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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dalam sepuluh tahun terakhir ini 

memiliki kemajuan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan majunya 

teknologi yang disertai perkembangan, dan penyebarluasan jaringan 

internet yang telah menyebarluas diseluruh Indonesia. Menurut Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia (APJII) hingga tahun 2013 

terdapat 71.19 juta pengguna internet di Indonesia. Menurut data 

pengguna internet aktif, diperkirakan pemain game online aktif 

Indonesia berkisar 6 jutaan, atau sekitar 10.1% dari jumlah pengguna 

internet (Puskakom, 2014). 

Pengertian aktif di sini adalah mereka yang hampir setiap hari 

bermain game online. Menurut Aryasa selaku Senior Manager Content 

Aggregation and Incubation Telkom, “Diperkirakan, setiap tahun 

jumlah gamers Indonesia naik sekitar 33%” (Firman, 2010). 

Banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari perkembangan dan 

kemajuan teknologi, salah satunya adalah game online. Game online 

memiliki beberapa macam, salah satunya yang paling terkenal adalah 

DotA 2 (Defense of the Ancients 2). DotA 2 adalah game bergenre 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), salah satu dari varian dari 

genre strategy RTS (Real-Time Strategy). DotA 2 dibuat dan dikelola 
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oleh Valve Corporation. DotA 2 memiliki 12.317.044 pemain yang 

tersebar di seluruh dunia. DotA 2 dimainkan dengan total sepuluh 

pemain yang terbagi kedalam dua tim, yaitu Radiant dan Dire. Tujuan 

dari game ini adalah menghancurkan markas lawan. Setiap pemain 

diberikan kontrol kepada satu unit yang disebut hero yang dapat mereka 

pilih di awal game (Handoko, Yuwono, & Mardiono, 2016). 

Fenomena game online seperti DotA 2 ini sudah tidak asing lagi 

di Indonesia, selain dari banyak peminatnya, DotA 2 juga mempunyai 

daya tarik tersendiri untuk mendorong individu agar terus 

memainkannya, hal itu disebabkan karena DotA 2 dapat memenuhi 

berbagai macam gaya bermain para gamers (Yee, 2007). Sekalipun 

game online memiliki daya tarik sendiri untuk memotivasi individu agar 

terus memainkannya, namun bukan berarti mereka bisa bermain 

sesukanya, pemain game online juga harus diberi batasan waktu saat 

bermain, hal itu dikarenakan terdapat beberapa efek negatif dari 

pemakaiann game online secara berlebihan (Dini, 2012). Motivasi 

adalah penentu (determinan) perilaku, dan juga penggerak perilaku (the 

energizer of behaviour) atau dapat juga disebut suatu konstruk teoritis 

mengenai terjadinya perilaku (Irwanto dkk, 1989). Ketika individu 

termotivasi akan sesuatu maka individu tersebut memiliki dorongan 

yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu, berbeda dengan individu 

yang tidak termotivasi, individu tersebut tidak memiliki dorongan yang 

kuat untuk melakukan sesuatu. 
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Seperti yang terjadi di Jakarta Selatan, dua remaja merampok 

seorang penjual nasi goreng demi mendapatkan uang agar bisa bermain 

game online (Rudi, 2015). Dua remaja tersebut memiliki motivasi yang 

tinggi akan bermain game online yang mengakibatkan adanya dorongan 

di dalam diri remaja tersebut untuk memainkan game online sehingga 

melakukan segala cara agar remaja tersebut bisa memainkan game 

online maka dari dorongan tersebut timbulnya perilaku mencuri karena 

mereka membutuhkan uang untuk bermain game online. Berbeda 

dengan individu yang memiliki motivasi rendah dalam bermain game 

online, mereka cenderung menggunakan game online dalam batas yang 

tidak berlebihan, selain itu juga individu dengan motivasi rendah dalam 

bermain game online hanya menganggap game online sebagai sarana 

hiburan atau kegiatan waktu luang. 

Motivasi bermain game online yang tinggi pada individu 

mengakibatkan terdorongnya individu untuk terus memainkan game 

online nya tersebut, sehingga individu terangsang untuk menampilkan 

hasil di dunia game yang lebih baik diantara pemain (gamers) yang lain. 

Dorongan yang timbul di dalam seseorang untuk terus memainkan 

game online akan menimbulkan seseorang tersebut tergerak agar terus 

memainkan game online, sehingga individu akan melakukan berbagai 

macam cara agar hasrat dorongan tersebut dapat terpenuhi. Tentunya 

dorongan individu dalam melakukan sesuatu tidak dapat terlepas dari 

motivasi yang ada di dalam individu itu sendiri. 



4 
 

 
 

Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk 

berperilaku, berpikir, dan merasa seperti yang mereka lakukan (King, 

2012).  Motivasi jugasuatu tenaga atau faktor yang terdapat di dalam 

diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan 

tingkah lakunya. Kata motif adalah suatu alasan atau dorongan yang 

menyebabkan seseorang berbuat sesuatu / melakukan tindakan / 

bersikap tertentu (Handoko, 1992). Dalam bahasa yang sederhana, 

motivasi bermain game online adalah kekuatan yang menggerakkan, 

mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah lakunya untuk bermain 

game online. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feprinca, 

Ilhamuddin, & Herani mengenai motivasi bermain game online DotA 2 

ditemukan bahwa 40% subjek penelitian memiliki motivasi sedang, 

60% subjek penelitian memiliki motivasi tinggi, dan 0% subjek 

penelitian memiliki motivasi rendah (Feprinca, Ilhamuddin, & Herani, 

2015). Penelitian tersebut juga mengatakan dari sekian banyak faktor 

motivasi seseorang bermain game online, dapat dikelompokan menjadi 

tiga komponen utama yaitu achievement, social, immersion (Feprinca 

dkk, 2015). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yee, yang melakukan 

penelitian kepada 3000 pemain game online, ditemukan hasil bahwa ada 

tiga faktor yang memengaruhi motivasi pemain game online yaitu  

faktor Achievement yang meliputi Advancement, mechanics, dan 
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competition, selanjutnya adalah faktor Social  yang meliputi socializing, 

relationship, dan teamwork, berikutnya adalah faktor immersion yang 

meliputi discovery, role-playing, customization, dan escapism (Yee, 

2007). 

King (2012) mengungkapkan bahwa motivasi memiliki dua jenis 

yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi 

instrinsik adalah motivasi yang didasarkan pada faktor-faktor internal 

seperti kompetensi, otonomi, kecerdasan, dan faktor pribadi lainnya, 

sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang didasarkan pada 

faktor-faktor eksternal seperti sosial, keluarga, dan lingkungan yang 

mengakibatkan adanya insentif imbalan atau hukuman. 

Motivasi instrinsik pada individu memiliki peranan penting 

didalam pembentukan perilaku seseorang, regulasi diri termasuk dalam 

faktor internal yang ada dalam diri individu itu sendiri. Faktor internal 

inilah yang memiliki andil cukup besar untuk memunculkan dorongan 

bagi seseorang dalam mencapai tujuannya (Apranadyanti, 2010).  

Regulasi diri itu sendiri adalah sebuah proses dimana organisme 

mengejar tujuan yang penting (Suciati, 2015). Regulasi diri juga 

merupakan proses dalam diri seseorang untuk mengatur pencapaian dan 

aksi diri, menentukan target untuk dirinya, mengevaluasi kesuksesannya 

saat mencapai target, dan memberi penghargaan pada diri sendiri karena 

telah mencapai tujuan (Jaenudin, 2015). Sumber motivasi berasal dari 

keinginan untuk mendapatkan tujuan eksternal yang berharga atau 



6 
 

 
 

intensif (Suciati, 2015). Pada fenomena game online, pemain game 

online mempunyai tujuan yang lebih tinggi pada pencapaiannya di 

dunia maya yaitu pada game online itu sendiri dibanding tujuan yang 

ada di kehidupan nyata dengan melalaikan tugas-tugasnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa (2016), mengatakan 

bahwa regulasi diri yang baik dapat mengubah atau mencegah 

berkembangnya masalah dalam bermain game online, dari penelitiannya 

didapati hasil bahwa subjek yang tidak memiliki masalah dalam 

bermain game online sudah memiliki regulasi yang baik, sedangkan 

pada mahasiswa yang memiliki masalah terhadap game online, regulasi 

diri subjek terhambat pada fase pelaksanaan. Dalam penelitiannya itu 

juga disebutkan bahwa hubungan sosial dan dukungan dari lingkungan 

subjek dapat mempengaruhi regulasi diri subjek. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kraut dan Seay (2007) mengenai 

Project Massive: Self Regulation and Problematic Use of Online 

Gaming menemukan bahwa tingkat regulasi diri yang ada pada individu 

seseorang terbukti sangat penting dalam memungkinkan individu 

tersebut untuk terhindar dari penggunakan negatif bermain game online. 

Pada penelitiannya juga ditemukan bahwa individu yang semakin baik 

dalam mengatur regulasi dirinya dapat menurunkan masalah negatif dari 

penggunaan game online dalam periode waktu berikutnya. 

Peneliti juga melihat dari beberapa kasus yang terjadi akibat dari 

fenomena game online. Dilansir dari berita regional Kompas, seorang 
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remaja asal kota Gresik, kecamatan Manyar, Jawa Timur nekat mencuri 

burung lovebird peliharaan milik tetangganya, hasil dari curiannya itu 

akan digunakan untuk bermain game online di warnet (Arfah, 2016). 

Terdapat juga kasus di Yogyakarta, demi bisa bermain game online, dua 

remaja nekat mencuri kotak amal di masjid Uswatun Hasanah di Jalan 

Kaliurang. Aksi pencurian ini berawal ketika dua remaja tersebut 

kebingungan mencari uang untuk bermain game online (Kusuma, 

2013). 

Dari kasus-kasus yang telah ditemukan oleh peneliti, dapat 

dikatakan bahwa motivasi yang tinggi dalam bermain game online 

tanpa diimbangi dengan regulasi diri yang baik akan merugikan diri 

sendiri dan juga orang lain. Motivasi bermain game online yang tinggi 

tanpa diimbangi regulasi diri yang baik juga dapat membuat seseorang 

tidak bisa membedakan kehidupan nyata dengan kehidupan virtual. 

Pada kasus tersebut pemain game online sampai melakukan tindak 

pencurian sehingga berurusan dengan hukum di dunia nyata demi 

kehidupan virtualnya (bermain game online). Pemain game online yang 

memiliki motivasi tinggi tanpa diimbangi dengan regulasi diri yang baik 

juga sulit untuk mengendalikan keinginan / dorongan bermain game 

online, terbukti dari kasus yang telah dikemukakan, pemain dengan 

motivasi tinggi cenderung untuk melakukan tindakan kriminal demi 

kepuasan di dunia virtualnya yaitu bermain game online. 
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Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Hubungan 

Antara Regulasi Diri dengan Motivasi Dalam Bermain Game Online 

Defense of the Ancients 2”. 

B. Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan amtara Regulasi 

diri dengan motivasi bermain games online DotA 2.  

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian inidiharapkan berguna untuk pengembangan 

ilmu psikologi terutama dalam pengembangan psikologi sosial dan 

psikologi pendidikan. Selain itu juga dapat memberikan sumbangsih 

dalam pengembangan teori-teori motivasi dan regulasi diri dalam 

bermain game online.  

2. Manfaat Praktis 

Data penelitian regulasi diri dan motivasi bermain game online 

DotA 2 diharapkan menjadi bahan masukan bagi para gamers untuk 

lebih mementingkan tujuan yang lebih baik, serta data peneitian juga 

dapat menjadi bahan masukan bagi orang tua atau guru yang 

mempunyai anak-anak yang memiliki hobi bermain game online. 

 

 

 


