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MOTTO

“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.”

(Amsal 1 : 7a )

“Without some goal and some effort to reach it, no one can live.”

Fyodor Dostoyevsky

“We should be taught not to wait for inspiration to start a thing. 

Action always generates inspiration. Inspiration seldom generates 

action.”

 Frank Tibolt quotes

“Karena kepada orang yang dikenan-Nya, Ia mengaruniakan 

hikmat, pengetahuan dan kesukaan.”

( Pengkhotbah 2 : 2 )
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	BAB I fix.pdf
	Setiap hari dapat dijumpai berbagai bentuk kekerasan. Setiap kali membuka surat kabar, pasti dijumpai berita-berita mengenai pembunuhan, perampokan, perkosaan, penjarahan secara keras dan kasar serta tindakan lain yang mengarah pada perilaku-perilaku agresif yang dewasa ini perilaku-perilaku tersebut menjadi titik sentral perhatian masyarakat.
	Media massa, media cetak maupun elektronik akhir-akhir ini banyak memaparkan mengenai agresivitas yang terjadi pada remaja. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan tindakan kekerasan di berbagai daerah yang dilakukan oleh remaja, baik yang dilakukan secara individu atau seorang diri, maupun tindakan agresif yang dilakukan secara bersama-sama atau sekelompok remaja bahkan ada pula yang dilakukan secara massal.
	Tahun 2001 Suara Merdeka mengamati perkelahian antar sesama pelajar yang waktu itu sangat marak di Semarang. Pelajar SMK merusak dua bis yang melintas di jalan Majapahit. Pelajar melempari bis setelah melihat sejumlah pelajar lain yang berada dalam bis (Suara Merdeka, tanggal 7 Oktober 2001, hal XIII).
	Manusia dalam kaitan dengan kehidupannya tidak terlepas dari perilaku agresif, dahulu perkelahian hanya sekedar melempar batu, sekarang sudah menggunakan senjata tajam. Dahulu hanya luka-luka ringan yang dialami sekarang kematian mengancam. Buss (dikutip Martani dan Adiyanti, 1990, hal 32) mengatakan bahwa agresivitas dapat terjadi apabila ada kesempatan melukai korban sehingga didapat harapan melukai korban tersalurkan.
	Agresif dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang memiliki maksud dan tujuan untuk melukai orang atau objek lain dan hal itu dilakukan dengan kesengajaan (Sears, dkk, 1988, h. 4). Seorang ahli mengatakan bahwa agresivitas bukan sekedar agresif yang berbentuk fisik yang bermanifestasi dengan cara menendang, memukul, atau menghajar saja, tetapi ada kriteria-kriteria tertentu yang dipakai untuk memahami dan mengerti bahwa sesuatu itu merupakan agresivitas atau bukan (Mappiere, 1982, h. 88). Bentuk-bentuk agresivitas yang diarahkan keluar maupun ke dalam merupakan gejala umum tingkah laku agresif, hal ini dapat diarahkan keluar maupun ke dalam diri seseorang seperti bertindak kasar sehingga menyakiti orang lain, berkelahi, membuat onar di sekolah, meholok-olok secara berlebihan, mengabaikan perintah dan melanggar peraturan. Bentuk lain yang sering muncul adalah berbohong untuk mempertahankan diri, sering memerintah, pendendam, sering melanggar kehormatan seks lawan jenis, menentang orang lain. Bentuk agresivitas yang diarahkan ke dalam antara lain kecenderungan putus asa, dan rasa tidak aman sehingga menarik diri dari kegiatan, cenderung tidak tertarik pada kesenangan yang sifatnya berkelompok, apatis terhadap kegiatan sekolah ataupun masyarakat. Agresivitas juga melibatkan setiap bentuk penyiksaan psikologis atau emosional seperti mempermalukan, menakut-nakuti atau mengancam (Breakwell, 1998, h. 18).
	Munculnya perilaku agresif pada remaja dipengaruhi oleh banyak hal, seperti lingkungan social, keluarga, sekolah, maupun dari media-media yang terdapat di sekeliling anak-anak tersebut. Pengaruh tersebut secara langsung maupun tidak langsung sangat berpotensi mempengaruhi proses perkembangan remaja dalam berperilaku.
	Masa remaja itu sendiri merupakan masa yang kritis dan sebagai dasar untuk menuju ke perkembangan selanjutnya, sehingga jika pada masa remaja awal anak sudah mengenal perilaku agresif maka bisa menyebabkan meningkatnya perilaku agresif pada tahap perkembangan selanjutnya. Remaja mudah sekali belajar menggunakan model dengan cara mengamati tingkah laku model tersebut. Jika model tersebut menghadirkan suatu perilaku tertentu maka anak akan langsung menirunya tanpa berpikir panjang terhadap akibat apa yang akan terjadi. 
	Tingginya tingkat agresivitas akan muncul dampak-dampak negative bagi diri anak. Seperti hambatan penyesuaian sosial dan pribadi serta penolakan sosial, rusaknya hubungan dengan orang lain, mengurangi kepercayaan diri anak, serta akan meningkatkan kriminalitas ketika anak menginjak usia dewasa. Efek jangka panjang dari perilaku agresif pada masa kanak-kanak akan mengalami kecenderungan meningkatnya kekerasan saat anak beranjak dewasa (Sarwono, 2002).
	Belakangan ini para orangtua begitu dikejutkan dengan aksi kekerasan oleh anak-anak yang seakan menjadi “preman cilik,” bahkan sampai memakan korban jiwa. Sering dijumpai berbagai bentuk kekerasan. Setiap kali membuka surat kabar, pasti dijumpai berita-berita mengenai pembunuhan, perampokan, perkosaan, penjarahan secara keras dan kasar serta tindakan lain yang mengarah pada perilaku-perilaku agresif yang saat ini perilaku-perilaku tersebut menjadi perhatian masyarakat. Stimulan lainnya dari luar anak bisa datang dari jenis tontonannya. Serupa dengan contoh dari lingkungan, anak juga memiliki kecenderungan mengimitasi apa yang dilihatnya dari tayangan yang ditonton. Sekali lagi orangtua berperan penting untuk benar-benar mengawasi segala tontonan anaknya, baik di televisi, games, film bioskop, internet dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan tindakan kekerasan di berbagai daerah yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, baik yang dilakukan secara individu atau seorang diri, maupun tindakan agresif yang dilakukan secara bersama-sama atau sekelompok remaja. 
	Bandura, Baron, dan Berkowitz menyatakan bahwa perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar melalui pengamatan terhadap dunia sosial. Hal ini bertentangan dengan pendapat Sigmund Freud yang menyatakan bahwa sejak lahir setiap individu telah mempunyai insting agresi. Dalam kasus Harris dan Klebold, perilaku agresi mereka sangat mungkin karena proses belajar sosial. Teman-temannya menyatakan bahwa kedua anak itu biasa berjam-jam main game yang tergolong penuh kekerasan seperti “Doom”, “Quake”, dan “Redneck Rampage”. Sementara itu, Mubashar Ali (9), seorang bocah dari Multan, Pakistan baru-baru ini meninggal gara-gara meniru adegan eksekusi mati Saddam Husein yang diambil secara diam-diam dan disiarkan oleh TV di negaranya (Jawa Pos edisi 2 Januari 2007 halaman 6). Ini merupakan contoh konkret bagaimana sebuah perilaku dipelajari dari lingkungan sosial.
	Dalam suatu kasus diceritakan bahwa, “Pada suatu siang dua orang murid sekolah menembaki rekan-rekan dan guru mereka di gedung sekolah. Serangan yang sama sekali tak disangka-sangka itu menewaskan seorang guru, 12 murid, dan melukai 33 orang lainnya. Kedua pelaku kemudian bunuh diri di tempat. Kejadian ini bukan adegan game atau film, tapi peristiwa yang terjadi di Columbine High School, Amerika, pada tanggal 20 April 1999 (HotGame, edisi 63, h. 4). Menyedihkan memang, juga menimbulkan pertanyaan kenapa hal seperti itu samapai terjadi. Produk hiburan yang mengandung kekerasan seperti game, film, dan siaran televisi mendapat kritikan keras. Bahkan tuntutan hukum yang berat. Dalam teori belajar sosial, Bandura dan Walters menyatakan bahwa sesuatu tingkah laku dapat dipelajari oleh anak-anak hanya dengan ‘melihat’ saja (Monks, 1991).
	Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti ingin memahami hubungan bermain game online terhadap perilaku agresivitas remaja. Walaupun diketahui bahwa bermain merupakan hal yang cukup penting dalam tahap perkembangan remaja, karena ketika bermain anak berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam dirinya. Anak mengekspresikan pengetahuan yang dia miliki tentang dunia dan kemudian juga sekaligus bisa mendapatkan pengetahuan baru, dan semua dilakukan dengan cara yang menggembirakan hatinya. Tidak hanya pengetahuan tentang dunia yang ada dalam pikiran anak yang terekspresikan lewat bermain, tapi juga hal-hal yang ia rasakan, ketakutan-ketakutan dan kegembiraannya. Namun pada kenyataannya tidak semua permainan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan remaja. Kecanggihan teknologi yang menyodorkan berbagai permainan online banyak yang memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan anak-anak. Secara tidak sadar permainan yang ditawarkan mengandung banyak unsur kekerasan. Ini mengakibatkan remaja cenderung meniru perilaku agresivitas yang dimunculkan

	BAB II skripz.pdf
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