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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Rangkuman Seluruh Subjek 

Gerungan (2002) berpendapat manusia merupakan makhluk sosial dan 

juga mahkluk individual, yang dimaksud dengan makhluk individual karena 

manusia terdiri dari satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi. Sedangkan 

sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain agar 

kebutuhannya dapat terpenuhi seperti kebutuhan akan sandang, pangan, 

papan, pekerjaan dan lainnya. Sebagai makhluk sosial individu selalu 

menjalin hubungan atau relasi sosial dengan manusia lainnya.  

Menurut ketiga subjek penelitian keunggulan bermain game online 

yaitu dapat berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai daerah maupun 

negara, baik yang kita kenal maupun tidak. Sebagian besar subjek menjalin 

relasi yang erat dengan para pemain game online lainnya. Subjek 

menceritakan banyak hal kepada teman online-nya, bahkan mereka 

memutuskan untuk bertemu secara langsung atau bertemu di dunia nyata. 

Subjek akan berbagi cerita mengenai masalah pribadi yang di alaminya, 

begitu pula sebaliknya temannya juga akan bercerita ketika ia memiliki 

masalah. Awalnya subjek bermain game secara single player atau memilih 

tim secara acak, lalu ia tertarik untuk menjalin relasi dengan pemain lainnya 

karena skill atau kemampuan bermain yang bagus. Hubungan mereka 

semakin berlanjut karena subjek merasa temannya asik atau menyenangkan 

ketika mengobrol melalui chat dan asik ketika diajak mengatur strategi. Oleh 

sebab itu, ketika akan bermain game online subjek akan mengajak temannya 
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untuk bermain dalam tim yang sama dan begitu pula sebaliknya. Jarak atau 

setting fisik subjek yang juga berdekatan dengan temannya dan 

memungkinkan untuk bertemu, membuat hubungan atau relasi mereka 

semakin bertambah erat.  

Alasan bermain game online pun hampir sama dari ketiga subjek, yaitu 

mengisi waktu luang dan bermain agar tidak bosan. Subjek bermain game 

online ketika ia merasa bosan dan ketika sudah tidak ada tugas lagi yang 

harus dikerjakan. Saat subjek tidak memiliki kegiatan maka ia akan bermain 

game online dan ia pun memiliki rasa ingin tahu yang besar agar dapat 

menguasai skill-skill yang bagus agar mampu memenangkan permainan.  

Sebagian besar subjek tinggal terpisah dengan orang tuannya dan 

tinggal sendiri atau kost. Sedangkan satu dari ketiga subjek tinggal bersama 

orang tuannya dan berasal dari Semarang. Ketiga subjek adalah orang yang 

cukup aktif dan mampu berkomunikasi dengan baik. Dampak dari bermain 

game online pun berbeda setiap subjeknya. Sebagian besar subjek bermain 

game online tidak memberi dampak pada relasi mereka dengan orang tua. 

Ketika bersama dengan keluarganya subjek akan berhenti atau tidak bermain 

game online, subjek akan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. 

Dampak yang terjadi pada satu dari tiga subjek yakni bermain game online 

memberi dampak pada relasinya dengan orang tua, seperti ia jadi jarang 

berkomunikasi dengan orang tuannya melalui telepon. Bermain game online 

tidak memberi dampak pada relasi atau hubungan pertemanan pada ketiga 

subjek. Ketika subjek diajak untuk bermain atau berkumpul bersama dengan 

teman-temannya maka ia akan menghabiskan waktu bersama temannya dan 

meninggalkan game online. Teman-temannya subjek yang juga bermain 
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game online sehingga ketika mereka berkumpul bersama mereka banyak 

menghabiskan waktu untuk bermain game online, dan menghabiskan waktu 

bersama. Didalam komunitas kadang subjek bermain game online bersama 

dengan teman-temannya atau istilahnya “party” dan menghabiskan banyak 

waktu bersama dan melakukan kegiatan bersama pula seperti mengobrol, 

pergi jalan-jalan keluar kota dan lainnya.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga subjek, subjek mengatakan 

bahwa bermain game online berpengaruh dalam hal memperluas relasi sosial 

namun satu subjek berpendapat bahwa bermain game online tidak 

mempengaruhi dalam hal memperluas relasi sosial. Subjek tidak menjalin 

hubungan dengan sesama pemain game online secara lebih jauh, dan hanya 

sebatas teman bermain, jika subjek ingin bermain maka ia akan mengajak 

temannya. Meskipun subjek pernah menjalin pertemanan dengan sesama 

pemain game online, namun saat ini subjek sudah tidak berkomunikasi lagi 

dengan temannya karena ia sudah tidak memainkan game yang sama seperti 

dulu yaitu game ragnarok. 

B. Pembahasan  

Subjek menjalin relasi yang lebih dalam hingga menjadi teman dengan 

para pemain game online karena adanya ketertarikan untuk menjalin relasi 

atau hubungan. Ketertarikan ini timbul karena mereka memiliki kesamaan 

yaitu sama-sama menyukai dan bermain game online. Awalnya menjadi satu 

tim ketika mereka bermain game online secara single player atau bermain 

sendiri dan menjadi satu tim dengan orang yang tidak dikenal atau secara 

acak. Ketika melihat permainan individu dalam tim yang bagus dan asik 

ketika bekerjasama dalam mengatur strategi. Lalu mereka mulai berinteraksi 
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melalui via chat dan mulai saling tertarik untuk menjalin relasi bersama. 

Subjek memiliki dinamika yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.  

Subjek  menjalin relasi dengan sesama pemain game online hingga saat 

ini, bahkan mereka juga memutuskan untuk melanjutkan hubungan sosial di 

dunia nyata. Mereka menjalin relasi dengan cara berkomunikasi via chat dan 

ketika subjek ingin bermain maka ia akan mengajak temannya dan begitu 

pula sebaliknya. Relasi atau hubungan mereka menjadi lebih dalam atau erat 

lagi, subjek menceritakan banyak hal mengenai pribadi mereka masing-

masing dan begitu juga sebaliknya. Ketika subjek merasa teman online 

menyenangkan saat berkomunikasi melalui chat, maka mereka memutuskan 

untuk bertemu secara langsung di dunia nyata dan menjalin relasi hingga saat 

ini. Tidak hanya itu, bahkan subjek mengikuti komunitas yang berkaitan 

dengan game online dan melakukan banyak kegiatan didalam komunitas 

seperti gathering dan lainnya. 

Satu dari ketiga subjek juga pernah menjalin relasi sosial dengan teman 

online-nya pada game ragnarok, namun saat ini sudah tidak saling 

berkomunikasi lagi karena subjek sudah tidak memainkan game yang sama. 

Tidak hanya itu, subjek juga merasa bahwa tidak mungkin untuk menjalin 

relasi yang lebih dalam dengan sesama pemain game online di dunia maya 

karena jarak tinggal mereka yang berjauhan. Awalnya subjek tertarik dengan 

temannya karena permainannya bagus dan jarang ada orang yang 

permainannya bagus dan asik ketika diajak mengobrol. Ketika subjek ingin 

bermain maka ia akan mengajak temannya juga untuk bermain, dan begitu 

pula sebaliknya. Selain teman online yang ia miliki, subjek juga memiliki 

banyak teman di dunia nyata dan hampir semua temannya bermain game 
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online. Subjek merasa lebih menyenangkan ketika menjalin relasi dengan 

orang lain secara face to face atau bertemu secara langsung dan mengobrol 

bersama. 

Dalam hal ini selaras dengan relasi sosial menurut Abdullah (2008) 

dapat timbul akibat adanya interaksi sosial individu yang satu dengan yang 

lainnya, atau antar individu dengan kelompok. Sedangkan interaksi sendiri 

dapat terjalin ketika adanya simpati, empati dan rasa peduli antar individu 

untuk saling menjalin relasi atau hubungan melalui interaksi. Selain itu untuk 

menjalin relasi sosial juga dibutuhkan adanya ketertarikan untuk menjalin 

relasi, ketertarikan ini mengarah pada sikap individu satu dengan yang 

lainnya (Baron & Byrne, 2004). Kontak individu secara terus menerus juga 

dapat mempengaruhi ketertarikan, seperti setting fisik yang berdekatan dapat 

membuat relasi antar individu semakin mendalam. Baron dan Byrne (2004) 

juga mengatakan bahwa afek positif dapat mendorong individu untuk 

memberikan penilaian positif, begitu pula sebaliknya. Penilaian positif dapat 

mendukung antar individu untuk menjalin relasi sosial. Penilaian positif 

subjek dengan temannya karena temannya mampu bermain dengan baik dan 

mampu bekerja sama dengan tim, serta menyenangkan ketika mengobrol 

bersama via chat. Menurut Altman dan Taylor (dalam Wisnuwardhani & 

Mashoedi, 2012) keeratan suatu relasi dapat ditandai dengan kedalaman atau 

keluasan topik pembicaraan antar individu. Semakin lama relasi subjek dan 

temannya semakin erat, ditandai dengan kedalaman dan keluasan komunikasi 

yang mereka lakukan. Lalu pertemanan mereka terjalin hingga saat ini.  

Baron dan Byrne (2004) berpendapat bahwa mengatakan bahwa 

individu yang memiliki kesamaan cenderung akan berkumpul bersama untuk 
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mengembangkan ketertarikan secara interpesonal. Ketiga subjek sama-sama 

bermain game onlinedan melakukan interaksi dengan sesama pemain game 

online via chat. Menurut Devito (dalam Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012) 

tahapan terjalinnya relasi sosial sebagai berikut: 

a. Tahap kontak yaitu fase awal dalam menjalin relasi dengan orang lain 

adalah adanya kontak, individu akan mulai melihat, mendengar dan 

memahami keberadaan individu lainnya. Ciri khas dari individu akan 

menjadi daya tarik tersendiri. 

b. Tahap Keterlibatan (involvement) pada tahap ini mulai timbul self-

disclosure atau keterbukaan diri antara satu individu dengan individu 

lainnya. Tumbuh rasa ingin tahu dan tertarik dengan individu lainnya. 

c. Tahap Keakraban (intimacy) ditahap ini masing-masing individu mulai 

mengikat diri satu dengan yang lainnya, masing-masing berusaha untuk 

mempertahankan hubungan agar tidak putus sehingga terbentuklah 

ikatan sosial satu dengan yang lainnya. 

d. Tahap Pemudaran (deterioration) tahap pemudaran ditandai dengan 

ikatan atau hubungan yang semakin melemah, mulai terjadi konflik dan 

muncul ketidakpuasan hubungan yang telah terjalin sebelumnya. 

e. Tahap Pemulihan (repair) masing-masing individu dalam tahap ini 

berusaha untuk memperbaiki hubungan yang telah terjadi sebelumnya 

agar membaik seperti semula.  

f. Tahap Pemutusan (dissolution) pada tahap ini masing-masing individu 

memutuskan hubungan dan saling meninggalkan satu dengan yang 

lainnya. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi sosial menurut Sears dkk 

(1992) yang dapat memengaruhi individu untuk menjalin suatu relasi atau 

hubungan, yaitu:  

a. Kesamaan yaitu individu yang memiliki kesamaan dengan kita 

cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita 

tentang kebenaran pandangan kita. Kesamaan nilai dan minat menjadi 

dasar untuk individu melakukan aktivitas bersama.  

b. Keakraban yaitu eksposure (kekerapan bertemu dengan seseorang) 

yang berulang akan meningkatkan pengenalan kita terhadap seseorang, 

dan ini dapat menjadi langkah awal untuk menjalin keakraban dengan 

individu lain.  

c. Kedekatan yaitu kedekatan biasanya menimbulkan keakraban, dan 

kedekatan juga sering berkaitan dengan kesamaan. Individu yang 

memiliki kedekatan secara fisik (jarak rumah, lingkungan dll) akan 

mempermudah untuk berinteraksi dan menjalin suatu relasi.  

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi sosial menurut Abdullah (2008) 

adalah sebagai berikut:  

a. Faktor Sosial, manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak mampu 

terlepas dari individu lainnya. Sebagai makhluk sosial individu 

terdorong untuk menjalin hubungan atau relasi sosial dengan individu 

lainnya. 

b. Faktor Ekonomi, faktor ekonomi berkaitan dengan kepentingan 

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  
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c. Faktor Pendidikan, individu memerlukan bantuan (guru) dalam hal 

memperoleh pendidikan atau ilmu pengetahuan. Selain dari pendidkan 

formal, individu juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan melalui 

interaksi dengan individu lainnnya. 

d. Faktor budaya, sudah sangat jelas mengenai faktor budaya, indonesia 

merupakan negara yang kaya akan kebudayaan tradisional dan 

kebiasaan-kebiasaan lainnya.  

e. Faktor Ekologis, kondisi lingkungan fisik ataupun letak geografis 

seseorang. 

Pada sebagian besar subjek tahapan relasi sosial yang mereka lalui 

adalah tahap pemutusan relasi sosial. Tahap ini terjadi karena subjek sudah 

tidak atau sudah jarang memainkan game yang sama lagi, hal ini 

menyebabkan subjek sudah jarang berkomunikasi dengan teman online 

sehingga terjadi pemudaran dan akhirnya mereka saling memutuskan relasi 

sosial. Sedangkan dinamika tahapan relasi sosial yang dilalui subjek yaitu 

tahap kontak, tahap keterlibatan, dan tahap pemutusan. Tahapan pertama 

yang terjadi pada subjek adalah tahap kontak dimana subjek tertarik untuk 

berinteraksi karena permainan teman subjek yang bagus. Lalu mereka saling 

mengobrol melalui chat online yang ada dalam game. Pada tahap yang kedua 

yaitu subjek sudah mulai menceritakan mengenai dirinya, begitu pula 

sebaliknya. Ketika subjek ingin bermain game online maka ia akan mengajak 

temannya untuk menjadi satu tim, begitu juga temannya ketika dia ingin 

bermain maka ia akan mengajak subjek untuk bermain dan bergabung dalam 

satu tim yang sama.  



70 
 

 
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi semua subjek hampir sama, faktor 

yang mempengaruhi yaitu faktor kesamaan dan kedekatan. Pada faktor 

kesamaan yaitu subjek dan teman online-nya sama-sama menyukai dan 

bermain game online, ketertarikan yang serupa yaitu ketertarikan pada game 

online dapat memberi afek positif. Faktor kedekatan yaitu mengenai jarak 

tinggal subjek dan teman online-nya yang berdekatan. Salah satu subjek 

mengikuti komunitas satu Semarang yang artinya jarak antar pemain masih 

dalam jangkauannya. Faktor keakraban yaitu faktor yang mempengaruhi 

relasi sosial karena subjek dan komunitasnya banyak menghabiskan banyak 

waktu bersama maka anggota satu dengan yang lainnya akan semakin akrab 

atau lebih dekat. Pada salah satu subjek faktor sosial mempengaruhi relasi 

sosial karena lingkungan pertemanan subjek yang juga bermain game online 

maka akan mendukung subjek untuk terus bermain game online, dan faktor 

ekologis atau jarak tinggal subjek dengan teman-temannya yang berdekatan 

akan memudahkan mereka untuk berkumpul dan menghabiskan waktu 

bersama. Sedangkan untuk teman online-nya faktor ekologis berarti negatif, 

yaitu jarak tinggal yang jauh menyebabkan mereka tidak mungkin untuk 

menjalin relasi lebih dalam lagi.  

 Dampak bermain game online terhadap orang tua bagi sebagian besar 

subjek yaitu bermain game online tidak memberi dampak negatif dalam 

relasi mereka dengan orang tua. Begitu juga dengan teman subjek, bermain 

game online tidak mempengaruhi relasi subjek dengan teman-temannya. Hal 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Chai, Chen, dan Khoo 

(2011) yaitu bermain game online tidak mempengaruhi hubungan atau relasi 

sosial dengan orang tua maupun teman. Sedangkan bagi satu dari ketiga 
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subjek bermain game online mempengaruhi relasi dengan orang tua, subjek 

lebih memilih bermain game online dan mengabaikan orang tuanya dan 

jarang berkomunikasi dengan orang tuannya. Namun bermain game online 

tidak mempengaruhi relasi subjek dengan teman-temannya karena mereka 

juga bermain game online bersama dengan subjek. Hal ini juga selaras 

dengan pendapat dari 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. Untuk matriks ketiga 

subjek ada pada lampiran belakang. 
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