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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

International Computer Communication (ICC) memperkenalkan internet 

pertama kali pada dunia bulan Oktober 1972, sejak saat itu internet 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia pengguna internet 

sebanyak 512.000 di tahun 1998 menjadi 4.500.000 di tahun 2002, 

peningkatan yang sangat pesat terjadi dalam kurun waktu empat tahun 

(Qomariyah, 2010). APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

mengumumkan hasil survei Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia 

pada tahun 2016 yaitu penggguna internet di Indonesia sejumlah 132,7 juta 

pengguna atau sekitar 51,8% dari total penduduk Indonesia yang sejumlah 

256,2 juta jiwa. Data di atas menunjukan bahwa kehidupan masyarakat 

Indonesia sudah sangat erat dengan penggunaan internet. Usia pengguna 

internet juga beragam dan kebanyakan pengguna internet berusia 25-29 tahun  

dan 35-39 tahun masing-masing sebanyak 24 juta jiwa atau bila digabung 

menjadi 48 juta jiwa. Sejumlah 22,3 juta jiwa pengguna internet yang berusia 

20-24 tahun. Sedangkan remaja yang berusia 15-19 tahun mencapai 12,5 juta 

jiwa dan usia 10-15 tahun sebanyak 768 ribu. 

Horringan (dalam Qomariyah, 2010) membagi kepentingan penggunaan 

internet menjadi beberapa bagian yaitu, pertama untuk mengirim email, 

kedua adalah kepentingan hiburan atau kesenangan seperti bermain game 

online, menonton video, pesan singkat atau chating, download musik dan 

lainnya. Kepentingan yang ketiga yaitu berupa kebutuhan informasi seperti 
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informasi produk, informasi travel, cuaca, informasi tentang film, informasi 

tentang politik dan lainnya. Keempat yaitu untuk transaksi seperti jual beli 

melalui internet, online banking, membayar tiket perjalanan dan lainnya. 

Selaras dengan pernyataan dari Horrigan internet dapat digunakan sebagai 

sarana hiburan, salah satu contoh sarana hiburan yang ada adalah game 

online. Menurut Anand (dalam Indahtiningrum, 2013) dalam 20 tahun 

terakhir ini game online sangat berkembang karena lebih canggih dan 

beragam serta sangat menarik. 

Menurut Young (dalam Syahran, 2015) game online merupakan 

permainan yang dimainkan dengan cara online atau via internet. Game 

dengan fasilitas online atau via internet lebih memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan game biasanya (video game) karena game online 

memfasilitasi para pemainnya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

pemain lainnya dari seluruh penjuru dunia melalui chatting. Menurut 

Putrafunky (dalam Indahtiningrum, 2013) game online memiliki bermacam 

genre antara lain : game action-shooting, fighting, action-advanture, 

advanture, role playing, stategi, puzzle, simulasi kendaraan dan olahraga. 

Setiap genre game memiliki keunggulannya masing-masing dan pemain bisa 

menyukai genre manapun sesuai dengan minat dan kesukaan masing-masing. 

Game online diminati oleh segala kalangan usia, dari anak-anak, remaja, 

hingga dewasa. Hasil survei dari majalah Chips menyebutkan bahwa ada 

peningkatan pemain game online hingga mencapai angka 42,8 juta pada 

tahun 2015 yang tergabung dalam berbagai kelompok usia dan gender 

(Setiaji & Virlia, 2016).  
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Syahran (2015) mengatakan bahwa individu yang bermain game online 

sangat berpotensi untuk menjadi kecanduan bermain game online. Seorang 

pakar psikologi dari Amerika menemukan bahwa sekitar 6% dari pengguna 

internet mengalami kecanduan game online. Setelah menjadi pecandu game 

online pemain akan mengalami isolasi sosial, kehilangan kontrol atas waktu, 

serta mengalami kesulitan dalam hal akademis (Setiaji & Virlia, 2016). 

Menurut Nie dan Erbring (dalam Chai, Chen, & Khoo, 2011) bermain game 

online tidak hanya mengganggu waktu dengan orang lain, lingkungan sekitar 

maupun aktifitas harian, tapi juga memperburuk relasi dan meningkatkan 

konflik dengan orang tua dan teman. Setiaji & Virlia (2016) menemukan 

bahwa individu yang mengalami ketergantungan terhadap game online maka 

akan menurunkan kemampuan atau keterampilan sosial dimasyarakat atau 

dengan individu lain. Young (dalam Syahran, 2015) menyebutkan masalah-

masalah yang mungkin dapat muncul akibat dari bermain game online secara 

berlebihan, antara lain: isolasi sosial, kehilangan kontrol atas waktu dan 

mengalami kesulitan akademis, pendidikan sekolah terhambat, 

memperburuk relasi sosial, gangguan dalam pernikahan, masalah dalam 

finansial, kinerja menurun, memperburuk kesehatan dan fungsi-fungsi vital 

individu dalam kehidupan sehari-hari.  

Sangat banyak penelitian yang menyoroti dampak negatif dari bermain 

game online, namun bukan berarti bermain game online tidak memiliki 

manfaat. Menurut Green dan Bavelier (dalam Standen, Rees, & Brown, 

2008) bermain game tipe action dapat meningkatkan kemampuan seseorang 

dalam mengamati objek visual di sekitarnya dibandingkan dengan individu 

yang tidak bermain game online. Selain itu penelitian Yudha (2013) 
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menyatakan bahwa bermain game online DotA dapat meningkatkan 

kreatifitas individu, semakin sering bermain game online DOTA semakin 

tinggi pula nilai berfikir kreatif. Utz (dalam Voiskounsky, Mitina, & 

Avetisova, 2004) menemukan bahwa 76,6% responden mengatakan bahwa 

mereka memiliki hubungan atau relasi terhadap sesama pemain MUD (salah 

satu jenis game online), seperti intensitas dalam bermain MUD menjadi lebih 

sering, persahabatan online, keramahan dan kesopanan sikap antar pemain 

MUD. Menurut hasil penelitian dari Chai, Chen, dan Khoo (2011) bermain 

game online tidak mempengaruhi hubungan atau relasi sosial dengan orang 

tua maupun teman. Hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap seorang 

mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Fakultas Teknik yang 

bermain game online dan mengikuti komunitas game online. Wawancara 

dilakukan pada tanggal 26 November 2017 di Universitas Khatolik 

Soegijapranata.  

“saya ikut komunitas game online kaya ayodance, Dota, dragon nest 

malah sekarang ada komunitas mobile legend. Biasanya dalam 

komunitas kalo ngumpul bahas event, tour bareng, kemaren habis dari 

surabaya terus ke malang banyak lah pokoknya, terus kalo adda yang 

ulang tahun ngerayainnya dalam komunitas itu” 

Berbagai data di atas menunjukan bahwa bermain game online tidak 

selalu memberikan dampak negatif terhadap relasi sosial para pemainnya 

dalam lingkungan sekitar, namun bermain game online juga dapat memberi 

dampak yang positif seperti memperluas relasi sosial pemain game online. 

Menurut Ahmadi (2007) relasi sosial sendiri merupakan hubungan atau 

interaksi sosial antar dua individu atau lebih, dimana perilaku individu yang 
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satu mempengaruhi, mengubah dan memperbaiki perilaku individu yang 

lainnya atau sebaliknya.   

Game online DOTA adalah game yang populer dan banyak dimainkan 

oleh masyarakat selain itu, Yudha (2013) juga berpendapat bahwa game 

online DOTA jika tidak dimainkan secara berlebihan dapat menjadi stimulus 

untuk merangsang mahasiswa meningkatkan kemampuan kognitif. Selain itu 

bermain game online DOTA juga dapat meningkatkan kreatifitas para 

pemainnya serta meningkatkan kepercayaan diri. DOTA 2 mulai 

dikembangkan pada tahun 2009 oleh Valve Corporation sebagai 

pengembangan dari warcaft atau dikenal juga sebagai DOTA. DOTA 2 

adalah salah satu dari jenis Multiplayer Online Battle Arena Games 

(MOBA). MOBA merupakan istilah yang dipakai untuk game yang 

melibatkan dua tim yang saling bertanding atau bertarung untuk merebut 

kemenangan. Permainan ini melibatkan dua kelompok atau tim yang masing-

masing terdiri dari lima orang. Setiap kelompok memiliki sebuah markas  

yang harus dilindungi dan dipertahankan bersama-sama oleh anggota supaya 

tidak diruntuhkan oleh tim lawan. Markas adalah pertahanan tim, jika markas 

runtuh maka kemenangan menjadi milik tim lawan (Saragih, 2018).  

Peneliti mengambil subjek mahasiswa karena menurut Sumanto (2014) 

mahasiswa berada di tahap dewasa awal maka ciri perkembangannya tidak 

jauh berbeda dari masa remaja yang menurut perkembangannya adalah usia 

yang produktif, usia dimana individu menetapkan kedudukan, usia banyak 

masalah, emosi yang tidak terkontrol, dan masa masuk perguruan tinggi. 

Indahtiningrum (2013) berpendapat bahwa mahasiswa sangat rentan untuk 

merasa stres, oleh karena itu kebanyakan mahasiswa melampiaskan stres 
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yang dialami dan masalah-masalahnya untuk sejenak mencari kesenangan 

dan mengisi waktu luang dengan cara bermain game online. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meneliti bagaimana relasi sosial para pemain game online 

terhadap orang tua, teman maupun lingkungan sekitar pada mahasiswa yang 

bermain game online Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan 

bagaimana dampak bermain game online terhadap relasi sosial.    

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dampak bermain game 

online Dota 2 terhadap relasi sosial mahasiswa. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu 

psikologi khusunya di bidang psikologi sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi 

pembaca mengenai dampak positif bermain game online dalam 

memperluas relasi sosial melalui interaksi sosial yang terjadi antar 

pemainnya. 

 

 

 

 

 


