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DAMPAK PSIKOLOGIS NEGATIF KECANDUAN 

PERMAINAN ONLINE PADA MAHASISWA 

 

Cynthia Octaviana Soebastian 

 

A B S T R A K S I 

 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dampak psikologis 

negatif dari kecanduan permainan online pada mahasiswa. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa yang masih aktif secara 
akademik, pada tahun akademik 2009/2010 dan sedang mengalami  kecanduan 
permainan online. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling, dan diperoleh empat orang 
subjek penelitian yang memenuhi kriteria. Penelitian dilakukan dengan 
melakukan wawancara dan observasi pada masing-masing subjek penelitian 
yang dilakukan rata-rata tiga kali pertemuan atau lebih. Keabsahan dan 
keandalan jawaban dari subjek penelitian diuji dengan pemeriksaan seksama 
dengan teman sejawat melalui diskusi dan adanya ketekunan pengamatan. 

Proses analisis data dilakukan melalui serangkaian proses analisis, yaitu  
menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, 
mengkategorisasikan data yang diperlukan, menyusun dinamika psikologis, 
menghubungkan dengan landasan teori yang ada, dan menarik kesimpulan. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa dampak-dampak psikologis negatif 
yang muncul pada mahasiswa yang mengalami kecanduan permainan online 
adalah :mengalami perbedaan perasaan menyenangkan, seperti gembira, puas, 
lega, bangga pada saat bermain permainan online dan perasaan tidak 
menyenangkan, seperti bingung, hampa serta merasa sepi pada saat tidak 
bermain permainan online ; memprioritaskan waktu untuk lebih berfokus pada 
permainan online ; menggunakan  permainan online sebagai cara untuk 
melarikan diri dari masalah seperti kesepian akibat putus cinta, penghilang 
stres dan ketegangan-ketegangan lainnya ; serta mengalami perasaan bersalah 
akibat terlalu sering bermain permainan online, sebagai bagian dari 
pertanggungjawaban atas kewajiban utama yaitu belajar yang seharusnya 
dilakukan. 
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