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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Masa remaja merupakan masa transisi menuju 

kedewasaan, yang ditandai oleh perubahan besar di antaranya 

perubahan fisik, psikologis, serta pencarian identitas di mana 

mereka menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan orang 

tua, teman-teman, dan guru (Santrock, 2012, h.356). Menurut 

Hall (dalam Arnett, 2013, h.12) masa remaja memasuki periode 

“storm and stress”, suatu masa di mana ketegangan emosi 

meningkat karena perubahan yang dialami dan menimbulkan 

berbagai permasalahan seperti konflik dengan orang tua, 

gangguan suasana hati, dan perilaku menyimpang (seperti 

penggunaan narkoba dan tindak kejahatan). Masa transisi yang 

harus dilalui tersebut adakalanya membuat remaja sulit 

menerimanya dan melakukan pelarian dari keadaan yang tidak 

menyenangkan dengan berperilaku menyimpang yang cenderung 

merugikan tidak hanya dirinya tapi juga orang lain. 

Perilaku menyimpang pada remaja sendiri dapat diartikan 

sebagai suatu kondisi perilaku yang tidak sesuai dengan moral, 

serta menyinggung dan merugikan orang lain (Clinard & Meier, 

2011, h.6). Menurut Simmons (dalam Thio, Taylor, & Schwartz, 
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2013, h.3) perilaku menyimpang yang biasa terjadi pada remaja 

di antaranya adalah mencuri, membolos, seks bebas, penggunaan 

zat, alkoholik, serta perilaku agresif yang ditunjukkan dalam 

bentuk kekerasan dan pembunuhan. 

Perilaku agresif di kalangan remaja dipandang sebagai 

suatu masalah sosial yang serius di kalangan masyarakat dan 

telah mendapat perhatian dari banyak pihak di antaranya orang-

orang di bidang kesehatan, media dan pihak sekolah (Pung, 

Yaacob, Baharudin, & Osman, 2015, h.193). Media elektronik 

disebut menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku agresif 

pada remaja (Arnett, 2013, h.347). Data yang diperoleh KPAI 

menyebutkan jumlah kekerasan antar siswa meningkat tiap 

tahunnya.  Sepanjang tahun 2012 total terjadi 147 kasus 

kekerasan yang meningkat menjadi 255 kasus pada tahun 

berikutnya. Tahun 2014, Komisi Nasional Perlindungan Anak 

mencatat sebanyak 2.737 kasus kekerasan dan pada tahun 2015 

meningkat sekitar 12-18 persen di seluruh Indonesia (dalam 

Praginanto, 2015, h.1). 

Banyaknya tawuran yang melibatkan pelajar sudah 

banyak terjadi di masyarakat, seperti tawuran yang melibatkan 

pelajar dari dua SMK di Jakarta dan mengakibatkan dua siswa 

terluka dan harus mendapat perawatan di Rumah Sakit (dalam 

Kurniawan, 11 Oktober 2012). Hal serupa terjadi di kota Solo, di 

mana ratusan Siswa Menengah Kejuruan (SMK) terlibat tawur 

usai pertandingan Liga Pelajar Indonesia (Lipio) di Stadion 
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Sriwedari Solo (dalam Setiadi, 4 September 2013). Tidak hanya 

di Surakarta, di Semarang tawuran juga terjadi antara tiga SMK 

yang melibatkan 37 siswa (dalam Radlis, 11 November 2015). 

Berdasarkan kasus yang terjadi, perilaku agresif yang 

ditunjukkan remaja sudah bukan hal baru lagi bagi masyarakat. 

Perilaku agresif sendiri adalah suatu perilaku fisik atau 

lisan yang bertujuan untuk menyakiti individu, kelompok, atau 

makhluk hidup lainnya (Greenberg, dkk, 2015, h.427). Menurut 

Sternberg (dalam Rohall, Milkie, & Lucas, 2014, h.289) agresi 

merupakan wujud dari rasa frustrasi di mana ketika individu 

tertentu mencoba menghalangi individu lain untuk mencapai 

tujuannya lalu munculah rasa frustrasi yang akhirnya 

dikeluarkan sebagai perilaku agresif. Thio (dalam Thio, Taylor, 

Schwartz, 2013, h.30) dan Bandura (dalam Myers, 2013, h.364) 

menyebutkan bahwa perilaku agresif disebabkan karena faktor 

biologis, rasa frustrasi, pembelajaran dari lingkungan sekitar, 

kontrol diri yang rendah, kerenggangan sosial, serta figur agresif 

yang muncul di lingkungan keluarga, masyarakat, serta media.  

Arnett mengatakan bahwa media elektronik yang 

digunakan untuk bermain game oleh remaja saat ini menjadi 

yang paling populer, dan dapat menyebabkan munculnya 

perilaku agresif. Haninger & Thompson (dalam Arnett, 2013, 

h.347-348) menyebutkan bahwa 94% dari 400 video games yang 

sedang populer mengandung kekerasan. 
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Video games menjadi salah satu media hiburan yang 

sangat populer bagi remaja saat ini (Giumetti, & Markey, 2007, 

h.2). Meskipun video games dirancang untuk menghibur, 

menantang, dan terkadang mendidik, tetapi sebagian besar 

memiliki konten kekerasan (Gentille, Lynch, Linder, & Walsh, 

2004, h.7). Dengan media elektronik yang dimiliki hampir 

sebagian besar remaja saat ini dapat mengakses video games 

jenis apapun termasuk game online dengan konten kekerasan 

yang cukup populer di kalangan remaja saat ini dan 

memainkannya secara terus-menerus. 

Ramadhani (dalam Hapsari dkk, 2013, h.3) menyatakan 

bahwa permainan yang dinikmati secara berulang-ulang, 

memiliki sifat membuat orang menjadi kecanduan di depan layar 

monitor selama berjam-jam, maka tanpa sadar dan berangsur-

angsur dapat menimbulkan perilaku agresif yang akan terekam 

dalam memori alam bawah sadar remaja. Kecanduan game 

online terutama dengan konten kekerasan dapat menimbulkan 

perilaku-perilaku agresif pada remaja (Anderson & Dill, 2000, 

h.772). 

Kusumadewi (dalam Pratiwi, 2012, h.4) mengatakan 

bahwa seseorang yang mengalami kecanduan bisa menghabiskan 

waktunya selama 2-10 jam per minggu. Chou, Condron dan 

Belland (2005, h.368) menambahkan bahwa seseorang 

menghabiskan rata-rata 20-25 jam di setiap minggunya untuk 

bermain game online. Sebuah penelitian yang dilakukan Griffiths 
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(dalam Lemmens, Valkenburg, & Peter, 2009, h.78) 

mengatakan, bahwa kalangan remaja lebih banyak 

menghabiskan waktunya di depan komputer dan bermain game 

online serta lebih berpotensi untuk kecanduan game daripada 

orang dewasa. 

Kecanduan atau adiksi menurut Soetjipto (2007, h.84) 

adalah suatu gangguan yang bersifat kronis dan mudah kambuh, 

ditandai dengan perbuatan kompulsif yang diulang-ulang oleh 

seseorang untuk memuaskan diri pada aktivitas tertentu. 

Pengertian lainnya adiksi bisa diartikan sebagai ketergantungan 

yang tak terkendali pada suatu substansi, kebiasaan, atau sensasi 

yang menyebabkan gangguan emosional, mental atau reaksi 

fisiologis (Byun, Ruffini, Mills, Douglas dkk, 2009, h.203-204). 

Kecanduan game online sendiri diartikan sebagai kondisi 

seseorang melakukan bermain game online secara berlebihan 

dan berulang kali (Indahtiningrum, 2013, h.1).  

Penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan Bushman 

(2001, h.357-358) menyebutkan bahwa video games bertipe 

kekerasan menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat untuk 

anak-anak dan remaja serta berkaitan dengan meningkatnya 

perilaku agresif. Hal ini dapat terjadi karena konten kekerasan 

yang disajikan secara terus menerus di dalam game online itulah 

yang menyebabkan timbulnya perilaku agresif. Banyaknya 

waktu yang dihabiskan untuk bermain game online secara terus-

menerus dan berulang-ulang serta banyaknya konten kekerasan 
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yang dikonsumsi oleh remaja secara tidak sadar konten 

kekerasan tersebut terekam oleh alam bawah sadar mereka yang 

akhirnya memicu timbulnya perilaku agresif.  

Hal tersebut sesuai dengan pengalaman peneliti, dimana 

peneliti pernah mengalami adiksi terhadap game online dan 

menghabiskan waktu selama 12 jam perhari untuk bermain game 

online. Adanya gangguan saat bermain game online saat itu 

menyebabkan peneliti berperilaku agresif, seperti mengumpat, 

melempar serta membanting barang. Peneliti juga melakukan 

wawancara dan observasi kepada remaja-remaja pemain game 

online dimana peneliti mendapati bahwa perilaku agresif verbal 

sering muncul pada remaja pemain game online terutama saat 

bermain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba 

untuk mengeksplorasi hubungan antara adiksi game online 

dengan perilaku agresif pada remaja. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti bertujuan 

untuk mengadakan penelitian apakah terdapat Hubungan Antara 

Adiksi Terhadap Game online dengan Perilaku Agresif Pada 

Remaja? 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

antara adiksi terhadap game online dengan perilaku agresif pada 

remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu 

dalam psikologi sosial serta peneliti selanjutnya yang ingin 

melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan hubungan antara 

adiksi terhadap game online dengan perilaku agresif pada remaja. 

 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberi masukan bagi orang tua dan juga 

para remaja tentang pengaruh adiksi terhadap game online dapat 

menyebabkan perilaku agresif, jika benar ada hubungan antara adiksi 

terhadap game online dengan perilaku agresif pada remaja, maka 

disarankan agar para remaja dapat membatasi diri dalam bermain 

game online dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap 

anaknya. 


