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No. :

Nama :

Umur :

Tanggal Pengisian :

PETUNJUK PENGISIAN

1. Pada lembar–lembar berikut  terdapat  skala  yang berisi  pernyataan 
yang menyangkut kehidupan adik sehari-hari, baik di rumah maupun di 
sekolah.

2. Bacalah  setiap  pernyataan  dengan  teliti  sebelum adik-adik  mengisi 
atau memberikan jawaban.

3. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban yang adik-adik berikan 
benar.  Oleh karena itu  jawablah  sesuai  dengan  keadaan  yang  terjadi 
pada adik-adik.

4. Pernyataan  yang  ada  bukanlah  sebuah  tes,  sehingga  jawaban  yang 
adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi kegemaran adik-adik dalam 
bermain Game Online.

5. Cara  mengisi  jawaban  pernyataan  adalah,  adik-adik  diminta  untuk 
memilih  salah  satu  dari  pilihan  jawaban  yang  tersedia  dengan 
memberikan  tanda  (  X  )  pada  kolom  yang  tersedia.  Adapun  cara 
menjawab dan pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut:

SS  : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan keadaan adik.

S  : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan keadaan adik.

TS  : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan keadaan adik.

STS:  bila  pernyataan  tersebut  Sangat  Tidak  Sesuai dengan  keadaan 
adik.

Misalnya :

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya suka bermain dengan teman-teman SS S TS STS

64



6. Apabila adik ingin mengganti jawaban maka berilah tanda sama dengan 
( = ) pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang ( X ) pada 
jawaban yang dikehendaki.

Misalnya :

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya suka bermain dengan teman-teman SS S TS STS

7. Semua  nomor  harus  dikerjakan,  tidak  perlu  terburu-buru  karena 
waktu  untuk  mengerjakan  tidak  dibatasi  sehingga  apabila  adik-adik 
sudah selesai mengerjakan periksalah kembali jangan sampai ada yang 
terlewat.

“ SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA KASIH “

No. Pernyataan SS S TS STS

1. Saya  akan  memukul  teman  yang  menjadi 
musuh dalam permainan saya.

SS S TS STS

2. Saya akan menghindar bila ada teman yang 
bersaha membuat saya marah.

SS S TS STS

3. Saya  menakuti  teman  dengan  memberi 
ancaman.

SS S TS STS

4. Meski  di  ejek,  saya  tidak  akan  membalas 
ejekan teman.

SS S TS STS

5. Saya akan membanting benda disekitar saya, SS S TS STS
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jika saya marah.

6. Saya tidak akan melempar benda yang ada di 
sekitar saya jika sedang marah.

SS S TS STS

7. Saya  akan  merebut  barang  teman  dengan 
paksa, jika saya menginginkannya.

SS S TS STS

8. Saya tidak akan merusak barang teman yang 
telah menjahili saya.

SS S TS STS

9. Saya  akan  memukul  teman  yang  telah 
mengejek saya.

SS S TS STS

10. Saya tidak akan menanggapi tantangan teman 
untuk berkelahi.

SS S TS STS

11. Saya  suka  menyebarkan  gossip  yang  jelek 
tentang teman saya.

SS S TS STS

12. Saat tetap berbicara sopan terhadap orang 
yang telah berkata kasar pada saya.

SS S TS STS

13. Saya  akan  membanting  pintu  jika  sedang 
marah.

SS S TS STS

14. Saya  lebih  suka  berdiam  diri  walaupun 
sedang marah.

SS S TS STS

15. Saya akan mencoret-coret bangku dan meja 
teman saya.

SS S TS STS

16. Saya akan merawat barang teman yang saya 
pinjam.

SS S TS STS

17. Saya  akan  melempar  benda  ke  arah  teman 
yang mengganggu saya.

SS S TS STS

18. Saya akan tetap  bersikap baik  pada  teman 
yang telah menjahili saya.

SS S TS STS

19. Saya  suka  berkata  kasar  dan  kotor  saat 
bermain game online.

SS S TS STS

20. Saya sangat menjaga perkataan saya kepada SS S TS STS
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teman.

21. Ingin  rasanya  menendang  benda  disekitar 
saya jika saya kalah dalam game online.

SS S TS STS

22. Saya hanya melihat saja jika ada teman yang 
menakali saya.

SS S TS STS

23. Saya akan mengajak teman berbicara baik-
baik jika terjadi masalah.

SS S TS STS

24. Saya  tidak  akan  mengambil  barang  yang 
bukan milik saya.

SS S TS STS

25. Saat   diserang  oleh  teman,  saya  akan 
langsung  membalasnya  tanpa  berpikir 
panjang.

SS S TS STS

26. Saya  akan  mengajak  teman  berdamai  dan 
menghindari perkelahian.

SS S TS STS

27. Saya  suka  berbicara  dengan  suara 
keras(berteriak) untuk menyatakan pendapat 
saya.

SS S TS STS

28. Saya akan diam saja meskipun teman-teman 
mengejek saya.

SS S TS STS

29. Saya suka menendang atau memkul benda apa 
saja jika sedang marah.

SS S TS STS

30. Saya  tergabung  dalam  kelompok  yang  suka 
mengganggu  teman-teman  lain,  terutama 
yang lemah.

SS S TS STS

- TERIMA KASIH –
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LAMPIRAN A-2

Skala  Bermain Game Online
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SKALA   II  

PETUNJUK PENGISIAN

Dibawah  ini  terdapat beberapa pernyataan  yang  berkaitan  dengan  game 
online, jawablah sesuai dengan keadaan yang adik-adik rasakan, dengan cara 
memberi tanda silang (X) pada huruf  a, b, c, atau d.

SELAMAT MENGERJAKAN

1. Dalam seminggu saya bermain game: 

a.   1-2 hari

b.   3-4 hari

c. 5-6 hari
d. Setiap hari
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2. Kekalahan saat bermain game membuat saya sangat kesal.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

3. Meski sedang asyik bermain, jika merasa capek saya akan meninggalkan 
permainan game   untuk istirahat sebentar.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

4. Saya merasa biasa saja saat kalah dalam bermain game

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai

5. Dalam sehari saya bermain game : 

a.   1 kali .

b.   2 kali .

c.   3 kali .

d.   Tidak setiap hari

6. Saya akan sangat marah jika berkali kali tidak bisa lolos ke level 
selanjutnya.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

7. saya akan mencari makan saat lapar 
meskipun saya sedang asyik bermain.

a. Sangat sesuai
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b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

8. Kekalahan dalam bermain game tidak berpengaruh pada saya.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai

9. Jika dihitung, dalam satu minggu saya 
bermain game sebanyak: 
a. Kurang dari 5 kali
b. 7 kali
c. 14 kali
d. Lebih dari 15 kali.

10. Saya sangat senang jika bisa lolos ke level selanjutnya, dalam permainan 
yang sedang saya mainkan.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai

11. Jika sedang asyik bermain saya sering lupa pada janji dengan orang lain. 

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

12. Saya tidak marah ketika berkali kali kalah dalam bermain game.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
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c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

13. lamanya saya bermain game dalam satu hari : 

a. 1-2 jam
b. 3-4 jam
c. 5-6 jam
d. 7 jam atau lebih.

14.Saya merasa jengkel jika berkali kali kalah dalam bermain game 

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

15. Saya malas pergi mandi jika sudah bermain game.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

16. Saya tidak merasa kesal ketika kalah dalam bermain game.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

17. Saya mulai bermain game sejak : 
a. Sejak 3 – 4 tahun yang lalu.
b. Lebih dari 5 tahun.
c. Sudah 1 -2 tahun.
d. Belum ada 1 tahun.

18. Saya merasa gelisah jika belum bisa naik ke level berikutnya.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.
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19. Saya malas mengangkat telepon ketika saya sedang bermain 
game. 
a. Sangat sesuai.
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

20. Meskipun saya menang dalam bermain game, saya merasa biasa saja.

a. Sangat sesuai
b. Sesuai
c. Tidak sesuai.
d. Sangat tidak sesuai.

Periksa Kembali Jawaban Adik-adik.

Jangan  sampai ada yang terlewati atau tidak diisi.

- TERIMA KASIH -
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LAMPIRAN B

B-1  Data dan Uji Validitas dan Reliabilitas 
Perilaku Agresif Remaja

B-2  Data dan Uji Validitas dan Reliabilitas 
Bermain Game Online
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LAMPIRAN B-1

 Data dan Uji Validitas dan Reliabilitas Perilaku 
Agresif Remaja
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Skala Perilaku Agresif Pada Remaja

Putaran 1

Reliability

Case Processing Summary

58 100.0
0 .0

58 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.791 30

Cronbach's
Alpha N of Items
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Scale Statistics

61.74 88.827 9.425 30
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

60.07 86.381 .115 .793
59.59 88.457 -.021 .799
59.98 82.754 .385 .781
59.21 82.167 .348 .783
60.31 85.481 .289 .786
59.62 87.573 .005 .802
60.31 85.656 .205 .789
59.59 83.299 .240 .789
59.93 82.100 .463 .779
59.48 81.938 .317 .784
60.19 84.367 .306 .785
59.60 78.524 .575 .771
60.05 81.664 .467 .778
59.59 79.896 .472 .776
60.16 84.554 .322 .785
60.02 85.421 .183 .790
59.83 78.636 .633 .769
59.76 82.257 .419 .780
59.43 80.144 .432 .778
59.76 82.467 .366 .782
60.03 79.964 .598 .772
59.26 84.371 .242 .788
58.34 90.475 -.168 .801
60.05 88.822 -.041 .799
59.40 77.577 .621 .768
60.00 81.053 .475 .777
59.50 84.114 .277 .786
59.07 82.732 .339 .783
59.97 82.771 .402 .781
58.41 92.457 -.277 .809

Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24
Y25
Y26
Y27
Y28
Y29
Y30

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Putaran 2

Reliability

Case Processing Summary

58 100.0
0 .0

58 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.851 18

Cronbach's
Alpha N of Items

Scale Statistics

35.91 65.343 8.084 18
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Item-Total Statistics

34.16 59.747 .414 .845
33.38 59.678 .338 .849
34.10 60.691 .358 .847
33.66 59.107 .332 .850
34.36 61.639 .290 .850
33.78 55.931 .617 .835
34.22 58.563 .519 .840
33.76 57.800 .459 .843
34.33 62.189 .267 .850
34.00 56.421 .648 .834
33.93 58.837 .490 .842
33.60 56.594 .518 .840
33.93 59.153 .419 .845
34.21 58.377 .540 .839
33.57 55.021 .671 .832
34.17 58.601 .477 .842
33.24 59.730 .363 .847
34.14 60.261 .388 .846

Y3
Y4
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y25
Y26
Y28
Y29

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Putaran 3

Reliability

Case Processing Summary

58 100.0
0 .0

58 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.850 16

Cronbach's
Alpha N of Items

Scale  Statistics

32.78 58.633 7.657 16
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

31.02 53.947 .356 .847
30.24 53.028 .354 .848
30.97 54.315 .348 .847
30.52 52.815 .323 .850
30.64 49.674 .621 .833
31.09 52.291 .511 .839
30.62 51.327 .469 .841
30.86 50.542 .615 .834
30.79 52.588 .478 .841
30.47 50.323 .519 .838
30.79 52.307 .457 .842
31.07 52.381 .506 .840
30.43 48.846 .672 .829
31.03 51.823 .513 .839
30.10 52.796 .404 .845
31.00 53.789 .389 .845

Y3
Y4
Y9
Y10
Y12
Y13
Y14
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y25
Y26
Y28
Y29

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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LAMPIRAN B-2  

Data dan Uji Validitas dan Reliabilitas 

Bermain Game Online
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Skala Intensitas Bermain Game Online

Putaran 1

Reliability

Case Processing Summary

58 100.0
0 .0

58 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.769 20

Cronbach's
Alpha N of Items

Scale Statistics

43.72 57.817 7.604 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Item-Total Statistics

41.74 49.774 .424 .752
41.50 52.325 .454 .752
41.88 55.441 .156 .770
41.84 52.063 .519 .749
41.50 52.009 .375 .756
41.52 51.131 .461 .750
41.88 57.406 -.022 .781
42.03 52.525 .489 .751
42.12 51.792 .363 .757
40.21 56.027 .139 .770
41.29 51.474 .454 .751
41.59 55.089 .142 .772
41.47 51.832 .329 .760
41.29 51.755 .443 .752
41.83 51.233 .529 .747
41.55 54.427 .201 .768
41.26 52.406 .292 .763
41.34 51.072 .440 .751
41.22 53.159 .267 .764
41.69 53.376 .253 .765

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
X13
X14
X15
X16
X17
X18
X19
X20

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Putaran 2

Reliability

Case Processing Summary

58 100.0
0 .0

58 100.0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.789 12

Cronbach's
Alpha N of Items

Scale Statistics

25.21 33.992 5.830 12
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Item-Total Statistics

23.22 27.265 .461 .772
22.98 29.807 .442 .774
23.33 30.014 .452 .774
22.98 29.421 .374 .780
23.00 29.439 .387 .779
23.52 30.570 .393 .778
23.60 28.629 .425 .775
22.78 28.703 .493 .768
22.95 27.945 .454 .772
22.78 29.510 .414 .776
23.31 29.270 .481 .770
22.83 28.742 .438 .774

X1
X2
X4
X5
X6
X8
X9
X11
X13
X14
X15
X18

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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LAMPIRAN C

C-1  Uji NORMALITAS

C-2  Uji LINIERITAS
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 LAMPIRAN C-1

Uji NORMALITAS
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NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

58 58
25.21 32.78
5.830 7.657
.120 .087
.120 .087

-.056 -.062
.912 .659
.377 .778

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a ,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Intensitas
Bermain

Game Online

Perilaku
Agresif Pada

Remaja

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Graph

45403530252015

Intensitas Bermain Game Online
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Mean = 25.21
Std. Dev. = 5.83
N = 58
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Graph
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Perilaku Agresif Pada Remaja
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 Uji LINIERITAS
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Curve Fit

Variable Processing Summary

58 58

0 0

0 0

0 0
0 0

Number of Positive Values

Number of Zeros
Number of Negative Values

User-Missing
System-Missing

Number of Missing
Values

Perilaku
Agresif Pada

Remaja

Dependent
Intensitas
Bermain

Game Online

Independent
Variables

Model Summary and Parameter Estimates

Dependent Variable: Perilaku Agresif Pada Remaja

.309 25.050 1 56 .000 14.371 .730

.326 13.327 2 55 .000 28.016 -.332 .020

.327 8.738 3 54 .000 20.944 .494 -.011 .000

Equation
Linear
Quadratic
Cubic

R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary

Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates

The independent variable is Intensitas Bermain Game Online.
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45403530252015

Intensitas Bermain Game Online

Cubic
Quadratic
Linear
Observed

Perilaku Agresif Pada Remaja
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ANALISIS DATA
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Correlations

Descriptive Statistics

25.21 5.830 58

32.78 7.657 58

Intensitas Bermain
Game Online
Perilaku Agresif
Pada Remaja

Mean Std. Deviation N

Correlations

1 .556**
.000

58 58
.556** 1
.000

58 58

Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (1-tailed)
N

Intensitas Bermain
Game Online

Perilaku Agresif
Pada Remaja

Intensitas
Bermain

Game Online

Perilaku
Agresif Pada

Remaja

Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 
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SURAT IZIN PENELITIAN
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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
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	Bermain dianggap penting oleh beberapa ahli perkembangan sebatas manfaat bermain bagi anak-anak. Papalia (1995), seorang ahli perkembangan manusia dalam bukunya Human Development, mengatakan bahwa anak berkembang dengan cara bermain. Dunia anak-anak adalah dunia bermain. Dengan bermain anak-anak menggunakan otot tubuhnya, menstimulasi indra-indra tubuhnya, mengeksplorasi dunia sekitarnya, menemukan seperti apa lingkungan yang ia tinggali dan menemukan seperti apa diri mereka sendiri. Dengan bermain, anak-anak menemukan dan mempelajari hal-hal atau keahlian baru dan belajar kapan harus menggunakan keahlian tersebut, serta memuaskan apa yang menjadi kebutuhannya. Lewat bermain, fisik anak akan terlatih, kemampuan kognitif dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain akan berkembang. 
	Bermain tentunya merupakan hal yang berbeda dengan belajar dan bekerja. Menurut Hughes (1999), seorang ahli perkembangan anak dalam bukunya Children, Play, and Development, mengatakan harus ada 5 (lima) unsur dalam suatu kegiatan yang disebut bermain. Kelima unsur tersebut adalah :
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