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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi berjalan begitu pesat dengan melihat kondisi dunia 

saat ini yang semakin canggih (Kapoh, 2015). Perkembangan fenomena internet 

membawa suatu perubahan besar dalam perkembangan teknologi (Kapoh, 2015).  

Salah satu kemajuan dari teknologi internet saat ini adalah mulai berkembangnya 

permainan secara online atau sering disebut dengan nama game online. Game 

online adalah permainan secara online yang biasanya dimainkan lebih dari satu 

pemain dimana dalam game online tersebut setiap individu dapat berinteraksi 

dengan individu lain yang sudah dikenal maupun yang belum dikenal (Sagara & 

Masykur, 2018). 

Pada tahun 2018, jumlah gamer di Indonesia diprediksi sudah mencapai 34 juta 

orang, dari jumlah tersebut 19,9 juta diantaranya adalah gamer online berbayar 

(Pikiran Rakyat.com, 2018). Sedangkan pada tahun 2019, di Indonesia jumlah 

pemain game mobile mencapai lebih dari 52 juta, hal ini menunjukkan Indonesia 

menduduki rank global ke 17 dengan jumlah pemain game mobile terbanyak 

(Selular.id, 2019).  

Griffith dan Hunt (1995), menjelaskan bahwa usia remaja dianggap lebih sering 

dan rentan terhadap penggunaan game online daripada orang dewasa. Menurut 

Griffith (dalam Nirwanda & Ediati 2016), menjelaskan bahwa remaja 

menghabiskan waktu lebih banyak dalam bermain game online daripada orang 

dewasa. Hal ini dikarenakan remaja memiliki lebih banyak waktu luang dan 

tanggung jawab lebih rendah daripada orang dewasa, serta remaja memiliki jadwal 

kegiatan mingguan yang lebih fleksibel daripada orang dewasa. 

Rumah Sakit Jiwa Cisarua Bandung Provinsi Jawa Barat mencatat, dari kurun 

waktu Januari hingga Oktober tahun 2019 terdapat 81 pasien dengan kasus 
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kecanduan game online. Menurut Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa dan Remaja RSJ 

Provinsi Jawa Barat mengatakan tiap pekan ia menerima 2-3 pasien dari rentang 

usia 7-18 tahun dengan masalah kecanduan game online (KOMPAS.COM, 2019). 

Kemudian pada bulan November 2019, RSJ Jawa Barat menangani 19 pasien 

kecanduan game online. Kebanyakan usia mereka sekitar 15-17 tahun, bahkan ada 

satu pasien berusia 3,5 tahun. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi 

jumlah remaja pemain game online di Jawa Barat khususnya Bandung 

(KOMPAS.COM, 2019). 

Kecanduan game online membawa dampak yang besar terhadap perkembangan 

remaja. Game online dapat berdampak negatif pada psikis, fisik, dan sosial remaja 

(Efendi, 2014). Secara psikis, individu yang bermain game online akan terus 

menerus memikirkan permainan yang sedang dimainkan (Amanda, 2016).  Efek 

buruk game online yang sangat mengkhawatirkan ini membuat APA (American 

Psychyatric Association) tahun 2013 mempertimbangkan untuk memasukkan 

perihal kecanduan game online sebagai salah satu gangguan psikiatri dalam DSM 

V. Secara fisik pecandu game online akan terkena paparan cahaya radiasi komputer 

yang dapat merusak saraf mata dan otak serta kesehatan jantung menurun akibat 

kurang beristirahat selama bermain game online (Amanda, 2016). 

Selain berdampak negatif pada fisik remaja, kecanduan game online juga 

berdampak negatif pada psikis remaja yaitu mempengaruhi perilaku remaja dalam 

konteks sosial. Walaupun mereka dapat bersosialisasi dalam game online dengan 

pemain lainnya, game online kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan 

sosial dalam kehidupan sebenarnya (Adlis, 2014). Buruknya penyesuaian sosial 

berdampak pada terganggunya fungsi psikologis dan sosial. Secara sosial hubungan 

dengan teman dan keluarga menjadi renggang karena waktu bersama menjadi jauh 

berkurang (Amanda, 2016). 
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Dengan demikian, kecanduan bermain game online dapat mengganggu 

kehidupan sosial remaja dalam berinteraksi dengan orang-orang dan lingkungan 

disekitarnya, seperti yang dilansir dari Liputan6.com, polisi menangkap remaja 

berusia 18 tahun yang diduga terlibat pembunuhan sadis terhadap seorang warga 

Pekanbaru, Riau. SS (18) mengaku nekat menghabisi nyawa korban bernama RR 

karena chip game online Point Blank miliknya akan dijual. Berdasarkan fenomena 

tersebut, terlihat bahwa masalah kecanduan game online dapat menyebabkan 

masalah sosial berupa perilaku agresi pada remaja.  

Beberapa game online memiliki unsur-unsur yang dapat mempengaruhi 

agresivitas pemainnya. Menurut Henry (dalam Apriyanti & Harmanto, 2015), 

seringkali isi game didasari dengan plot kekerasan, agresi, bahkan intimidasi 

gender. Unsur–unsur tersebut diantaranya fitur-fitur yang tersedia serta bertema 

petualangan dan pertarungan yang mengandung adegan kekerasan didalamnya.  

Hal seperti inilah yang pada akhirnya dapat menjadi contoh di kehidupan sehari-

hari. Situasi yang setiap hari menampilkan kekerasan beraneka ragam, sedikit demi 

sedikit akan memberikan penguatan bahwa hal itu merupakan hal yang 

menyenangkan atau hal yang biasa dilakukan. Menurut Bandura (dalam 

Permatasari & Harmanto, 2016), menyatakan bahwa perilaku seseorang diperoleh 

melalui proses peniruan perilaku orang lain.  

Adegan kekerasan yang menjadi tontonan dalam video game tersebut dapat 

dijadikan sebagai panutan sehingga terjadilah proses belajar dari model yang 

melakukan kekerasan yang akan memunculkan perilaku agresi (Tanjung, 2015). 

Dikarenakan tidak semua genre game mengandung unsur agresivitas, maka dalam 

penelitian ini peneliti memilih untuk mengambil game yang bergenre pertarungan, 

petualangan yang didalamnya terdapat unsur agresivitas serta kekerasan seperti 

yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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Sebuah jurnal penelitian mengenai pengaruh game online menyebutkan bahwa 

terdapat pengaruh besar dari game online terhadap perubahan perilaku agresi pada 

remaja, dari seberapa lama mereka sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari yang kemudian timbul sikap agresi dari kebiasaan mereka bermain 

game online (Amanda, 2016). Terlebih lagi jika game online yang dimainkan 

bertema pertarungan dan terdapat adegan kekerasan yang bisa ditiru oleh 

pemainnya. Hasil penelitian yang dikaji oleh Pratiwi dkk, pada tahun 2018, 

menyatakan bahwa agresi yang terjadi pada remaja yang bermain game online 

dikarenakan dalam bermain game online seorang pemain bisa melakukan 

pembalasan seperti menyerang maka akan dibalas dengan serangan balik (Pratiwi 

dkk,2018). Selain itu, dalam bermain game online juga tak jarang berakhir dengan 

perdebatan bahkan sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat menyakiti 

perasaan orang lain (Pratiwi dkk,2018). Terlebih lagi jika pemainnya mengalami 

kecanduan game online, pengaruh kemungkinan munculnya perilaku agresi akan 

lebih besar. 

Selain itu, faktor lain yang dapat menyebabkan munculnya perilaku agresi yang 

tidak sesuai dengan norma yang berwujud kekerasan pada remaja adalah 

mengalami kesepian. Hal ini didasari oleh Penelitian yang dikaji oleh Check, 

Perlman, dan Malamuth (1985) dalam Dini & Indrijati (2014), tentang kesepian dan 

perilaku agresi, diketahui terdapat hubungan yang signifikan antara kesepian 

dengan perilaku agresi karena seseorang yang mengalami perasaan kesepian akan 

memiliki respon keras pada penolakan serta berperilaku agresi. 

Berdasarkan hasil survey kesepian yang dilakukan oleh Mental Health 

Foundation di Inggris pada Mei tahun 2010 terhadap 2.256 orang ditemukan bahwa 

24% orang merasakan kesepian, dimana subyek berumur 18-34 tahun lebih 

merasakan kesepian daripada subyek berumur di atas 55 tahun (Mental Health 

Foundation, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah remaja yang 

mengalami kesepian lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa. Hasil 
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penelitian yang dikaji oleh Gürsoy dan Biçakçi (2006), menyebutkan bahwa 

perbedaan tingkat kesepian yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh perbedaan 

status ekonomi, kualitas hubungan antar anggota keluarga dan kualitas hubungan 

pertemanan. 

Weiss (dalam Baron & Byrne, 2005) menyatakan bahwa kesepian tidak 

disebabkan oleh kesendirian, namun disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan 

akan hubungan atau rangkaian hubungan yang pasti, atau karena tidak tersedianya 

hubungan yang dibutuhkan individu tersebut. Beberapa remaja merasa kesepian 

karena mereka memiliki kebutuhan yang kuat akan keintiman, namun belum 

memiliki keterampilan sosial yang baik atau kematangan hubungan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut (Santrock, 2003).  

Remaja yang tidak dapat menjalin relasi yang baik dengan sebayanya, tidak 

diterima oleh peer-nya, akan mengalami penyesuaian sosial negatif. Young (2009) 

mengungkapkan bahwa pengguna internet yang kecanduan mengalami gangguan 

pada kehidupan akademis, masalah dalam hubungan sosial dan merasa kesepian. 

Hal ini sama seperti yang ditemukan pada orang-orang yang memiliki gangguan 

judi patologis, kecanduan alkohol, serta gangguan makan. Remaja yang memiliki 

perasaan kesepian merasa bahwa tidak ada seorangpun yang dapat memahami 

mereka dengan baik dan memiliki hubungan yang tidak sesuai dengan apa yang 

mereka inginkan, sehingga hal ini dapat memunculkan perilaku agresi untuk 

meluapkan emosi dan melampiaskan perasaan kesepiannya. Penelitian yang dikaji 

oleh Ricky H. A. (2016), menyebutkan bahwa individu yang mengalami kesepian 

yang indikasinya antara lain merasa sedih, cemas, tertekan, terluka, gelisah, 

terbuang, tidak pasti, tidak dimengerti, kehilangan kontak, tidak memiliki 

hubungan intim dan spesial, tidak mempunyai harapan, pada akhirnya akan cepat 

merasa tersinggung, sehingga ingin berkelahi dan menikmati perselisihan sebagai 

indikator dari perilaku agresi.   
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Perilaku agresi merupakan perilaku serius yang dapat menimbulkan kerugian 

untuk orang lain maupun lingkungan disekitarnya (Arriani, 2014). Perilaku agresi 

merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi di lingkungan 

(Apriyanti & Harmanto, 2015). Perilaku agresi telah menjadi hal yang biasa terjadi 

pada kehidupan sosial individu saat ini, terutama pada individu yang memasuki 

masa remaja (Zhafarina, 2014). Perilaku agresi dapat dimunculkan secara fisik 

maupun verbal (Zhafarina, 2014). Perilaku agresi fisik yang dilakukan meliputi 

memukul, jika dipukul oleh seseorang maka akan membalas dengan pukulan yang 

lebih keras. Sedangkan, perilaku agresi verbal dilakukan dengan mengancam dan 

mengeluarkan kata-kata kasar (Rondo dkk, 2019). 

Berdasarkan pernyataan diatas yang menyebutkan bahwa kecanduan game 

online dan kesepian dapat mempengaruhi perilaku agresi, maka peneliti berasumsi 

bahwa pengaruh kecanduan game online dan kesepian terhadap perilaku agresi 

pada remaja di Kota Bandung ini sangat penting untuk diteliti. Peneliti memilih 

lokasi penelitian di Kota Bandung karena berdasarkan informasi yang didapat oleh 

peneliti bahwa terdapat banyak remaja Kecanduan Game Online di Bandung yang 

ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Sehingga peneliti tertarik 

untuk meneliti Pengaruh Kecanduan Game Online dan Kesepian Terhadap Perilaku 

Agresi Pada Remaja di  Kota Bandung.  

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kecanduan 

game online dan kesepian terhadap perilaku agresi pada remaja di Kota Bandung?

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat  pengaruh 

dari kecanduan game online dan kesepian terhadap perilaku agresi pada remaja di  

Kota Bandung. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang kecanduan game online, kesepian 

dan perilaku agresi terutama pada remaja di Kota Bandung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi remaja yang kecanduan game online, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai dampak negatif 

dari game online agar terhindar dari perilaku agresi. 

b. Bagi remaja yang merasa kesepian, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran dan informasi mengenai dampak dari merasa 

kesepian agar terhindar dari perilaku agresi. 

c. Bagi pihak terkait baik keluarga, teman-teman dan juga masyarakat 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

kecanduan game online dan kesepian terhadap perilaku agresi pada 

remaja, sehingga dapat mengetahui cara pemecahan masalah untuk 

mengurangi perilaku agresi pada remaja. 

 

E. Struktur Organisasi Penelitian 

1. BAB I Pendahuluan, membahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi 

penelitian. 

2. BAB II berisi kajian pustaka yang membahas mengenai teori dan konsep 

kecanduan game online, kesepian dan perilaku agresi, serta kerangka 

berfikir dan hipotesis penelitian. 

3. BAB III berisi metode penelitian yang digunakan, meliputi metode 

penelitian, variabel penelitian, dan definisi operasional variabel penelitian, 

populasi, sampel, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.  
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4. BAB IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, berisi 

tentang pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

5. BAB V merupakan penutup, meliputi kesimpulan dan saran/rekomendasi 

dari penelitian yang telah dilaksanakan. 
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