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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Istilah remaja berasal dari bahasa latin adolescere yang artinya tumbuh menjadi 

dewasa. Secara psikologis menyatakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan 

dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Di Indonesia definisi remaja menurut 

Sarwono adalah individu yang berusia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan 

pertimbangan usia 11 tahun adalah usia dimana tanda-tanda seksual anak mulai tampak 

dan sudah dianggap akil balik menurut adat maupun menurut agama, sedangkan usia 

24 tahun adalah batas maksimal seseorang dianggap remaja karena pada usia tersebut 

batas usia seseorang masih menggantungkan dirinya pada kedua orang tua[1]. 

Berdasarkan hasil perhitungan data demografi, di Indonesia jumlah remaja pada 

tahun 2016 mencapai 61,8 juta jiwa atau 24,5% dari total penduduk Indonesia yang 

mencapai 252 juta jiwa[2]. Dengan jumlah yang cukup tinggi tersebut, tentunya remaja 

sebagai generasi muda memiliki potensi besar untuk mewujudkan kemajuan Bangsa 

dan Negara dengan berbagai prestasi gemilang yang ditorehkannya. Namun persoalan 

kenakalan remaja di Indonesia beberapa tahun ini telah memasuki titik yang 

memprihatinkan. Betapa seringnya kita dikejutkan dengan berita-berita kenakalan 

remaja di media masa, cetak maupun elektronik yang sudah kelewat batas.   

Tahun 2017, lima pelajar SMK di daerah Cipedak terlibat tawuran hingga 

menewaskan dua orang pelajar lainnya. Kapolsek Jagakarsa mengungkapkan bahwa 

penyerangan yang dilakukan oleh lima pelajar tersebut karena permasalahan saling 

ejek satu sama lain di media sosial[3].  

Tujuh pemuda di wilayah Kota Bogor juga telah diamankan polisi akibat menjadi 

pengedar narkoba jenis sabu dan ganja di lingkungan pelajar di sekitar Kota Bogor. 

Dari hasil pengakuan tersangka, mereka mengedarkan barang tersebut kepada para 

pelajar tingkat SMA yang juga merupakan teman semasa mereka sekolah [4]. Selain 
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itu tercatat 36,3 % penduduk Indonesia saat ini adalah menjadi perokok dan sebanyak 

20 % remaja usia 13 – 15 tahun sudah merokok. Tingkat remaja laki-laki yang merokok 

mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga mencapai 58,8 %[5]. 

Kasus seks bebas di kalangan pelajar di Indonesia juga semakin memprihatinkan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) pada tahun 2008 pada 33 provinsi di Indonesia menyimpulkan empat hal, yaitu 

97% remaja SMP dan SMA pernah menonton video porno, 93,7% remaja SMP dan 

SMA pernah berciuman, meraba alat kelamin atau (genital stimulation), ketiga 62,7% 

remaja SMP sudah tidak perawan dan 21.2% persen remaja mengaku pernah 

melakukan praktik aborsi [6]. Sebagai contoh kasus seks bebas yang terjadi di 

Ponorogo Jawa Timur tercatat 47 siswi SMP dan SMA hamil akibat pergaulan bebas 

yang mereka lalukan, akibatnya terpaksa mereka harus putus sekolah [7].  

Berdasarkan hasil observasi mengenai makanan instan atau cepat saji berpotensi 

merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Kecanduan makanan cepat saji dapat 

memicu tumbuhnya penyakit arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah arteri 

yang membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan dapat menyebabkan 

penyakit diabetes [8]. Data tersebut diperkuat dengan hasil Data Kejadian Luar Biasa 

(KLB) mengenai Keamanan Pangan 2015 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) yang mengungkapkan bahwa keracunan makanan disebabkan oleh makanan 

cepat saji yaitu lebih dari 85% [9]. Berbagai jenis makanan bisa saja mengandung racun 

yang berbahaya untuk dikonsumsi. Pada tahun 2010 menurut survei KLB makanan 

yang mengancung racun diketahui berasal dari jajanan pangan yaitu sebesar 13,5%. 

Hal tersebut tentunya menjadi ancaman untuk kesehatan anak di Indonesia [10]. Kasus 

keracunan menimpa 12 siswa SD Negeri Daleman 1, Sayung Demak yang mengalami 

keracunan masal setelah mengkonsumsi minuman segar dalam berntuk kaleng [11].  

Selain itu pentingnya memberikan edukasi literasi keuangan pada anak perlu 

dilakukan oleh orang tua. Sebab menurut hasil penelitian, menjelaskan bahwa anak 

akan cenderung tidak bijaksana dalam pengelolaan uang ketika anak tidak memperoleh 
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edukasi keuangan sejak dini, seperti kecenderungan anak memiliki hutang dan 

timbulnya perilaku berbelanja yang berlebihan bahkan memicu remaja untuk 

memperoleh uang dengan cara yang salah  [12]. Misalnya kasus pencurian tas berisi 

uang yang dilakukan oleh remaja putri asal Semarang ini. Menurut Kasatreskrim 

Polresta Solo, pencurian dilakukan oleh remaja putri beserta satu teman laki-laki yang 

mencuri tas seorang pengunjung di salah satu Toko Batik, tas berisi handphone, kamera 

dan uang sebesar Rp 89 juta [13].  

Melihat berbagai kasus yang terjadi menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat 

mengenai remaja di Indonesia saat ini. Kecenderungan remaja melakukan perbuatan 

negatif yang pada akhirnya merugikan masa depannya adalah karena adanya pengaruh 

dari teman sebaya. Teman dapat saling mempengaruhi satu sama lain termasuk dalam 

hal yang berisiko sekalipun, misalnya seorang remaja lebih mungkin untuk memulai 

merokok apabila seorang temannya sudah merokok. Kekuatan dan pentingnya arti 

pertemanan serta intensitas waktu yang dihabiskan bersama dengan teman sebaya lebih 

besar dialami pada usia remaja[14].  

Pola pergaulan sehari-hari memiliki peran yang penting dalam menentukan 

kesuksesan atau kegagalan seseorang di masa mendatang. Pergaulan merupakan bagian 

dari proses interaksi sosial antara individu terhadap lingkungan sosialnya. Terdapat dua 

macam pergaulan, yaitu pergaulan yang sehat dan pergaulan yang tidak sehat. 

Pergaulan yang sehat adalah sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di 

masyarakat dan membawa pengaruh positif bagi perkembangan seseorang. Sedangkan 

pergaulan tidak sehat bersifat merugikan bagi diri sendiri dan orang lain [15]. Menurut 

Segal (2003) seseorang harus memiliki kecerdasan emosi agar mengetahui apa yang 

diperlukan untuk bertahan hidup dan apa yang harus dihindari, dapat menyelesaikan 

berbagai kekecewaan dalam hidup, mengenali dan menghargai diri sendiri, dan mampu 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain [16]. Oleh sebab itu pentingnya 

memiliki keterampilan sosial untuk berani mengambil sikap tegas, menolak tawaran 

negatif dari lingkungan perlu dimiliki oleh seorang remaja.  
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Terlebih memiliki pacar di usia remaja tampaknya sudah merupakan hal yang biasa 

bagi remaja masa kini. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengisian kuesioner yang telah 

disebarkan kepada 30 responden remaja tentang mereka yang sudah pernah berpacaran. 

Hasil yang diperoleh dari grafik di bawah ini adalah 67% responden menjawab pernah 

mempunyai pacar (20 dari 30 responden) dan 33% responden menjawab tidak pernah 

berpacaran (10 dari 30 responden).  

    

Gambar 1.1 Data mengenai pacaran remaja 

Dari 20 responden yang menjawab pernah mempunyai pacar menyatakan 65% 

(13 dari 20 responden) keluarga mereka mengetahui bahwa mereka sudah mempunyai 

pacar, sedangkan 35% responden menyatakan keluarga mereka tidak mengetahuinya 

(7 dari 20 responden). Gambar 1.1 juga terdapat grafis data responden mengenai status 

berpacaran yang diketahui oleh keluarga mereka.  

Fenomena berpacaran diusia remaja menuntut mereka untuk mampu beradaptasi 

dengan permasalahan mengenai penyimpangan dalam pergaulan sehari-hari. Para 

remaja masih membutuhkan bimbingan dari orang tua maupun keluarga untuk 

menghadapi p ermasalahan yang terjadi. Namun, menjadi ironis ketika pada masa 

remaja awal mulai muncul jarak antara mereka dengan orang tua. Sedangkan masa 

remaja awal cenderung malah lebih dekat atau terbuka dengan teman sebayanya [17].   

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan untuk tetap menjaga agar remaja di 

Indonesia tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maka diperlukannya upaya untuk 
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membantu menyosialisasikan serta memberikan edukasi mengenai pergaulan sehat 

terhadap remaja.  

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, 

dapat dimanfaatkan untuk menciptakan media sebagai upaya untuk membantu 

menyosialisasikan serta memberikan edukasi mengenai pergaulan sehat terhadap 

remaja. Oleh sebab itu pemanfaatan game mobile menjadi salah satu cara untuk 

menyampaikan informasi dengan cara lebih menarik. 

Salah satu alasan pemilihan game sebagai media untuk memberikan edukasi 

mengenai pergaulan sehat adalah karena melihat tingkat perkembangan pasar game 

mobile dunia telah mencapai pemasukan sebesar US$40,6 miliar atau sekitar Rp541 

triliun sepanjang tahun 2016 yang mengalami kenaikan sebesar 15% dari tahun 

sebelumnya. Berdasarkan laporan dari Unity Technologies dan perusahaan analitik 

SuperData mencantumkan mengenai data statistik pengguna aplikasi game di 

Indonesia yang terus mengalami kenaikan yang pesat. Situasi ini dibuktikan dengan 

jumlah perbandingan angka pemasangan aplikasi game yang mencapai tiga kali lipat 

dari hasil survei di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan India. Seperti yang 

tercantum pada grafik di bawah ini.  

 

Gambar 1.2 Grafik pengguna game  
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Indonesia mengalami lonjakan dari jumlah pemasangan aplikasi mencapai 

192%, selain itu peningkatan juga dialami dari segi pendapatan yang diperoleh dari 

seorang gamer mobile di Indonesia yang mencapai 7% sama dengan di negara India. 

Selain itu menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia pada tahun 2016 pasar game 

Indonesia menghasilkan pendapatan mencapai angka US$700 juta (Rp9,3 triliun) [18]. 

Untuk mengetahui tingkat ketertarikan responden terhadap edukasi mengenai 

pergaulan sehat yang dikemas dalam game, maka dilakukan penelitian melalui 

kuesioner pre-test yang diberikan kepada 30 responden. Gambar 1.3 adalah hasil 

perhitungan mengenai ketertarikan responden pada game tentang pergaulan sehat, 30% 

responden menjawab sangat tertarik (9 dari 30 responden), 63% responden menjawab 

tertarik (19 dari 30 responden), 7 % responden menjawab kurang tertarik (2 dari 30 

responden), tidak ada responden yang menjawab tidak tertarik.    

 

Gambar 1.3 Ketertarikan responden pada game pergaulan sehat 

Tingginya hobi remaja masa kini untuk bermain game menjadi salah satu alasan 

pemilihan game sebagai media untuk mengedukasi pergaulan sehat terhadap remaja. 

Berdasarkan hasil perhitungan tentang tingkat kesukaan responden bermain game 

diperoleh 23% responden menjawab sangat suka bermain game (7 dari 30 responden), 

47% responden menjawab suka bermain game (14 dari 30 responden) dan 30% 
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responden menjawab kurang suka bermain game (9 dari 30 responden) dan tidak ada 

responden yang menjawab tidak suka bermain game.  

 

Gambar 1.4 Ketertarikan responden pada game 

Gambar 1.5 merupakan data responden berdasarkan media yang sering 

digunakan untuk bermain game, 83% responden biasa bermain game menggunakan 

media smartphone (25 responden dari 30), 13% responden biasa bermain game 

menggunakan PC dan (4 dari 30 responden) dan 3% responden biasa bermain game 

menggunakan Play Station (1 dari 30 responden).  

 

Gambar 1.5 Media untuk bermain game 
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Berdasarkan hasil survei tersebut, terpikirkan sebuah media pembelajaran yang 

dikemas dalam sebuah game android “Teen Society” yang nantinya dapat dimainkan 

pada smartphone mereka. Game tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi 

mengenai pergaulan sehat yang disampaikan dengan grafis yang menarik serta 

mengandung informasi di dalamnya. Selain game sebagai media pembelajaran untuk 

remaja, juga bertujuan untuk memberikan simulasi pemecahan masalah mengenai 

pergaulan bebas.
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat rancangan game yang dapat meningkatkan pemahaman 

remaja mengenai pergaulan sehat? 

2. Bagaimana dampak game dalam mengatasi kesulitan untuk mengelola aspek 

keseimbangan pergaulan sehat? 

3. Bagaimana merumuskan strategi dalam memberikan edukasi mengenai 

pergaulan sehat melalui game 

4. Bagaimana memberikan simulasi pemecahan masalah mengenai 

penyimpangan dalam pergaulan yang sehat pada remaja melalui game? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat rancangan game yang dapat meningkatkan pemahaman remaja 

mengenai pergaulan sehat. 

2. Mengetahui dampak game dalam mengatasi kesulitan untuk mengelola aspek 

keseimbangan pergaulan sehat  

3. Merumuskan strategi dalam memberikan edukasi mengenai pergaulan sehat 

melalui game 

4. Memberikan simulasi pemecahan masalah mengenai penyimpangan dalam 

pergaulan sehat pada remaja melalui game 


