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BAB I 

A. Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menjadi individu yang sukses seseorang 

harus memiliki beberapa faktor pendukung diantaranya adalah kreativitas. Kreativitas 

merupakan faktor yang sangat penting untuk dihayati perkembangannya karena 

sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dapat diwujudkan  

dimana saja, oleh siapa saja, karena potensi ada pada masing-masing individu 

tergantung cara mengembangkannya  

Kreativitas merupakan fenomena yang melekat dengan kehidupan manusia 

dan merupakan hasil interaksi antara manusia dengan lingkungan atau kebudayaan, 

dan sejauh mana kreativitas dapat tumbuh dan meningkat tergantung pada kondisi 

kebudayaan dan orangnya (Munandar, 1999). 

Dari hasil pengamatan dan penelitian, para ahli menyimpulkan bahwa semua 

individu  pada dasarnya sangat kreatif dan sifat kreatif ini terus terbina sampai 

mereka tumbuh menjadi tua. Seseorang yang kreatif menghabiskan sebagian waktu 

bermain untuk menciptakan sesuatu yang orisinil dari mainan-mainan dan alat-alat 

bermain, sedangkan individu yang tidak kreatif mengikuti bentuk yang sudah dibuat 

oleh orang lain. Individu yang kreatif lebih banyak membuat permainan dengan apa 

yang muncul dalam pikirannya. individu akan terus bermain sehingga akan muncul 

hasil kreativitasnya. Dengan demikian seseorang yang bermain dengan permainannya 

akan menambah kreativitas dirinya sendiri, semakin banyak permainan yang 

dimunculkan semakin tinggi tingkat kreativitas (imah, 2007)  
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 Dari penomena di masyarakat saat ini dapat kita lihat bahwa sebenarnya 

manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari permainan. Manusia selalu bermain 

dari mulai kanak-kanak sampai dewasa hingga menjadi tua. Permainan merupakan 

model situasi kehidupan nyata yang permasalahannya disajikan lebih sederhana. 

Seseorang akan terlibat dalam suatu permainan tanpa perlu memikirkan segala 

hambatan yang umumnya muncul dalam kehidupan nyata. Menurut Sutton- Smith 

(2001), dengan bermain manusia dapat menemukan dirinya berada di depan 

permasalahan yang dapat ditemukan dalam kehiduapan sehari-hari tetapi yang telah 

disederhanakan sehingga dapat diatasi dalam waktu dan ruang yang tersedia. Wilson 

(2001) menambahkan bahwa bemain dapat membantu mempersiapkan diri dalam 

kehidupan. 

  Pada era globalisasi seperti saat ini permainan- permainan tradisional 

sudah mulai ditinggalkan, remaja dan anak-anak sekarang lebih menyukai permainan 

elektronik yang bersifat individual. Dengan semakin mudahnya permainan computer 

ataupun play station ditemukan maka semakin banyak pula remaja yang 

meninggalkan permainan-permainan tradisional, karena masyarakat dewasa ini 

menilai bahwa permainan komputer lebih memiliki nilai edukatif ketimbang 

permainan-permainan tradisional. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang 

dikemukakan oleh Shapiro (2001), yang menyatakan bahwa komputer merupakan 

alat yang baik untuk mengembangkan keterampilan kecerdasan emosional.  

 Permainan-permainan yang berkembang dewasa ini juga menitikberatkan 

pada pentingnya faktor kreativitas pemainnya guna menyelesaikan misi-misi dalam 
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permainan tersebut. Sebagai contoh dalm game-game jenis RPG pemain dihadapkan 

dengan situasi-situasi yang membingungkan sehingga pemain tak jarang dibuat 

penasaran, hal ini sengaja ditampilkan pembuat game guna mengetahui dan mengasah 

rasa ingintahu pemain. Rasa ingin tahu seseorang adalah pangkal tolak dalam 

menimbulkan daya kreasi. Daya kreasi tersebut telah ada sejak bayi dengan 

diwujudkan adanya keinginan-keinginan untuk menciptakan sesuatu, keinginan untuk 

mengembangkan diri dengan kemampuan imajinasinya untuk mewujudkannya. 

Dalam aktivitas bermain game seseorang dapat mencobakan sejumlah besar 

kombinasi baru dan menciptakan situasi dan objek yang berbeda dengan jalan 

mengeksplorasi bahan dan kesempatan yang ditawarkan kepadanya. Penemuan cara-

cara baru dalam membuat atau mengkombinasikan objek dan simbol memberi 

kesempatan kepada seseorang untuk kreatif dan mengalami fleksibilitas. Lewat 

penciptaan objek-objek, lukisan, model, dan bentuk baru, seseorang mengayun 

langkah pertama ke arah kreativitas.  

Menurut Hurlock (1991), bermain sangat mempengaruhi perkembangan, hal 

ini penting untuk tidak diabaikan begitu saja. Studi tentang permainan telah 

mengungkapkan pengaruh permainan itu, antara lain memberikan rangsangan bagi 

kreativitas dimana melalui eksperimen dalam bermain, seseorang menemukan bahwa 

merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat pengaruh bermain game dengan tingkat 

kreativitas dan pengaruh dari bermain game ini tidak mungkin dapat dirasakan oleh 

para gamer ataupun para pengamat game jika kegiatan bermain game itu sendiri 

  



4 

hanya dilakukan beberapa kali saja. Pengaruh atau dampak positif dari game dapat 

dirasakan apabila seseorang telah melakukannya secara berulang-ulang karena game-

game yang beredar dipasaran saat ini lebih menitik berankan pada proses 

pembelajaran sehingga para gamer juga harus menerapkan teori- teori pembelajaran 

sebagai contoh yaitu teori trial and error dan dalam proses belajar peranan kebiasaan 

sangat penting, semakin sering seseorang menghadapi masalah ataupun tantangan 

akan semakin matang pula cara berpikirnya guna menghadapi masalah atau tantangan 

berikutnya. 

Akan tetapi tak jarang orang memandang kegiatan bermain adalah kegiatan 

yang tidak bermanfaat dan cenderung dapat membuat seseorang menjadi bodoh. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat dirumuskan untuk 

penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan antara kebiasaan bermain game dengan 

tingkat kreativitas”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara kebiasaan bermain game dengan tingkat kreativitas. 

2. Mencari berapa besar peranan dan sumbangan efektif kebiasaan bermain game 

terhadap kreativitas. 

3. Mengetahui berapa besar kebiasaan bermain dan tingkat kreativitas pada subjek. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

Teoritis:   

Diharapkan dapat digunakan oleh ilmuwan khususnya bidang psikologi, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wacana baru bagi khasanah, 

kepustakaan psikologi. 

Praktis: 

1. Bagi subjek akan mengetahui dampak dari kebiasaan seseorang bermain game 

terhadap perkembangan kreativitas seseorang.  

2. Bagi penggemar game dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih game-

game yang lebih bersifat edukatif. 
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