minat belajar 
siswa dipengaruhi faktor lain diluar game 
online yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 
Berdasarkan Hasil pengujian hipotesis (X) 
menunjukkan bahwa game online memiliki 
hubungan signifikan terhadap minat belajar, 
dengan tingkat signifikansi t untuk variable 
game online  adalah 0,000 yakni lebih kecil 
dari 0,05. Pada tingkatan paling bawah game 
online mempengaruhi minat belajar siswa 
pada SMK Negeri 57 Jakarta. 
 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan, antara 
lain: 
1. Pengaruh antara variabel X (game online) 

terhadap variabel Y (minat belajar) 
tergolong sedang, diperoleh dari 
perhitungan nilai korelasi 0,585 yang 
memiliki interpretasi nilai korelasi pada 
tingkat hubungan sedang. 

2. Keakuratan hipotesis dalam penelitian ini 
diuji dengan menggunakan uji ”t” dan 
diperoleh thitung adalah sebesar 6.946 dan  
ttabel 1,662 karena thitung > ttabel atau 6.946> 

1,662 pada taraf signifikan 5 % maka 
hipotesis H1 dapat diterima, dan hipotesis 
H0 ditolak. Jadi dapat diputuskan bahwa 
hipotesis penelitian (H1) yang menyatakan 
“Ada pengaruh game online terhadap 
minat belajar siswa SMK N 57 Jakarta” 
Diterima dan hipotesis penelitian (H0) 
yang menyatakan “Tidak ada pengaruh 
game online terhadap minat belajar siswa 
SMK N 57 Jakarta” Ditolak. 

 
4.2.      Saran 

Game akan menjadi penyakit apabila 
dimainkan bukan pada porsinya. Untuk itu, 
harus pandai dalam menakar kebutuhan santai 
dan kebutuhan untuk berkarya. Game online 
akan menghasilkan suatu sisi positif, salah 
satunya, apabila kita dapat terlibat 
memberikan sumbangsih dalam  game 
tersebut. Contohnya apabila kita berorientasi 
bermain sembari pempelajari bagaimana cara 
pembuatannya sehingga kelak dapat 
menghadirkan diri sebagai produsen game.  
Setelah peneliti melakukan penelitian tentang 
pengaruh game online terhadap minat belajar. 
Adapun beberapa saran yang dapat diajukan 
penulis antara lain : 
 
 
1.  Bagi Orangtua  

Diperlukan pengawasan secara langsung 
dari orang terdekat dibutuhkan untuk 

membantu para siswa ini dalam belajar. 
2.  Bagi Siswa  

a. Bagi siswa yang sudah menjadi 
seorang pecandu game online dapat 
memberikan gambaran dari dampak 
negatif yang diberikan oleh game 
online, dimana dampak tersebut dapat 
merugikan dan merubah konsep diri 
seseorang yang sudah menjadi 
pecandu game online. 

b. Targetkan waktu untuk bermain game 
online, usahakan jangan mengganggu 
waktu belajar, manfaatkan waktu libur 
untuk bermain game online. 

c. Jalin hubungan pertemanan di dunia 
nyata, karena semakin kuat relasi 
dengan teman dan keluarga maka 
akan semakin berkurang kebutuhan 
untuk terus bermain game online. 

3.Untuk peneltian selanjutnya, dapat 
ditambahkan variabel-variabel yang lain yang 
dapat mempengaruhi minat belajar siswa 
selain game online. 

 
REFERENSI 
Angela. (2013). Pengaruh Game Online 

Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sdn 

Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi  – Volume 10 No 2 - 2018 speed.web.id 

 



ISSN : 1979-9330 (Print) - 2088-0154 (Online) - 2088-0162 (CDROM)  6 

 

015 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan 
Samarinda Ilir. eJournal Ilmu Komunikasi, 
1(2), 532–544. 

Hartoko, A. (2010). YOU WON! Menang, 
Pahami Cheat dan Dapat Duit Lewat 
Game Online. Yogyakarta: Pustaka 
Grhatama. 

Komputer, W. (2009). Solusi Mudah dan Cepat 
Menguasai SPSS 17.0 untuk Pengolahan 
Data Statistik. Jakarta: Elex Media 
Komputindo. 

Priyatno, D. (2009). Jam Belajar Olah Data 
dengan SPSS17. Yogyakarta: Andi. 

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian 
Administrasi dilengkapi dengan Metode 
R&D. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian 
Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 

Sujarweni. (2014). Metodologi Penelitian. 
Yogyakarta: Pustakabarupress. 

 
 

Journal Speed – Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi  – Volume 10 No 2 - 2018 speed.web.id 

 


