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ABSTRAK 

 

Siswa berada di lingkungan sekolah hingga 8 jam lebih dalam sehari dengan 

berbagai kegiatan belajar mengajar, kegiatan penunjang seperti ekstrakurikuler 

dan pelajaran tambahan. Padatnya kegiatan siswa tersebut membuat waktu luang 

yang dimilki terbatas yakni hanya 3-4 jam dalam sehari. Dengan waktu yang 

begitu singkat tersebut siswa membutuhkan suatu kegiatan yang dapat melepas 

penat karena belajar dan bersifat menghibur. Oleh sebab itu penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa kegiatan yang digemari siswa 

dalam memanfaatkan waktu luang, bagaimana cara siswa memanfaatkan waktu 

luang dengan kegiatan tersebut dan faktor-faktor yang mendorong siswa memilih 

kegiatan tersebut dalam memanfaatkan waktu luangnya. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan lokasi penelitian di 5 SMP 

dan 5 SMA di Surabaya. Metode pengambilan sampel menggunakan tehnik 

multistage-random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memanfaatkan waktu luangnya siswa 

cenderung gemar menonton TV, film dan video (48%), dengan durasi waktu 3-4 

jam (35,4%), program TV favorit adalah drama (60%) dengan genre romance 

(25%), menonton sendirian (54,2%) dan faktor yang mendorongnya dikarenakan 

kegiatan pasif dan bersifat multitasking. Kedua, game online (36%), dengan 

durasi waktu 3-4 jam (33,3%), jenis game Grand Theft Auto (19,4%), partner 

bermain dengan teman (58,3%) dan faktor yang mendorong relationship, 

immersion, escapism dan achievement. Ketiga, membaca (29%) dengan durasi 

waktu 1-2 jam (41,4%), jenis bacaan novel (44,8%) dengan genre romance 

(52,9%) dan faktor yang mendorong adalah faktor intrinsik, dan imajinasi yang 

terbangun serta rasa puas ketika selesai membaca. keempat, aktifitas fisik (29%), 

dengan durasi waktu 3-4 jam (38%), jenis kegiatan fisik berupa lari (34,5%), biasa 

dilakukan bersama teman (51,7%) dan faktor yang mendorong adalah untuk 

membentuk tubuh, menjaga kesehatan, menghindari overweight dan obesitas.  

 

 

Kata Kunci: Pemanfaatan waktu luang, game online, menonton TV, film, atau 

video, membaca, aktifitas fisik atau olahraga. 
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