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ABSTRAK 

  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik 

hubungan adiksi games online dengan keterampilan sosial 

pada remaja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 

negatif adiksi games online dengan keterampilan sosial pada 

remaja di beberapa games centre di kelurahan Ngaliyan dan 

Banyumanik Semarang. Subyek penelitian terdiri dari 70 

remaja yang berada di Kelurahan Ngaliyan dan Banyumanik 

Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik accidental sampling. Skala yang 

digunakan adalah skala keterampilan sosial dan skala adiksi 

games online. Metode analisis yang digunakan adalah teknik 

korelasi Product Moment. Berdasarkan analisis data diperoleh 

nilai korelasi sebesar -0,702 secara signifikan (nilai sig.= 0,00 

< 0,05). Hasil menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 

yang  signifikan antara adiksi games online dengan 

keterampilan sosial. Semakin tinggi kecanduan games online 

pada remaja maka  semakin rendah keterampilan sosial yang 

dimiliki remaja .Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima. 

 

 

Kata kunci: Keterampilan sosial, adiksi games online. 

 

 

 


