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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyaknya 

penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia dalam mengatasi kesulitan- 

kesulitan yang timbul dari batas-batas jarak, ruang dan waktu. Penemuan 

teknologi  semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia 

lainnya pada jarak yang sangat jauh. Melalui teknologi internet ini, informasi dan 

berita dapat ditampilkan dengan cara yang sangat ringkas dan sangat mudah untuk 

disebarkan ke seluruh penjuru dunia. 

Kehadiran internet bisa dibilang terlambat diIndonesia, namun dapat  

dibilang sangat cepat perkembangannya. Berdasarkan data dari situs Internet  

World  Stats,  pengguna internet di Indonesia telah mencapai  angka 25 juta  orang  

pada  akhir  tahun 2008 Tingkat pertumbuhan penggunaan  internet  yang  terjadi 

selama 8 tahun mencapai 1.150%. Jauh melebihi  data yang diambil  pada  tahun  

2000, dimana jumlahnya hanya 2 juta orang. Besar pertumbuhan penggunaan 

internet ini jauh lebih besar  dari  jumlah  pertumbuhan  penduduk  di Indonesia  

yang  tidak lebih dari 3% per tahun. Hal tersebut makin meyakinkan bahwa 

internet dapat menjadi media baru yang akan dinikmati seluruh masyarakat  

Indonesia  seperti  halnya media televisi saat ini (Syaifudin, 2008).   

Saat  ini  telah  banyak  warnet  yang melengkapi  fasilitas  game online 

dalam  tiap komputer yang mereka sediakan. Menurut hasil wawancara  peneliti 
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dengan pemilik atau penjaga beberapa warnet yang berada di daerah sekitar  

Surakarta  fasilitas  game online lebih  banyak  menarik  pelanggan dibandingkan 

fasilitas  lainnya  yang  disediakan  oleh  pihak warnet.  Jumlah  pelanggan  yang  

memanfaatkan fasilitas untuk browsing, membuka e-mail, atau bahkan  

memperbarui  status  dalam  situs jaringan  sosial  atau  social  network  service 

seperti  Facebook,  tidak  sebanyak  pelanggan yang  datang  dengan  tujuan  

untuk  bermain Game online. 

Sebuah studi mengemukakan sebagian besar aktivitas yang dilakukan  

oleh Remaja saat memakai internet adalah mengerjakan tugas sekolah  (75%), 

instant messaging (68%), bermain game (68%), dan music (65%). Sedangkan bagi 

pelajar laki-laki, sebagian besar aktivitas yang dilakukan adalah bermain game 

(85%), mengerjakan tugas sekolah (68%), musik (66%), dan  instant messaging 

(63%) (Blais, Craig,  Pepler,  Connolly,  2007).  

Setiadi (2001) Jenis permainan sebelum berubah menjadi bentuknya yang 

modern seperti saat ini, amatlah sederhana. Seiring dengan perkembangan 

teknologi, lama-kelamaan bentuk permainan menjadi lebih kompleks dan 

mutakhir. Sejalan dengan membanjirnya para penggemar game ini, teknologi 

piranti lunak untuk permainan ini pun berkembang kian pesat. Alan (2002) dari 

sekedar video game berbasis PC atau TV yang dimainkan sendiri atau secara 

bersama (multiplayer) di sebuah medium yang sama, kini mulai bergerak menuju 

permainan yang terhubung secara online. Artinya, seorang pemain (player) akan 

bisa adu strategi dan keterampilan dengan sejumlah pemain lain yang berada di 

belahan dunia yang lain. 
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Di Indonesia, game online mulai berkembang di pertengahan 90-an, saat 

game nexian beredar. Salah satu Game online yang sangat disukai adalah 

Ragnarog Menurut Alvanov, pemain dapat menciptakan karakter sesuai dengan 

keinginan, bahkan terkadang sifat pemain dapat tercermin dalam karakter yang di 

ciptakanya (Alvanov dalam kompas, kamis 15 April 2004, P.).  Kesempatan untuk 

bertemu pemain game (gamer) lain adalah salah satu daya tarik pada game online. 

Bila game offline yang hanya dapat di mainkan dengan jumlah  pemain yang 

terbatas, dengan game online pemain dapat bermain dengan banyak pemain. 

Mewabahnya game online dapat dilihat dengan semakin banyak warnet yang 

muncul dengan menyediakan layanan game online. Banyak pelajar dan 

mahasiswa yang menghabiskan waktu diwarnet untuk bermain game (Alvanov 

dalam Kompas, Kamis 15 April 2004.P.). 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman peneliti dari tahun 2006 di 

Surakarta. Pengguna game online sendiri bukan hanya dari kalangan anak-anak 

saja, akan tetapi mayoritas penggunanya adalah remaja. Cukup banyak remaja 

yang berpartisipasi dalam pertandingan game online. Selain untuk mencari para 

pemenang juga sebagai tujuan mencari kawan ataupun silaturahmi bagi para 

pecinta game online. 

Bermula dari rasa ke ingin tahuan bermain secara online bersama banyak 

teman atau bahkan dari ajakan teman untuk bermain game bersama di game 

center. Hal inilah yang menyebabkan para remaja menjadi tertarik untuk 

menikmati dunia game dengan suasana dan tantangan yang berbeda yang semula 

bermain secara off line atau tantangan dengan musuh yang dijalankan dengan 
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sistem yang monoton bisa berubah menjadi permainan yang interaktif dan sangat 

menarik untuk terus dimainkan.   

Menurut pengalaman peneliti sebagai seorang gamer, kebanyakan dari 

mereka menjadi kecanduan game online mempunyai basic suka permainan atau 

game pada masa kecilnya dulu yang sangat memungkinkan pada masa remaja 

keinginan untuk kembali bermain itu masih ada. Dunia game juga sebagai tempat 

pelarian para remaja yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah keluarga 

maupun masalah percintaan. Di dalam dunia game mereka yang sedang putus 

cinta atau sedang mengalami masalah mengespresikanya di dalam permainan. 

Terlihat banyak luapan-luapan emosi yang tidak beraturan misal kata-kata kotor 

dan kata yang tidak baik sering mereka lontarkan dalam permainan. Kepuasan 

yang didapat begitu besar dari permainan game online. Dalam dunia game, 

pemain memperoleh keyakinan diri dan kepuasan yang tidak didapat di dunia 

nyata. individu bisa mendapatkan pujian, sesuatu yang memang individu sangat 

inginkan. Selain itu, Remaja yang penat dan bosan dengan kegiatan belajar akan 

kerap mencari hiburan yang salah satunya mereka dapatkan dari game 

Game online menjadi hal yang sangat penting bagi para gamer yang sangat 

kecanduan. “Tidak ada hari tanpa bermain game online” ucapan-ucapan ini yang 

sering peneliti dengar dari para pemain game online. Maka tidak heran bila 

peneliti sering melihat para pecandu game online membiasakan diri di game 

center sebagai rumah bahkan tempat tinggalnya sendiri terlihat dengan kebiasan 

mereka dari makan ,minum, mandi bahkan sampai tidur di game center. Hal inilah 
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yang menyebabkan para pemain game online lupa dengan tugas-tugasnya serta 

kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. 

Peneliti juga mendapati bahwa tidak hanya orang-orang mampu dalam arti 

orang-orang berkecukupan materi saja yang dapat bermain game online hal ini 

terbukti dengan adanya para pengamen dan pedagang pun ikut andil dalam 

permainan dunia maya ini. Demi untuk bermain pengamen sekaligus seorang 

gamer ini rela menghabiskan uang hasil jerih payahnya seharian demi bermain 

setiap malamnya. 

Dari pengamatan peneliti juga didapat bahwa seorang pecandu game 

identik memiliki sikap (kurang minat dalam mengahadiri kelas, gugup, cemas, 

berbohong, mudah marah merasa sering tidak nyaman). Dari penampilan fisik 

para pecandu umumnya memiliki ciri-ciri (kusut, berpakaian tidak rapi, bermata 

merah, kurangnya kebersihan pribadi, mempunyai masalah dalam berat badan, 

sering mengalami migren). Dari perilaku biasanya lebih agresif, menghindari 

kontak mata, makan tidak teratur. Dari kinerja akademis biasanya menjadikan 

para pecandu tidak naik kelas, tidur di kelas, tugas tidak pernah selesai. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa laki-laki 

banyak memainkan game online dari pada wanita. Mayoritas  pemain game online 

berkisar usia 11-21 tahun. Jumlah jam bermain  kebanyakan para gamer memilih 

paket malam yaitu paket diatas 5 jam dengan tarif Rp 10.000,00. 

Hal ini juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Y salah seorang 

mahasiswa Fakultas Ekonomi UMS melalui percakapan personal :  

”...hampir setiap tugas yang saya kerjakan menggunakan internet. 
Namun hal itu sering diselingi dengan membuka game juga. Ya akibatnya tugas 
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tadi jarang yang benar-benar siap pada saat itu karena saya lebih tertarik dengan 
game. Terutama game online apalagi kan sekarang ada warnet yang khusus 
nyediain game online jadi disitu bisa teriak-teriak sama pemain lainnya...lebih 
menyenangkan saya rasa, kalau udah main waktu enggak bisa dikontrol ada aja 
yang ingin dilakukan untuk menang, ya kayak dah kecanduanlah jadinya. jadi 
malas mau belajar, tugas-tugas disingkirin aja dulu, kalau udah main bisa sampai 
enggak masuk kuliah juga, kadang juga ga pulang. malas diganggu apapun dan 
beberapa teman yang ikut main hampir gak masuk kuliah tapi terasa puas aja klo 
udah main jadi ya diterusin aja..seringnya main Point blank dan cross fire. 
enaknya kalau main online kita bisa komunikasi sama kawan dan lawannya bisa 
teriak-teriak dan kalau belum ngalahin lawan rasanya malas untuk berhenti..satu 
hari bisa 5 jam gitu... kira-kira 10 ribu lah sehari..kuliah terganggulah dikit.. nilai 
juga ya pas-pasan ...soalnya waktu belajar kan digantiin sama main..jadi kalau 
pun ada tugas..yah nanti-nanti aja..”  

(Komunikasi Personal, Surakarta, 20 Januari 2011) 

Cooper (dalam Natalia 2009) berpendapat bahwa kecanduan merupakan 

perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Individu biasanya secara 

otomatis akan melakukan apa yang disenangi pada kesempatan yang ada. Orang 

dikatakan kecanduan apabila dalam satu hari melakukan kegiatan yang sama 

sebanyak lima kali atau lebih.  

Berbagai keragaman dan kemudahan yang ditawarkan di dalam game 

tersebut menjadikan mereka tahan berlama-lama di depan komputer dan taraf 

pemakaiannya menjadi semakin meningkat. Peningkatan bermain dan pemakaian 

game online secara intensif ini menimbulkan berbagai permasalahan yang 

dikalangan para ahli psikologi dikenal sebagai kecanduan game online (Soetjipto, 

2001). 

Remaja di Amerika Serikat bermain game secara online (Rideout, et.  al, 

2005 dalam Williams,Yee & Caplan, 2008). Karena kurangnya kemampuan untuk 

mengendalikan antusiasme terhadap sesuatu yang dapat membangunkan minat 

mereka, seperti internet dan Komputer games, remaja dinilai lebih rentan 

melakukan penyimpangan dalam penggunaan internet. Melarikan diri dari 
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kehidupan nyata ke dunia maya seringkali diasosiasikan dengan masalah serius 

dalam keseharian remaja. Kegemaran bermain game online di kalangan remaja 

menimbulkan berbagai tanggapan mengenai pengaruh game online terhadap 

perkembangan remaja (Subrahmanyam, Kraut, Greenfield, & Gross, 2000).   

Dalam satu penelitian Hope M Cumings dari University of Michigan dan 

Elizabeth A Vanderwater dari university of Texas, sekitar 36 persen (mayoritas 

laki-laki) terbiasa memainkan game sekitar 1 jam per hari dan satu setengah jam 

di akhir pekan.kebiasaan ini tidak mengurangi waktu mereka bersama keluarga 

dan teman. Namun untuk setiap jam permainan, waktu belajar kurang dua menit. 

Waktu lain yang digunakan untuk berolahraga dan aktivitas lainya di akhir pekan  

berkurang selama 8 menit. Sementara itu, di kalangan anak perempuan, tiap jam 

yang dihabiskan untuk bermain game di hari biasa mengurangi waktu 

mengerjakan pekerjaan rumah sebanyak 34 menit. Yang di kutip dari BBC, 

ditemukan bahwa anak usia awal belasan tahun hingga dewasa bermain video 

game setiap hari dan paling sedikit bermain selama 30 jam per minggu (Surabaya 

Post, 7 Febuari 2009). 

Menurut Griffith (dalam Surabaya Post, 7 Febuari 2009 ), dari penelitian 

yang dikutip dari situs BBC mengatakan, betapa besar dampak jangka panjang 

dari kegiatan yang menghabiskan waktu luang lebih dari 30 jam per minggu pada 

perkembangan pendidikan, kesehatan dan sosial anak dan pada remaja. 

Ketergantungan seperti itu dapat memicu perilaku menyimpang lain seperti 

mencuri uang untuk membeli game baru, bolos sekolah, keengganan mengerjakan 
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Pekerjan Rumah, atau rasa tak tenang saat tenang saat tidak dapat bermain, 

ataupun perubahan perilaku yang lebih agresif. 

Hartono (Zahroh, 2008) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kecanduan game online antara lain: karena penyajiannya memang benar-benar 

menarik, desainnya khusus. Selain itu di dalam sebuah game anak-anak bisa 

memilih individu mau menjadi karakter apa saja. Para pemain dapat mewujudkan 

karakter impiannya. Ataupun pemain dapat memainkan karakter yang memang 

telah disiapkan dalam game tersebut. 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak menuju masa dewasa 

atau bisa disebut masa pubertas atau masa transisi. Remaja biasa diselimuti 

dengan rasa ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal yang baru untuk mencari 

identitas diri, karena masa remaja sering disebut masa krisis mencari identitas diri, 

karena masa remaja akan mencari identitas diri, sehingga remaja akan mencari 

identitas dirinya dengan meniru memodel, imitasi tingkah laku orang lain yang 

dilihat dilakukan secara sadar atau tidak contohnya: orang tua, orang yang lebih 

dewasa, artis-artis atau tokoh idola baik fiksi maupun non fiksi (Bandura & 

Walters, 1963). 

Kontrol diri adalah unsur yang penting untuk dapat terlepas dari 

kecanduan tersebut. Melawan keinginan untuk bermain dan mengurangi secara 

bertahap frekuensi bermain game online. Barbara (Herlina, 2000) berpendapat 

bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan impuls-

impuls dan merupakan perasaan individu bahwa mereka dapat mengendalikan 

peristiwa disekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan 
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sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif selain dapat mereduksi efek-efek 

psikologis yang negatif dari stresor-stresor lingkungan. 

Hanya saja, fakta menunjukan bahwa kebanyakan game dirancang dengan 

mengeksploitasi sejumlah watak yang ada pada diri manusia, yaitu masalah 

kekerasan. Jika meninjau tempat-tempat game komputer, akan mendapati bahwa 

game yang ditawarkan ternyata didominasi oleh jenis permainan perkelahian dan 

pembunuhan. Dan ini akan membuat kontrol diri individu menjadi lemah. Kontrol 

diri yang lemah ini selain merusak orang juga merusak diri si pelaku sendiri. 

Dalam diri yang bersangkutan tidak ada suatu proses pengolahan diri dengan cara 

mencoba mengontrol dirinya. Manusia yang tidak bisa menahan dirinya atau 

kalah oleh dorongan-dorongan yang ada pada dirinya, bukan manusia dewasa 

(www.travian.com).  

Kontrol diri pada satu individu dengan individu lain tidaklah sama. Ada 

individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan ada juga individu yang 

memiliki kontrol diri rendah. Remaja yang mempunyai kontrol diri yang rendah 

akan mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengarahkan perilakunya, 

sedangkan remaja yang memiliki kontrol diri yang baik cenderung dapat 

mengurangi keterlibatannya dalam perbuatan kecanduan game online, tetapi pada 

kenyataannya remaja yang kontrol dirinya baik belum tentu dapat mengatasi 

keterlibatannya dalam kecanduan game online.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah penelitian 

yaitu“Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan game online?” 

Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan 
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penelitian dengan judul “Hubungan antara Kontrol Diri dengan Kecanduan 

Game online Pada Remaja di Surakarta”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan game online pada 

remaja di Surakarta. 

2. Mengetahui tingkat kontrol diri tentang kecanduan game pada remaja di 

Surakarta. 

3. Mengetahui tingkat kecanduan game online pada remaja di Surakarta. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi 

pengembangan ilmu psikologi khususnya psikologi sosial 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini di harapkan dapat menyumbang bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan psikologi dan bermanfaat bagi: 

a. Pemilik warnet dan game center, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan tentang pentingnya kontrol diri dan kecanduan 

game online pada remaja. 
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b. Pengunjung warnet dan game center, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan informasi tentang pentingnya kontrol diri ketika bermain game 

online pada remaja 

c. Peneliti lain yang tertarik dengan masalah yang sama, penelitian ini dapat 

di gunakan sebagai bahan perbandingan dan menambah wacana pemikiran 

untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya khasanah teoritis 

mengenai hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan game online 

pada remaja dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kecanduan game online. 


