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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menentukan dan 

mencari subjek  penelitian yang sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan 

sebelumnya. Hal ini peneliti lakukan agar peneliti dapat menemukan subjek 

yang sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini akan membahas mengenai relasi sosial pada pemain game 

online mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, khususnya 

pada mahasiswa usia 17-40 tahun, bermain game online DOTA 2 dan mampu 

berkomunikasi dengan baik.  

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian yaitu:  

1. Membuat Panduan Wawancara 

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu peneliti membuat 

panduan wawancara agar tema yang ingin diungkap dapat muncul. 

Selain itu panduan wawancara dapat membantu peneliti dalam 

memandu agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tema yang 

hendak diteliti. 

2. Mencari Subjek Penelitian  

Peneliti mencari subjek penelitian dengan cara bertanya pada satu 

orang pemain game online DOTA 2, membuat instastory dengan 

tujuan mencari subjek penelitian yang bersedia dan sesuai dengan 
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kriteria subjek penelitian. Setelah mendapatkan subjek penelitian, 

peneliti mengajak subjek penelitian bertemu guna wawancara dan 

observasi. 

3. Perijinan Penelitian 

Peneliti memberikan surat persetujuan bahwa subjek bersedia 

menjadi subjek penelitian ini tanpa ada paksaan, dan menjaga 

kerahasiaan subjek.  

4. Mempersiapkan Alat Penunjang Penelitian 

Alat penunjang yang peneliti siapkan yaitu sebagai berikut :  

a. Pedoman wawancara dan observasi 

Pedoman wawancara dan observasi bertujuan sebagai 

pedoman ketika melakukan penelitian agar masalah yang 

diungkap tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

b. Alat rekam 

Alat rekam berfungsi untuk merekam hasil wawancara subjek 

penelitian agar mempermudah peneliti dalam mencatat hasil 

wawancara. Alat rekam yang peneliti gunakan yaitu alat rekam 

yang ada di smartphone milik peneliti. 

c. Alat tulis 

Alat tulis berupa kertas atau buku dan pena, alat tulis ini 

berfungsi untuk mencatat hasil observasi terhadap subjek dan 

mencatat bagian penting atau poin-poin dari hasil wawancara yang 

dilakukan. 
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C. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian dilakukan pada tanggal 2, 14 dan 29 juli 2018. Penelitian 

dilakukan pada tiga subjek di tiga tempat yang berbeda. Pada subjek yang 

pertama wawancara dilakukan di gedung Antonius Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, subjek adalah mahasiswa psikologi angkatan 

2016. Peneliti sudah pernah mengenal subjek di kepanitian ABDIKU, maka 

peneliti langsung memulai wawancara pada subjek dan tidak perlu lama 

membangun rapport dengan subjek. Pada subjek yang kedua, wawancara 

dilakukan di kos Santi Graha Jl Tinjomoyo. Subjek yang kedua merupakan 

mahasiswa jurusan Perpajakan angkatan 2015, peneliti sebelumnya sudah 

pernah bertemu dengan subjek maka peneliti tidak memiliki masalah ketika 

membangun rapport dengan subjek. Wawancara subjek penelitian yang 

ketiga dilakukan di Teko-Deko cafe di daerah kota lama, subjek yang ketiga 

merupakan mahasiswa angkatan 2016 jurusan perpajakan. Awalnya peneliti 

membangun rapport dengan subjek melalui chat via  aplikasi line, subjek 

ramah maka peneliti tidak memiliki kesulitan dalam membangun keakraban 

dengan subjek. 

Saat wawancara  berlangsung ketiga subjek koorperatif dan menjawab 

soal pertanyaan dengan terbuka. Selain wawancara peneliti juga melakukan 

observasi terhadap subjek guna sebagai alat penunjang penelitian. Alat 

perekam suara yang digunakan dari peneliti adalah alat perekam yang ada 

diaplikasi smartphone milik peneliti, setelah wawancara peneliti menulis 

ulang hasil wawancara dalam bentuk verbatim. 
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D. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas subjek 

1) Nama   : F 

2) Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

3) Asal   : Bekasi 

4) Usia   : 21 Tahun 

b. Hasil Observasi  

Gambaran fisik yang tampak pada subjek yaitu subjek berjenis 

kelamin laki-laki, memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi badan 

yang berisi dan berambut panjang serta berkumis dan berjambang. Rambut 

subjek sepanjang bahu dan bergelombang, berkumis tipis dan jambang 

yang ia miliki tidak terlalu lebat. Ketika datang untuk wawancara subjek 

menyapa peneliti dengan ramah, subjek adalah orang yang humoris dan 

sering melontarkan lelucon kepada peneliti. 

Selama proses wawancara subjek menjawab pertanyaan dengan 

lancar, subjek dapat bekerjasama dengan baik. Jika kurang memahami 

pertanyaan subjek akan bertanya ulang kepada peneliti, subjek menjawab 

pertanyaan dengan tenang. Saat ditengah-tengah wawancara subjek 

melihat dosen lewat lalu konsentrasinya terganggu karena ia ingin 

menanyakan tugas pada dosen tersebut. Ketika peneliti persilahkan untuk 

mengejar dosen tersebut, subjek menolak dan tetap ingin melakukan 

wawancara sampai selesai. Tidak lama setelah itu subjek kembali 

berkonsetrasi dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.  
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Subjek merupakan mahasiswa jurusan Psikologi di Universitas 

Katolik soegijapranata Semarang. Subjek adalah mahasiswa yang cukup 

aktif dan pernah mengikuti kegiatan kepanitiaan yang ada di fakultas 

psikologi. Saat datang menemui peneliti untuk wawancara subjek 

memakai jaket berwarna hijau tua dan memakai celana jeans, subjek 

memakai kacamata dengan rambut yang terurai.  

Subjek menghubungi peneliti lewat aplikasi instagram dan bersedia 

untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, di Semarang subjek 

tinggal sendiri dan kos di daerah Jl Dr Wahidin. Subjek sering tersenyum 

ketika menjawab pertanyaan dan terbuka dalam menjawab pertanyaan 

yang peneliti berikan.  

c. Hasil Wawancara 

1) Relasi dengan Orang Tua 

Subjek berasal dari Bekasi dan tinggal sendiri atau kos di daerah Jl Dr 

wahidin Semarang. Ia pulang ke Bekasi enam bulan sekali ketika libur 

panjang atau ketika libur semester. Menurutnya jika hanya libur satu 

minggu dan ia pulang kerumah hanya membuang waktu dan tenaga karena 

jarak tempuh dari Semarang kerumahnya di Bekasi adalah 6 sampai 10 

jam perjalanan. Subjek bercerita ibunya adalah orang Jogjakarta dan 

ayahnya adalah orang Pekalongan, maka ketika kembali ke Semarang 

biasanya ia mampir ke Pekalongan dulu lalu melanjutkan perjalanan 

kembali ke Jogjakarta. Kegiatan yang pasti ia lakukan ketika pulang 

kerumahnya yaitu membantu ibunya untuk memasak, lalu membuat kue 

bersama ibunya. Ketika berada di rumah subjek sangat jarang bermain 

game online, menurutnya 6 bulan adalah waktu yang lama untuk berpisah 
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dengan keluarganya, maka ketika ia pulang ia akan memaksimalkan 

menghabiskan waktu bersama keluarganya. Selain membantu ibunya, ia 

juga sering berkunjung kerumah kerabatnya seperti om, tante, pakde dan 

budenya untuk mengobrol dan melihat usaha yang dilakukan oleh 

kerabatnya tersebut. Ia juga bercerita bahwa keluarganya kebanyakan 

membuka usaha ternak hewan seperti, sapi, ayam, lele dan lainnya, oleh 

sebab itu ia suka mengamati usaha keluarganya. Meskipun subjek tinggal 

jauh dari orang tuanya namun setiap malam ia berkomunikasi dengan 

orang tuanya melalui telepon. Ketika ingin mengikuti kegiatan diluar 

kuliah seperti kegiatan UKM subjek meminta pendapat dari orang tuanya, 

namun ketika ingin mengambil keputusan seperti ikut kegiatan 

kepanitiaan ia tidak perlu merundingkan bersama orang tuanya terlebih 

dahulu.  

Subjek dibebaskan ikut kegiatan apapun dengan syarat kegiatan yang 

ia ikuti tersebut tidak mengganggu perkuliahan subjek dan berpengaruh 

negatif untuk kehidupannya. Ketika subjek bercerita mengenai kegiatan 

yang akan ia ikuti orang tuanya mengembalikan lagi keputusan yang akan 

diambil kepada subjek. Saat ini subjek bukan anak kecil lagi yang harus 

dituntun oleh orang tuanya, maka subjek yang menentukan keputusannya 

sendiri dengan pertimbangan dari orang tuanya. Sampai saat ini subjek 

pernah mengikuti kepanitiaan yang ada di Fakultasnya seperti ABDIKU, 

ia tidak mengikuti kegiatan yang ada diluar kampusnya seperti komunitas 

atau kegiatan lainnya. 
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2) Relasi dengan Teman 

Lingkungan kos yang ia tinggali adalah lingkungan kos orang yang 

sudah bekerja, maka tidak ada interaksi apapun antar sesama penghuni 

kos,  saat bertemu mereka hanya saling menyapa saja. Oleh sebab itu ia 

tidak mengenal tetangga kosnya, dan subjek biasanya hanya berdiam diri 

di dalam kamar ketika berada di kosnya.  

Di Semarang ia memiliki banyak teman dekat, subjek hampir setiap 

hari bertemu dengan teman-temannya karena mereka berada di kelas yang 

sama. Sistem perkuliahan di Fakultas Psikologi yaitu semua mahasiswa 

sudah mengambil paket perkuliahan selama 4 tahun maka ia akan berada 

di kelas yang sama hingga selesai masa perkuliahan. Subjek hampir setiap 

hari bertemu dengan teman-temannya ini. Subjek jarang main keluar 

bersama teman-temannya kadang mereka jalan-jalan di sekitar Semarang 

dan nongkrong atau berkumpul di suatu tempat bersama. Selain teman 

yang ada di Semarang subjek juga memiliki teman baik yang ada di 

Bekasi, mereka bertemu enam bulan sekali saat subjek pulang 

kerumahnya. Saat berada dirumah biasanya ia mengajak temannya untuk 

bertemu dan mengobrol bersama.  

Subjek jarang keluar main bersama teman-temannya, ketika diajak 

untuk bermain atau nongkrong bersama temannya baru ia akan pergi. 

Kegiatan yang ia lakukan saat di kos biasanya bermain smartphone 

miliknya selain itu ia juga main game. Jika ia sudah bosan maka ia sering 

mencari kegiatan yang bisa ia lakukan seperti merombak atau 

membongkar laptop, mengotak-atik windows, dan lainnya. Subjek selalu 

mencari hal baru karena ia tidak suka kehidupannya menjadi monoton dan 



38 
 

 
 

menjadi membosankan. Ketika windows miliknya expired maka ia akan 

mencari cara untuk meperbaharui windows  miliknya, tanpa harus 

membayar orang untuk memperbaikinya. 

3) Game online 

Subjek bermain beberapa game seperti State Of Decay, Stronghold, 

Shader 2, Stronghold Legend, dan Dota 2. Tidak semua game yang ia 

mainkan adalah game online ada beberapa game yang offline. Ia 

menghabiskan waktu sekitar dua jam hanya untuk bermain Dota 2 atau 

dua match permainan. Ia hanya bermain game Dota selama dua jam karena 

menurutnya itu sudah melelahkan, karena ada banyak pemain Dota yang 

mengecewakan dari segi permainan. Banyak pemain yang ia sebut 

“toksik”, sebutan itu ia berikan pada pemain yang tidak bisa bermain 

dengan bagus dan hanya menyebabkan kekalahan tim. Jika tim yang ia 

mainkan kalah maka otomatis rank para pemainnya juga turun, hal ini 

menimbulkan kerugian bagi para pemainnya.  

Ia bermain game ketika sudah tidak memiliki beban tugas, atau sedang 

bosan. Saat bermain game ia merasa puas dan jika ia kalah dalam 

permainan ia tidak ambil pusing dan tidak menjadi beban. Saat SD sampai 

SMP subjek bermain game minimal 12 jam dan merasa ketergantungan 

ingin bermain game terus menerus. Namun saat ini subjek hanya bermain 

selama 2 jam, ia merasa saat ini ia sudah tidak ketergantungan seperti dulu 

dan jika ada teman yang mengajaknya untuk main keluar maka ia akan 

mematikan laptopnya dan pergi bersama temannya. Subjek sudah tidak 

ketergantungan seperti dahulu karena menurutnya ia sudah bosan bermain 

game dan saat ini Dota sudah tidak menarik seperti dahulu lagi.  
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4) Relasi dengan Pemain Game online 

Menurutnya para pemain game online yang mempunyai kemampuan 

yang bagus saat bermain itu muncul di jam 12 malam ke atas, saat jam 12 

kebawah pemainnya tidak ada yang bagus dan hanya berisi “toksik”. 

Subjek sering bermain single player atau bermain dengan cara memilih 

tim secara acak, menurutnya hanya sedikit orang yang bisa mengerti 

tentang keunggulan masing-masing hero dalam game tersebut. 

Ia pernah menjalin pertemanan dengan sesama pemain Dota temannya 

bernama Dani, awalnya ia bermain single player, lalu secara acak menjadi 

satu tim dengan Dani. Setelah melihat cara bermain Dani yang bagus, ia 

menambahkan Dani sebagai teman dalam game Dota lalu ia mengajak 

dani untuk bermain bersama lagi menjadi satu tim via chat. Ketika menjadi 

tim yang sama mereka mendapatkan banyak kemenangan, hal ini 

membuat mereka tertarik untuk terus bermain bersama menjadi satu tim 

yang sama. Mereka mengobrol via chat dan bertanya banyak hal mengenai 

masing-masing. Ternyata rumah mereka berdekatan, subjek tinggal di 

Bekasi dan Dani tinggal di Tanggerang, lalu mereka memutuskan untuk 

bertemu. Pertemanan mereka terjalin sampai saat ini, saat subjek online 

maka ia mengajak Dani untuk menjadi satu tim yang sama begitu pula 

sebaliknya. Ketika Dani berada pada low prio atau mendapatkan hukuman 

karena meninggalkan game secara tiba-tiba ketika bermain, maka subjek 

membantu Dani untuk menyelesaikan match yang harus di selesaikan agar 

ia keluar dari low prio tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Jika subjek 

berada pada low prio maka Dani membantunya untuk menyelesaikan 

macth yang harus dimainkan. Menurut subjek, Dani adalah orang yang 
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sangat menyenangkan ketika diajak mengobrol. Lalu tidak banyak orang 

yang mengetahui bahwa setiap hero dalam permainan Dota memiliki 

kekuatan yang saling melengkapi dari setiap heronya dan Dani memahami 

strategi itu. Semakin lama ia dan Dani semakin dekat dan mengobrol 

banyak hal mengenai kehidupan masing-masing bahkan saat subjek libur 

kuliah dan pulang ke Bekasi ia bertemu dengan Dani.  

Selain Dani, subjek juga memiliki teman baru ketika bermain Dota di 

Fakultas Psikologi. Ketika subjek bermain Dota dengan temannya, dan 

temannya mengajak bermain teman yang lain menjadi satu tim, oleh sebab 

itu mereka dalam tim menjadi saling kenal. Awalnya mereka tidak saling 

mengenal tapi ketika menjadi satu tim dalam bermain Dota akhirnya 

mereka saling mengenal, dan bahkan ketika ada tugas kuliah mereka 

saling membantu. Subjek dan teman-temannya satu fakultas ini jarang 

bertemu atau main bersama karena berada dikelas yang berbeda. 

Ketika SMP subjek pernah mengikuti komunitas yang berkaitan 

dengan Dota, namun ia memutuskan untuk keluar karena ia merasa tidak 

ada gunanya berada dalam komunitas tersebut. Kegiatan dalam komunitas 

kala itu ialah hanya bertemu dan membicarakan tentang game online Dota, 

hanya itu saja dan membuat subjek merasa bosan. 

5) Dampak Bermain Game online 

Ketika berada di rumah bersama dengan orang tuanya, ia sangat jarang 

bermain game online dan banyak menghabiskan waktu bersama dengan 

orang tuannya. Dalam hal ini bermain game online tidak mempengaruhi 

relasi dengan orang tua subjek. 
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Saat ia sedang bermain game online di kos dan temannya mengajak 

untuk pergi maka ia akan berhenti bermain game dan pergi bersama 

dengan temannya. Ia bermain game ketika sudah tidak ada tugas atau pun 

sedang bosan, maka itu tidak mempengaruhi perkuliahannya. 

Ketika bermain game online ia mendapatkan banyak teman baru baik 

yang berada di fakultas yang sama maupun Dani yang awalnya tidak 

saling mengenal satu dengan yang lainnya. 

6) Faktor yang Mempengaruhi Relasi Sosial pada Pemain Game online 

Faktor yang mempengaruhi relasi sosial antar pemain yaitu kesamaan 

dan faktor kedekatan.  

Faktor kesamaan dapat dilihat dari hobi mereka yang sama yaitu 

bermain game online, dalam game tersebut para pemain di fasilitasi ruang 

chat yang mampu menghubungkan mereka kebanyak orang yang juga 

bermain game online yang sama. 

Faktor kedekatan dapat dilihat dari lokasi subjek dan teman 

kenalannya yang berdekatan. Jarak tempat tinggal Dani dan subjek 

berdekatan sehingga memungkinan mereka untuk bertemu dan 

melanjutkan pertemanan. Subjek dan teman-temannya yang lain berada di 

fakultas yang sama namun berbeda kelas, hal ini tentunya mempermudah 

mereka untuk saling bertemu dan menjalin hubungan pertemanan satu 

dengan yang lainnya. 
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Bagan subjek 1 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game online 

Relasi sosial 

Positif  Negatif  

Menambah 

Relasi 

sosial 

Tidak ada dampak 

negatif, kegiatan sosial  

subjek tidak berkurang 

Faktor-faktor yang       

mempengaruhi: 

1.Kesamaan hobi subjek yaitu 

bermain game online.  

2..Kedekatan tempat tinggal 

subjek dan temannya yaitu 

bekasi dan tanggerang. 
Dampak bermain 

game online: 

mempengaruhi 

dalam relasi sosial, 

subjek 

mendapatkan 

beberapa teman 

baru melalui game 

online. 

Saat libur kuliah subjek 

dan keluarganya banyak 

menghabiskan waktu 

bersama seperti membantu 

ibunya memasak, 

membuat kue dll. Subjek 

juga hampir setiap har 

bertemu dengan teman-

temannya dan berkumpul 

setiap hari.  

Tahapan terjadinya relasi sosial subjek: 

1. Subjek bemain game online dan memilih tim secara acak. 

2. Jika permainan dalam tim bagus dan membawa kemenangan bagi tim, maka ada ketertarikan untuk 

menambahkannya menjadi teman dan bermain lagi dalam satu tim. 

3. Beberapa kali main dan menang terus lalu memutuskan untuk mengenal lebih jauh Via chat dalam 

game. 

4. Semakin akrab lalu memutuskan untuk bertemu di dunia nyata karena tempat tinggal mereka 

berdekatan.  

Tahapan relasi sosial difakultas: 

1. Menjadi satu tim dengan teman yang ia kenal, lalu menambahkan beberapa teman baru yang ia blm 

kenal. 

2. Setelah bermain bersama lalu saling mengenal satu dengan lainnya. 

3. Bermain atau nongkrong bersama, berbagi informasi mengenai tugas dan lainnya. 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

1) Nama   : A 

2) Jenis Kelamin  : Laki-Laki 

3) Asal   : Bekasi 

4) Usia   : 21 tahun 

b. Hasil Observasi 

Wawancara dilakukan di depan kos Santi Graha jalan Tinjomoyo 

dekat pintu keluar Unika. Saat bertemu dengan peneliti subjek menyapa 

peneliti dengan ceria. Subjek memakai kaos dan celana jeans pendek 

berwarna hitam. Gambaran fisik yang nampak pada subjek yaitu seorang 

laki-laki dengan postur tubuh yang tinggi dan tidak terlalu berisi dan juga 

tidak terlalu kurus. Subjek berambut pendek bergelombang dan berkulit 

kecokelatan.  Subjek merupakan mahasiswa jurusan perpajakan fakultas 

FEB (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) angkatan 2015. Saat ini subjek sudah 

tidak mengikuti kegiatan perkuliahan dan mengerjakan tugas akhir. 

Subjek berasal dari Bekasi dan kos di daerah Jl Tinjomoyo.  

Subjek sering tertawa dan sering mengakhiri jawabannya dengan 

tertawa juga. Situasi tempat wawancara kurang mendukung karena banyak 

suara motor yang berisik, suara subjek yang kecil ketika menjawab dan 

kadang terdengar seperti ragu-ragu. Ketika menjawab pertanyaan dari 

peneliti subjek menggunakan jawaban yang pendek. Selama proses 

wawancara berlangsung, subjek tampak tenang dan sering tertawa. Subjek 

menjawab pertanyaan dengan terbuka namun kurang dapat mampu 

mendeskripsikan jawabannya. Subjek duduk bersandar dikursi dengan 
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santai, kadang konsentrasinya terganggu ketika ada suara motor yang 

lewat. 

Peneliti mendapatkan rekomendasi untuk mewawancarai subjek 

melalui teman peneliti. Awalnya peneliti menghubungi subjek via DM 

instagram untuk menanyakan apakah bersedia membantu peneliti. Subjek 

bersedia membantu peneliti dan bersedia untuk diwawancarai oleh 

peneliti. 

c. Hasil Wawancara 

1) Relasi dengan Orang Tua 

Subjek kuliah di Semarang bersama dengan kakaknya, tapi subjek 

tinggal di kos yang berbeda dengan kakaknya. Orang tua subjek berada di 

Bekasi, ia pulang ke Bekasi setiap 6 bulan sekali atau ketika libur panjang 

saja. Ketika dirumah subjek merasa rumahnya sepi sehingga subjek jadi 

enggan sering pulang kerumah. Ketika libur dan pulang ke Bekasi 

kegiatan yang subjek lakukan bersama dengan orang tuannya yaitu 

mengobrol dan makan bersama. Hal ini menyebabkan subjek merasa 

bosan ketika berada di rumah.  

Dalam mengambil keputusan subjek sering mengambil keputusan 

berdasarkan dirinya sendiri, namun ketika dirasa subjek tidak mampu 

mengambil keputusan maka ia kan meminta pendapat orangtuannya. 

Subjek jarang berkomunikasi dengan kedua orangtuanya, namun saat ini 

subjek mulai sering berkomunikasi melalui telepon dengan orangtuannya 

karena orang tua subjek meminta subjek untuk cepat menyelesaikan 

kuliahnya. Saat ini subjek berkomunikasi dengan orang tuanya sekitar 

seminggu tiga kali. 
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Subjek jarang bermain bersama dengan kakaknya yang juga berada 

di Semarang. Dulu subjek dan kakaknya tinggal bersama atau kos, tapi 

saat ini subjek lebih memilih untuk tidak satu kos lagi dengan kakaknya. 

Subjek ingin tinggal sendiri karena ia dan kakaknya sering bertengkar, 

itulah mengapa subjek lebih memilih untuk tidak tinggal bersama dengan 

kakaknya.  

2) Relasi dengan Teman 

Subjek adalah orang yang ceria dan memiliki banyak teman, ia juga 

memiliki banyak kegiatan seperti bekerja sampingan namun saat ini ia 

hanya ingin fokus untuk mengerjakan tugas akhir. Subjek jarang 

mengikuti kegiatan seperti kepanitian atau UKM (Unit Kegiatan 

Mahasiswa) di kampus karena menurutnya hal tersebut membosankan. 

Subjek memiliki banyak teman dekat di Semarang, bahkan hampir 

setiap hari bertemu dengan teman-temannya. Kegiatan yang subjek biasa 

lakukan bersama dengan teman-temannya yaitu berkumpul dan 

mengobrol bersama atau “nongkrong”, bermain game, dan jalan-jalan atau 

pergi kesuatu tempat bersama. Selain itu, subjek juga sering berkunjung 

kerumah teman dekatnya. Kegiatan yang ia lakukan bersama saat 

berkunjung kerumah temannya yaitu menonton film bersama, bermain 

kartu dan mengobrol bersama dengan teman-temannya. Ketika ada 

masalah subjek sering bercerita kepada teman-teman dekatnya, dan begitu 

pula sebaliknya ketika temannya memiliki masalah maka ia akan bercerita 

pada subjek. 

Subjek senang menjalin relasi baru dengan orang lain, salah satu cara 

yang subjek lakukan dalam menjalin relasi baru adalah ketika ia dan 
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teman-temannya berkumpul di tempat baru dan bertemu dengan banyak 

orang baru. Ketika subjek dan teman-temannya pergi untuk mengobrol 

atau bermain game bersama di suatu tempat seperti cafe dan bertemu 

dengan banyak orang lainnya yang belum ia kenal dan berkenalan dengan 

teman baru. Subjek mengaku lebih senang menjalin relasi atau berkenalan 

dengan teman baru secara langsung atau “face to face”. 

Subjek pernah juga mengikuti komunitas Tyrex, komunitas Tyrex 

adalah komunitas yang berkaitan dengan reptil. Komunitas tersebut 

mewadahi para pecinta reptil untuk saling membagi pengetahuan 

mengenai cara hidup, perawatan reptil dan lainnya yang berkaitan dengan 

hewan reptil. Namun ketika tempat komunitas itu sudah tidak ada, maka 

komunitas tersebut pun ikut menghilang atau tidak aktif lagi, oleh sebab 

itu subjek sudah tidak lagi menjadi anggota komunitas tersebut.  

Saat ini subjek sudah tidak mengikuti kegiatan perkuliahan lagi, ia 

juga sudah tidak bekerja sampingan dan fokus mengerjakan tugas akhir. 

Oleh sebab itu, subjek mengisi waktunya yang luang dengan cara 

berkumpul dengan teman-temannya dan bermain game online. 

3) Game online 

Subjek memainkan beberapa game seperti Dota 2, PUBG, Mobile 

Legend, Tertis. Beberapa yang subjek mainkan bukanlah game 

onlinemelainkan game offline seperti game Tetris. Ada juga game yang 

biasanya subjek mainkan melalui smartphone seperti Mobile Legend dan 

PUBG, dan ada juga game yang subjek mainkan melalui Laptop seperti 

game Dota 2. Subjek lebih sering bermain game online melalui 
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smartphone yang ia miliki karena lebih mudah dibawa dan lebih simple 

penggunaannya bisa kapan pun dan dimana pun memainkan game online.  

Saat ini ia memiliki banyak waktu luang karena hanya mengerjakan 

tugas akhirnya saja, maka ia mampu menghabiskan waktu setengah hari 

untuk bermain game online. Dalam waktu setengah hari itu, subjek juga 

memiliki jeda untuk makan dan beristirahat. Subjek bermain game online 

karena ia suka bermain game dan untuk mengisi waktu luangnya agar 

subjek tidak merasa bosan. Selain itu, subjek merasa bermain game online 

adalah hal yang menarik dan seru, ia bisa bermain dengan teman-

temannya dan jika kalah akan menimbulkan rasa penasaran untuk 

mencoba lagi dan lagi.  

Subjek biasanya bermain game online bersama dengan teman-

temannya ketika berkumpul bersama. Subjek juga hampir setiap hari 

bertemu dengan teman-temannya. Oleh karena itu subjek hampir setiap 

hari dan menghabiskan banyak waktu untuk bermain game online. 

4) Relasi Antar Pemain Game online 

Subjek biasanya bermain game online bersama dengan teman-

temannya. Ia akan mengajak teman-temannya untuk bermain game, jika 

teman-temannya tidak bisa maka ia akan bermain sendiri “single player”. 

Subjek ketika berkumpul dengan teman-temannya ia sering bermain game 

online melalui smartphone. Hampir semua teman subjek juga bermain 

game online, jadi ketika subjek ingin main maka ia akan mengajak 

temannya dan begitu juga sebaliknya, dan subjek jarang sekali main secara 

solo atau single player.  
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Subjek pernah menjalin relasi pertemanan dengan sesama pemain 

game online, awalnya ia bermain game online dengan memilih tim secara 

acak atau single player. Setelah itu setelah melihat bahwa ada satu orang 

yang berada dalam satu tim yang memiliki skill permainan bagus dan 

menyenangkan ketika diajak mengobrol. Lalu mereka saling bertukar 

kontak masing-masing, setelah itu ketika subjek ingin main maka ia akan 

mengajak temannya melalui via chat, dan begitu pula sebaliknya. 

Pertemanan subjek hanya sebatas pertemanan dalam bermain game dan 

tidak berlanjut hingga bertemu di dunia nyata. Saat ini mereka sudah tidak 

saling menghubungi lagi karena subjek sudah kehilangan kontak 

temannya, dan subjek juga sudah tidak memainkan game yang ia mainkan 

bersama dengan temannya lagi yaitu game raknarok.  

Subjek tidak pernah menjalin relasi hingga ke tahap yang lebih jauh 

dengan para pemain game online di dunia maya. Subjek hanya menjalin 

relasi atau hubungan dengan sesama pemain game sejauh mengajak 

temannya untuk bermain game online. Menurut subjek lebih 

menyenangkan bila bertemu dan menjalin relasi dengan orang lain secara 

langsung. Ketika ia pergi berkumpul dengan teman-temannya dan bertemu 

dan berkenalan dengan teman baru, ketika teman barunya ternyata 

memainkan game yang sama maka ia akan mengajaknya bermain menjadi 

satu tim.  

Subjek pernah bermain bersama temannya ke Salatiga dan 

berkenalan dengan teman baru, setelah itu ia mengobrol dan ternyata 

teman barunya itu bermain game yang sama. Lalu subjek mengajaknya 

untuk bermain dalam satu tim, sejak saat itu mereka menjadi semakin 
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dekat. Bahkan teman barunya sering berkunjung ke kos subjek, sekitar 

seminggu menginap di kos subjek selama tiga hari. Pertemanan mereka 

semakin hari semakin akrab, subjek kadang bercerita mengenai 

masalahnya kepada temannya, dan begitu pula sebaliknya.  

5) Dampak Game online 

Subjek tinggal kos di Semarang dan orang tua subjek tinggal di 

bekasi, intensitas bertemu subjek adalah 6 bulan sekali atau ketika subjek 

memiliki libur panjang ketika kuliah. Bermain game online 

mempengaruhi hubungan subjek dengan orang tuannya. Saat ia bermain 

game online maka ia akan lupa waktu dan jarang sekali berkomunikasi 

dengan orang tuanya, namun saat ini subjek sudah mulai sering 

berkomunikasi dengan orang tuannya melalui telepon. Hal ini disebabkan 

karena subjek yang tak kunjung menyelesaikan tugas akhirnya, dari yang 

jarang berkomunikasi melalui telepon menjadi sering yaitu sekitar  

seminggu tiga kali.  

Bermain game online tidak berdampak pada relasi subjek dengan 

teman-temannya karena hampir semua teman subjek juga bermain game 

online. Bermain game online juga tidak berdampak dalam memperluas 

relasi sosial. Menurut subjek ketika bermain game hanya bermain game, 

sebatas itu dan tidak lebih, maka teman-temannya dalam game online di 

dunia maya hanya sebatas teman bermain game saja. Selain itu jika ingin 

menjalin relasi lebih jauh dengan sesama pemain game online tidak 

memungkinkan karena jarak tinggal mereka yang jauh. 

Subjek mendapatkan banyak teman baru melalui “nongkrong”, dan 

jika mereka bermain game yang sama maka mereka akan bermain menjadi 
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satu tim, dalam hal ini subjek melanjutkan pertemanan dan berinteraksi 

melalui game online. 

6) Faktor yang Mempengaruhi Relasi Sosial pada Pemain Game online 

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya relasi sosial antar 

pemain game online pada subjek kedua yaitu faktor sosial dan faktor 

ekologis. 

Faktor sosial memperngaruhi lingkungan pertemanan subjek yang 

hampir semua teman subjek juga bermain game online. Subjek biasanya 

berkumpul dengan teman-temannya, mengobrol dan bermain game online. 

Selain itu saat ini subjek tidak memiliki kegiatan dan hanya mengerjakan  

tugas akhirnya, maka dari itu ia juga memiliki banyak waktu luang untuk 

bermain game bersama dengan teman-temannya. 

Faktor ekologis merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat 

atau malah dapat menjadi faktor pendukung terjalinnya relasi sosial. 

Subjek tidak memiliki relasi yang mendalam dengan sesama pemain game 

online di dunia maya atau yang subjek temui ketika ia bermain game 

online secara single player karena jarak tinggal mereka yang saling 

berjauhan dan tidak memungkinkan untuk bertemu. Namun ketika subjek 

bermain bersama teman-temannya seperti mengobrol di suatu tempat 

bersama seperti cafe atau tempat makan dll ia mendapatkan banyak relasi 

baru atau teman baru dan hubungan mereka berlanjut dan sering 

berinteraksi melalui game online.  
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Bagan subjek 2 

  

Game online 

Relasi sosial 

Positif  Negatif  

Tidak memberi 

dampak dalam 

menambah Relasi 

sosial 

Ada dampak 

negatif, kegiatan 

sosial berkurang 

Faktor-faktor yang       

mempengaruhi: 

1. Faktor sosial sosial 

seperti lingkungan 

pertemanan subjek juga 

bermain game online 

2. Faktor ekologis atau jarak 

tinggal subjek dengan 

teman onlinennya yang 

berjauhan. 

 Subjek merasa 

bermain game online 

tidak memiliki 

dampak dalam 

memperluas relasi 

sosialnya.  

Bermain game online 

memberikan dampak 

negatif bagi relasinya 

dengan orang tua, 

subjek menjadi lebih 

jarang menghubungi  

atau berkomunikasi 

dengan kedua orang 

tuanya.   

Subjek juga tidak 

menjalin relasi dengan 

sesama pemain game 

online didunia maya, 

ketika subjek ingin 

bermain maka ia akan 

bermain bersama 

teman-temannya, atau 

kadang memilih tim 

secara acak. 

 

Tahap Relasi Sosial:  

Subjek menjalin relasi baru saat ia dan teman-temannya 

pergi “nongkrong” atau berkumpul bersama disuatu 

tempat. Ketika orang baru yang ia temui juga bermain 

game yang sama maka ia akan mengajak teman barunya 

bermain dalam satu tim. 
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3. Subjek 3 

a. Identitas subjek 

1) Nama   : W 

2) Jenis kelamin  : Perempuan 

3) Asal   : Semarang 

4) Usia   : 20 Tahun 

b. Hasil observasi 

Subjek yang ketiga adalah seorang perempuan berusia 20 tahun, ia 

adalah mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Perpajakan 

(FEB). Saat wawancara dilakukan subjek sedang menjalankan PKL 

(Praktek Kerja Lapangan) di daerah Tanahmas, Semarang. Saat 

wawancara subjek dan peneliti bertemu di Cafe Tekodeko, dan subjek 

datang sendiri. Wawancara dilakukan pukul 10.00 WIB, dan subjek 

mengenakan kaos berwarna hitam serta celana jeans biru. Subjek memiliki 

rambut yang panjang, badan subjek berisi dan tidak gemuk. 

Pertama kali bertemu dengan peneliti subjek langsung menyapa 

dengan ramah, dan subjek memperkenalkan diri kepada peneliti. Selama 

proses wawancara subjek dapat berkomunikasi dengan lancar dan mampu 

menjawab pertanyaan dengan terbuka. Subjek adalah orang yang ceria dan 

humoris tidak jarang ketika wawancara berlangsung subjek melontarkan 

lelucon kepada peneliti.  

Wawancara dilakukan dengan santai, selama proses wawancara 

subjek menjawab pertanyaan sambil meminum kopi yang telah ia pesan. 

Subjek terlihat percaya diri dan ceria. Ketika peneliti meminta bantuan 
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subjek untuk membantu penelitian yang peneliti lakukan, subjek bersedia 

membantu.  

Peneliti belum pernah bertemu dengan subjek, maka peneliti 

melakukan pendekatan atau Rapport melalui chat via line. Peneliti tidak 

membutuhkan waktu lama untuk mambangun rapport karena subjek yang 

ramah dan terbuka. 

c. Hasil wawancara 

1) Relasi Sosial dengan Orang Tua 

Subjek adalah mahasiswi angkatan 2016 dan tinggal di Semarang 

bersama dengan orang tuanya. Selain dengan ayah dan ibunya, subjek juga 

tinggal bersama dengan neneknya. Subjek bertemu dengan orang tuanya 

ketika malam hari karena ayah dan ibunya bekerja dan subjek kuliah. 

Kegiatan yang dilakukan sehari-hari yaitu mengobrol setelah makan 

malam, saat waktu libur ia dan orang tuanya jarang pergi untuk berlibur 

bersama. 

Subjek merupakan anak tunggal, hal ini tidak membuat subjek 

menjadi manja dan selalu bertanya atau meminta pendapat pada orang 

tuannya. Ketika subjek ingin mengambil keputusan yang berpengaruh 

besar seperti mengikuti kegiatan seperti HM (Himpunan Mahasiswa) 

maka ia akan meminta pendapat kepada ibunya. Namun ketika ia ingin 

mengambil keputusan mengenai sesuatu hal yang berpengaruh kecil dan 

tidak memberi dampak yang berarti maka ia akan memutuskan sendiri.  

Subjek senang bermain game online, bahkan ketika ada waktu 

kosong ia akan bermain game. Bukan berarti subjek kecanduan dengan 

game online karena ketika subjek mengobrol atau berbincang bersama 
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dengan orang tuanya ia akan meletakkan handphone-nya atau berhenti 

bermain game sejenak dan mengobrol bersama orang tuannya.  

2) Relasi dengan Teman 

Subjek menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya 

dengan pergi bersama, berkumpul dan mencari hiburan bersama. Subjek 

kuliah di jurusan perpajakan, selama 4 tahun kuliah ia akan bersama 

dengan teman-teman satu kelas yang sama. Oleh sebab itu subjek 

berteman dekat dengan teman kelasnya, subjek mengatakan ia selalu satu 

kelas dengan teman-temannya maka ia mengetahui kualitas dari masing-

masing individu. Dikelasnya ada beberapa teman yang membentuk 

“gang” dan subjek sendiri masuk dalam salah satu “gang”, namun ia 

mengatakan bahwa ia adalah orang yang netral atau tidak memihak 

kemanapun dan bisa masuk kedalam “gang” atau kelompok pertemanan 

mana pun. Subjek berada dalam kelas yang sama maka subjek sering 

bertemu dengan teman-temannya dan sering menghabiskan waktu 

bersama. 

Selain itu, subjek juga masuk kedalam komunitas dan menjadi admin 

dalam komunitas tersebut. Subjek juga sering pergi dan berkumpul 

bersama dengan teman-teman komunitasnya. Mereka selalu 

mengagendakan jadwal untuk bertemu dan berkumpul bersama, 

setidaknya dalam satu bulan subjek dapat berkumpul sekali dengan teman-

teman komunitasnya.  

Ketika ada masalah subjek lebih suka untuk menghabiskan waktu 

sendiri seperti tidur untuk melupakan masalahnya. Subjek jarang bercerita 

ketika ia memiliki masalah kecuali saat temannya bercerita tentang 
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masalah pribadinya dan kebetulan subjek juga merasakan hal yang serupa 

maka ia akan bercerita. Subjek lebih suka mendengarkan masalah teman-

temannya dari pada menceritakan masalahnya. Banyak teman-teman 

subjek yang bercerita mengenai masalah pribadinya pada subjek. 

Subjek adalah individu yang cukup aktif ia mengikuti beberapa 

kegiatan kampus seperti HMPSP ( Himpunan Mahasiswa Program Studi 

Perpajakan dan subjek pun aktif dalam komunitas “Akademi Maru” yaitu 

komunitas game online Semarang. Saat ini subjek sedang melakukan PKL 

atau Praktek Kerja Lapangan di KPA Posenka dan aktif mengikuti 

perkuliahan.  

3) Game online 

Subjek saat ini banyak memainkan game online melalui mobile 

phone seperti onmyoji, ayodance mobile, haku, mobile legend AUV dan 

lainnya. Selain itu subjek juga masih bermain game PC seperti Dota 2, 

subjek biasanya bermain game online ketika sedang bosan atau jika sedang 

tidak ada kegiatan lagi. Biasanya ia bermain game online sekitar delapan 

jam tapi sekarang subjek hanya menghabiskan waktu sekitar empat jam 

untuk bermain game online atau sekitar dua atau tiga kali permainan. Saat 

ini waktu bermain game online-nya semakin berkurang karena subjek 

harus menyelesaikan PKL dan ia merasa bosan untuk berrmain game dan 

ingin lebih banya berkumpul dengan teman-teman yang lainnya.  

Subjek bermain game online karena menurutnya bermain game 

online itu menyenangkan dan menumbuhkan sifat kompetitif atau daya 

saing dalam dirinya. Ketika bermain game moba atau game online yang 

bermain dalam tim, ia merasa bahwa ia harus menang dan berusaha supaya 
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timnya menang. Subjek bermain game online Dota 2 melalui laptop atau 

PC dan bermain di rumah. Subjek jarang sekali bermain di warnet karena 

ia merasa tidak nyaman, biasanya subjek bermain game online di warnet 

ketika “mabar” (main game bareng) bersama dengan teman-temannya.  

 Selain bermain game online, subjek juga mengikuti banyak 

komunitas yang berkaitan dengan game online. Misalnya komunitas 

mobile legend, ayodance dll di dunia maya, namun ia juga mengikuti 

komunitas Akademi Maru yaitu komunitas yang berisi pemain game 

online yang memainkan berbagai macam game di Semarang. Subjek juga 

sering mengikuti banyak komunitas namun jika dirasa komunitas itu tidak 

menyenangkan maka ia akan keluar dari komunitas dan mencari 

komunitas lainnya. Awalnya subjek mengikuti komunitas karena ia 

merasa kurang mampu atau susah berkomunikasi dengan orang lain. Oleh 

sebab itu ia mulai mengikuti banyak komunitas yang berkaitan dengan 

game online, selain untuk melatih berbicara dengan orang yang baru, ia 

juga menyukai game online maka dipilihlah komunitas game online. 

4) Relasi sosial dengan Pemain Game online 

Subjek adalah orang yang ramah, ia banyak memiliki teman dan 

lebih banyak ia mendapatkan teman baru melalui game online atau 

komunitas atau club-club game online. Club yang subjek ikuti sebagai 

berikut: famous, RRQ, R frost club tersebut adalah club pemain game 

online Indonesia. Subjek banyak mengikuti club atau komunitas yang 

berkaitan dengan game online baik di dunia nyata maupun di dunia maya. 

Ketika subjek merasa tidak nyaman atau tidak tertarik lagi dengan 
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komunitas yang ia ikuti maka ia akan keluar atau tidak aktif dalam 

komunitas tersebut.  

Saat ini subjek aktif di komunitas Akademi Maru yaitu komunitas 

yang mewadahi para pemain game online yang memainkan berbagai jenis 

game di Semarang. Setidaknya satu bulan sekali subjek dan teman-teman 

komunitasnya pasti mengadakan acara supaya mereka dapat berkumpul 

bersama. Misalnya gathering, makan bersama, bermain game bersama 

atau mabar, pergi ke luar kota bersama atau bahkan ketika ada member 

atau anggota yang ingin berenang dan lainnya. Subjek sendiri dipercaya 

sebagai admin dan menjabat sebagai bendahara dalam komunitas 

Akademi Maru tersebut.  

Subjek bermain game online secara acak dan bertemu dengan banyak 

orang dari berbagai daerah di Indonesia maupun dari berbagai negara. 

Subjek sering menjalin relasi dengan para pemain game online, awalnya 

subjek merasa nyambung atau bisa berkomunikasi dengan teman-

temannya di dunia maya, setelah itu mereka saling berkomunikasi via 

chat. Ketika subjek ingin bermain maka subjek akan menghubungi 

temannya, dan begitu pula sebaliknya. Namun ketika subjek sudah jarang 

memainkan game tersebut maka relasi dengan temannya pun ikut 

memudar. 

Subjek merasa hampir sekitar 75% teman yang ia dapatkan berasal 

dari game online, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Ketika ada 

teman dari luar kota yang ia kenal dari game online berkunjung ke 

Semarang untuk liburan maka ia akan menyempatkan diri untuk menemui 

jika temannya mengajak subjek untuk bertemu. Sejauh ini subjek sudah 
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bertemu dengan temannya dari dunia maya sekitar kurang dari 10 orang. 

Subjek akan menemui temannya tersebut jika temannya tersebut asik atau 

menyenangkan ketika diajak berbicara, lalu ketika subjek memiliki waktu 

luang untuk bertemu maka subjek akan menemui temannya tersebut. 

Namun ketika subjek atau temannya di dunia maya sudah tidak 

memainkan game yang sama maka lama kelamaan ia akan berhenti 

berhubungan atau tidak saling kontak-kontakan lagi. Sesama pemain game 

biasanya menghubungi ketika mereka akan bermain game tersebut.  

Subjek memiliki beberapa teman dekat dalam komunitas tersebut, ia 

sering bercerita atau curhat dengan temannya tersebut, dan begitu pula 

sebaliknya. Subjek adalah orang yang pemilih ketika bercerita atau 

menceritakan tentang kehidupan atau masalahnya pada orang lain, namun 

ia mendapatkan beberapa teman dekat dalam komunitas Akademi Maru 

tersebut. Subjek mengatakan bahwa ia dan teman-temannya jarang sekali 

berkomunikasi lewat chat secara intens, biasanya ketika ia atau temannya 

ingin pergi kesuatu tempat maka ia baru akan mengajak temannya melalui 

chat.  

5) Dampak Bermain Game online 

Ketika bermain game online subjek merasa ia mendapatkan manfaat 

seperti lebih membangun teamwork. Bermain game online bukanlah 

tentang bermain secara individu saja namun juga memperhatikan team dan 

saling membantu dan mengatur strategi agar mencapai kemenangan. 

Menurut subjek selain memembangun teamwork atau kerjasama tim 

bermain game online juga menambah relasi subjek, dapat dilihat dari 

penjelasan di atas bahwa hampir 75% teman yang ia miliki berasal dari 
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game online. Subjek merasa bahkan ketika SMP atau SMA temannya 

tidak sebanyak yang ia dapatkan melalui game online.  

Banyak waktu yang ia habiskan untuk bermain game online namun 

subjek merasa bermain game online tidak mempengaruhi hubungan atau 

relasi yang ia miliki dengan orangtuannya. Subjek mengatakan bahwa 

bermain game online ataupun tidak intensitas bertemu ia dan keluargannya 

sama saja. Ayah dan ibunya bekerja dan ia sibuk kuliah dan lebih sering 

bertemu ketika malam hari atau ketika weekend atau hari libur.   

6) Faktor yang Mempengaruhi Relasi Sosial pada Pemain Game online 

Subjek menjalin banyak relasi sosial dengan para pemain game 

online, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi relasi sosial 

subjek dengan para pemain game online.  

Menurut Sears dkk (1992) faktor-faktor yang mempengaruhi relasi 

sosial subjek adalah faktor kesamaan, faktor keakraban, dan faktor 

kedekatan.  

Individu yang memiliki kesamaan dengan individu lain atau 

kelompok cenderung akan mendukung gagasan kita, kesamaan minat dan 

nilai dapat menjadi dasar untuk saling melakukan kegiatan bersama. Hal 

ini selaras dengan subjek, ia memiliki hobi bermain game onlinedan 

subjek pun memainkan berbagai jenis game online. Oleh sebab itu subjek 

tertarik untuk menjalin relasi dengan sesama pemain game onlinedan 

masuk dalam satu komunitas seperti yang ia ikuti saat ini Akademi Maru. 

Subjek memiliki banyak kegiatan bersama dengan anggota lainnya dalam 

komunitas tersebut seperti gathering dan berkumpul bersama bahkan 

bermain game bersama. 
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Semakin banyak waktu yang ia habiskan bersama maka akan 

semakin dalam juga masing-masing individu untuk memahami atau saling 

mengenal. Oleh sebab itu, subjek hingga saat ini bertahan dan mengikuti 

banyak kegiatan yang ada dalam komunitas Akademi Maru. Bahkan 

subjek juga memiliki beberapa teman dekat dan saling berbagi atau 

bercerita mengenai masalah masing-masing.  

Lalu faktor yang ketiga yaitu faktor kedekatan, komunitas Akademi 

Maru adalah komunitas game online yang ada di kota Semarang. Dalam 

hal ini jarak masing-masing anggota masih dalam satu kota dan sangat 

memungkinkan untuk saling bertemu dan melakukan kegiatan bersama.  
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Bagan subjek 3 

 

  
Game online 

Relasi sosial 

Positif  Negatif  

Menambah 

Relasi sosial 

Tidak 

mempengaruhi 

Kegiatan sosial 

berkurang 

Faktor-faktor yang       

mempengaruhi: 

1.Kesamaan (individu yang 

serupa cenderung 

berkumpul bersama) 

2.Keakraban (semakin 

dekat/banyak informasi 

tentang individu lain) 

3.Kedekatan (jarak yang 

dekat) 

 

 Bermain game 

online memberi 

dampak dalam 

memperluas relasi 

sosial subjek, subjek 

mendapatkan banyak 

teman baru bahkan 

subjek juga 

mengikuti komunitas 

game online. 

Bermain game online 

tidak mempengauhi  

relasi subjek dengan 

orangtuanya. 

Intensitas bertemu 

subjek tetap sama 

bahkan ketidak ia 

tidak bermain game 

online sekalipun.  

 

Tahap Relasi Sosial 

1. Subjek bermain game online secara acak, bahkan subjek sering mengikuti 

club-club game online dan komunitas game online. 

2. Subjek mulai berinteraksi dengan sesama pemain game online melalui  chat. 

3. Subjek banyak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan game online. 

4. Subjek memiliki beberapa teman dekat melalui game online dan menjalin 

keakraban hingga saat ini. 

5. Jika subjek sudah tidak memainkan game “A” maka relasinya dengan sesama 

pemain di game A akan memudar. 


