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HUBUNGAN ANTARA  DURASI BERMAIN GAME ONLINE MOBILE 

LEGENDS DENGAN DE QUERVAIN’S SYNDROME 

 

Abstrak 

 

Latar Belakang: Berdasarkan informasi pada Google Play Store, saat ini Mobile 

Legends merupakan game online yang popular nomor satu di laga. Banyak orang 

gemar bermain game online Mobile Legends baik tua ataupun muda karena game 

ini mempunyai daya tarik tersendiri serta dapat menghilangkan kejenuhan. Namun 

banyak dari mereka bermain game tanpa memperhitungkan waktu bahkan 

menjadi pecandu game. Banyak dari mereka yang tidak memperhatikan dampak 

buruk dari game online Mobile Legends terhadap ibu jari. Karena lebih cenderung 

menggunakan kedua ibu jari ketika bermain game online Mobile Legends, hal ini 

dapat menyebabkan para pemain berisiko terkena penyakit de quervain’s 

syndrome jika bermain dalam durasi waktu yang lama. Tujuan Penelitian: Untuk 

mengetahui hubungan antara durasi bermain game online Mobile Legends dengan 

de quervain’s syndrome Metode: Penelitian ini menggunakan metode 

observasional dengan sampel mahasiswa Fisioterapi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dengan jumlah 53 orang. Hasil: Dari hasil penelitian 

didapatkan sebanyak 36 orang (67,9%) positif menderita de quervain’s syndrome. 

Kesimpulan: Terdapat hubungan antara durasi bermain game online Mobile 

Legends dengan de quervain’s syndrome. 

 

Kata kunci: durasi bermain game online Mobile Legends, de quervain’s 

syndrome. 

 

Abstract 

 

Background: Based on information on the Google Play Store, currently Mobile 

Legends is the number one popular online game in the game. Many people like to 

play Mobile Legends online games, both young and old, because this game has its 

own charm and can eliminate boredom. But many of them play games without 

taking into account the time even become game addicts. Many of them do not pay 

attention to the bad impact of the online game Mobile Legends on the thumb. 

Because they tend to use both thumbs when playing Mobile Legends online 

games, this can put players at risk for de quervain's syndrome if they play for a 

long time. Research Objectives: To determine the relationship between the 

duration of playing the online game Mobile Legends with de quervain's syndrome 

Method: This study used an observational method with a sample of 53 students of 

Physiotherapy at Muhammadiyah University, Surakarta. Results: From the results 

of the study, 36 people (67.9%) positively suffered from de Quervain's syndrome. 

Conclusion: There is a relationship between the duration of playing the online 

game Mobile Legends with de quervain's syndrome. 

 

Keywords: duration of playing the online game Mobile Legends, de quervain's 

syndrome. 
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1. PENDAHULUAN 

Game online merupakan sebuah permainan yang dapat dimainkan oleh banyak 

orang melalui internet. Selain memberikan hiburan, game online juga dapat 

memberikan tantangan yang menarik untuk diselesaikan, sehingga banyak orang 

bermain game online tanpa memperhitungkan waktu. Hal ini dapat menyebabkan 

pemain game (Gamers) menjadi pecandu game online (Pratiwi, 2012). 

Terdapat banyak genre yang dimiliki game online, mulai dari RPG (Role Playing 

Game), puzzle, hingga MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Salah satu 

game online bergenre MOBA yang popular saat ini adalah Mobile Legends (ML). 

Game ini merupakan jenis MOBA yang menampilkan modus pertempuran 5 vs 5. 

Mobile Legends dipublikasikan oleh sebuah perusahaan bernama Montoon. 

Berdasarkan data dari google play store, Mobile Legends telah diunduh lebih dari 

100 juta kali. Berdasarkan data pada sebuah penelitian, pemain game online dunia 

yaitu sekitar 217 juta orang, dan kira-kira 8,5% pemain tersebut tergolong sudah 

kecanduan game online (Warih & Ananta, 2009). 

Aktifitas bermain Mobile Legends membutuhkan konsentrasi serta 

pergerakan jari-jari tangan yang aktif. Pergerakan tangan pada pemain game 

omline hampir sama dengan penulis, penjahit, serta pekerja kantoran. Pergerakan 

tangan yang menekuk serta menetap, dan pergerakan jari-jari tangan yang 

berulang terutama pada pemain yang menggunakan smartphone (Sanjaya, 2016). 

Akan ada penggunaan yang berlebihan pada ibu jari saat memainkan Mobile 

Legends. Penggunaan yang berlebihan ini dapat menyebabkan adanya nyeri pada 

ibu jari (Nisa, et. al., 2016). Hal ini dapat menyebabkan peradangan pada 

selubung tendon di kompartemen dorsal pertama pergelangan tangan (Hingarajia, 

et. al., 2018). Peradangan tersebut dapat menimbulkan gejala nyeri pada jari 

(Kulkarni & Babhulkar, 2016). De quervain’s syndrome merupakan salah satu 

gangguan yang disebabkan karena penggunaan berlebihan pada ibu jari. 

De quervain’s syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh 

penggunaan ibu jari yang berlebihan, yang menyebabkan disfungsi selubung 

tendon, penurunan produksi selubung tendon, dan penurunan kualitas cairan 

synovial. Hal ini menyebabkan otot bergesekan dengan selubung tendon. Gesekan 
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yang berlanjut dapat menyebabkan peradangan pada selubung tendon dan dan 

diikuti proliferasi selanjutnya dari jaringan ikat fibrosa. Proliferasi jaringan ikat 

fibrosa mengisi hampir seluruh selubung tendon, mengakibatkan pergerakan 

tendon terbatas. Penyempitan selubung tendon ini mempengaruhi pergerakan 

abduktor longus dan ekstensor brevis. (Suryani, 2018). 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif studi observasional dengan desain 

penelitian cross sectional study. Penelitian observasional merupakan penelitian 

dengan teknik murni mengamati serta dilakukan tanpa memberikan perlakuan 

terhadap variabel yang diteliti. Teknik observasi dilakukan dengan cara 

mengamati apa yang menjadi sumber masalah baik dalam jangka waktu sekilas 

maupun dalam jangka lama, disengaja maupun tidak disengaja (Ahyar, et al., 

2020). Sedangkan penelitian cross sectional study dapat dilakukan pengumpulan 

data dengan satu kali pengambilan pada saat penelitian diadakan (Alatas, et. al., 

1995). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Tabel 1. Karakteristik Responden 

Usia Frekuensi Persentase 

18 tahun 4 7,5 

19 tahun 10 18,9 

20 tahun 5 9,4 

21 tahun 5 9,4 

22 tahun 6 11,3 

23 tahun 11 20,8 

24 tahun 12 22,6 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 36 67,9 

Perempuan 17 32,1 

Durasi bermain game 

Light Players 15 28,3 

Reguler Gamers 30 56,6 

Heavy Gamers 8 15,1 

Finklestein Test 
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Ya 36 67,9 

Tidak 17 32,1 

Intensitas nyeri (Skala NRS) 

Tidak nyeri (0) 17 32,1 

Nyeri ringan (1-3) 27 50,9 

yeri sedang (4-6) 9 18 

Total 53 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas karakteristik responden diklasifikasikan menjadi 

5 bagian, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, durasi bermain game, finklestein 

test, dan intensitas nyeri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristik usia, 

jumlah mahasiswa yang menjadi responden mayoritas berusia 24 tahun yaitu 

sebanyak 12 orang (22,6%). Kemudian berdasarkan jenis kelamin didapatkan 

hasil bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang 

(67,9%). Sedangkan dari segi durasi bermain game responden terbanyak adalah 

reguler gamers dengan jumlah 30 (56,6%). Selanjutnya berdasarkan  finkelstein 

test, mayoritas responden mengalami nyeri dengan jumlah responden adalah 36 

(67,9%). Dan yang terakhir adalah  karakteristik responden berdasarkan tingkat 

nyeri yanng diukur dengan Numeric Rating Scale (NRS) didapatkan hasil 

sebanyak 17 responden tidak merasakan nyeri (32,1%), 27 responden merasakan 

nyeri ringan (50,9%), dan 9 responden merasakan nyeri sedang (18%). 

3.2 Hasil Uji Chi Square 

3.2.1 Case Processing Summary 

Tabel 2. Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Intensitas 

Bermain Game 

* Finkelstein 

Test 

53 100,0% 0 0,0% 53 100,0% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada sebanyak 53 data yang 

semuanya diproses ke dalam analisis dan tidak terdapat data yang missing atau 

hilang, sehingga tingkat kevalidan data ini adalah 100%. 
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3.2.2 Intensitas Bermain Game * Finkelstein Test Crosstabulation 

Tabel 3. Intensitas Bermain Game * Finkelstein Test Crosstabulation 

 

Finkelstein Test 

Total Ya Tidak 

Intensitas 

Bermain Game 

Light Player 1 14 15 

Regular 

Gamers 
27 3 30 

Heavy Gamers 8 0 8 

Total  36 17 53 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden yang merupakan light 

player hanya 1 orang yang mengalami nyeri sedangkan 14 orang tidak mengalami  

nyeri. Kemudian untuk regular gamers sebanyak 27 orang mengalami nyeri 

sedangkan 3 orang tidak mengalami nyeri. Selanjutnya pada heavy gamers 

ditemukan 8 orang mengalami nyeri. 

3.2.3 Chi Square Test 

Tabel 4. Chi Square Test 

 Value Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 36,323
a
 ,001 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Asymptotic Significance (2-

sided) pada Pearson Chi-Square yaitu sebesar 0,001 < 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat diartikan 

bahwa terdapat hubungan antara durasi bermain game online Mobile Legends 

dengan de quervain’s syndrome. Hal ini dapat diartikan pula bahwa semakin lama 

durasi bermain maka risiko menderita de quervain’s syndrome semakin tinggi, 

demikian sebaliknya semakin sebentar durasi bermain maka risiko de quervain’s 

syndrome akan semakin rendah. 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Karakteristik Responden 

Usia responden yang diambil pada penelitian ini adalah usia 18-24 tahun. Menurut 

WHO usia tersebut dikategorikan dsebagai usia remaja akhir. Pada penelitian ini, 

didapatkan hasil bahwa usia responden yang terbanyak adalah responden berusia 

24 tahun dengan jumlah 12 responden (22,6%). Berdasarkan hasil survei dari 

Entertaiment Software Association (2013) diperoleh pendapat bahwa setidaknya 
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setiap orang memiliki  satu smartphone yang dapat digunakan untuk bermain 

game online. Dan dari 32% pemain game merupskan remaja berusia 18-22 tahun 

yang bermain game online dengan rata-rata waktu 1 jam atau lebih sebanyak tiga 

kali dalam satu hari (Entertaiment Software Association, 2013). 

Data responden berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini adalah laki-

laki sebanyak 31 responden dengan presentase 52% dan perempuan berjumlah 29 

responden dengan presentase 48 %. Dengan total keseluruhan berjumlah 60 

responden dengan presentase total 100%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 36 orang (67,9%). 

Menurut penelitian oleh Nisa et, al., (2016) yang meneliti tentang prevalensi de 

quervain syndrome dengan kebiasaan menggunakan smarthphone menyatakan 

bahwa prevalensi de quervain syndrome pada era sekarang sudah berganti dari 

pekerjaan menjadi kebiasaan. Dari penelitian tersebut dinyatakan bahwa 

seseorang yang memilki kebiasaan menggunakan smartphone dengan intensitas 

yang sering dapat berisiko tinggi terkena de quervain syndrome (Nisa et, al., 

2016). 

Pada karakteristik responden berdasarkan intensitas bermain game online 

dibagi menjadi 3 kategori, untuk kategori pertama adalah Light Player dengan 

durasi bermain game < 2 jam/hari. Kedua kategori Regular Gamers dengan durasi 

bermain game > 2 jam – 7 jam/ hari, dan terakhir kategori Heavy Gamers dengan 

durasi bermain game > 7 jam/hari (Erik & Syenshie, 2020). Berdasarkan hasil 

penelitian ini dari 53 responden yang terbagi menurut 3 macam durasi bermain 

game setiap harinya, pertama pada light player terdapat 15 responden dengan 

presentase 28,3%, ke dua regular gamers terdapat 30 responden dengan 

presentase 56,6%, dan terakhir pada heavy gamers terdapat 8 responden dengan 

presentase 15,1 %. Dapat disimpulkan bahwa untuk durasi bermain game  online 

Mobile Legends kategori regular gamers adalah yang paling dominan dengan 

jumlah 30 responden. 

Berdasarkan data yang didapat melaluai kuisioner yang telah disebarkan, 

diperoleh hasil dari 53 responden sebanyak 36 responden positif menderita de 

quervain’s syndrome  dan responden negatif tidak menderita de quervain’s 
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syndrome  berjumlah 17 responden. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

responden positif menderita de quervain’s syndrome. Penelitian ini sesuai dengan 

penelitian oleh Ali dkk., (2014) tentang frekuensi de quervain syndrome dengan 

SMS texting, dengan melibatkan sebanyak 300 sampel yang berprofesi sebagai 

pelajar. Hasil dari penelitan tersebut menyatakan bahwa 150 dari 300 responden 

mengalami nyeri saat melakukan tes finkelstein yang merupakan tanda positif dari 

kasus de quervain syndrome. Dari penelitian tersebut disebutkan bahwa mengetik 

lebih dari 50 SMS per hari dengan keypad maupun touch screen dan disertai 

kecepatan mengetik yang tinggi dapat mengakibatkan nyeri pada ibu jari dan 

pergelangan tangan yang merupakan tanda dari gejala de quervain syndrome (Ali 

dkk., 2014). 

Klasifikasi nyeri berdasarkan Skala NRS (Numeric Rating Scale) adalah 

dalam bentuk angka, yaitu 0-10 dengan klasifikasi 0 adalah tidak nyeri, sedangkan 

1-3 adalah nyeri ringan, kemudian 4-6 adalah nyeri sedang, dan 7-10 adalah nyeri 

berat (Vadivelu & Urman, 2011). Berdasarkan hasil penelitian intensitas nyeri 

dengan skala Numeric Rating Scale (NRS) didapatkan hasil sebanyak 17 

responden tidak merasakan nyeri (32,1%), 27 responden merasakan nyeri ringan 

(50,9%), dan 9 responden merasakan nyeri sedang (18%). Dapat disimpulkan 

bahwa mayoritas responden merasakan nyeri ringan dengan jumlah 27 responden. 

3.3.2 Hubungan Antara Durasi Bermain Game Online Mobile Legends dengan 

De Quervain’s Syndrome. 

Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa responden yang merupakan light 

player hanya 1 orang yang mengalami nyeri sedangkan 14 orang tidak mengalami  

nyeri. Kemudian untuk regular gamers sebanyak 27 orang mengalami nyeri 

sedangkan 3 orang tidak mengalami nyeri. Selanjutnya pada heavy gamers 

ditemukan 8 orang mengalami nyeri. Penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh 

Tianxiao Ma, et al., (2019) dengan judul “Relationship between the incidence of 

de quervain’s disease among teenagers and mobile gaming” yang melibatkan 

sebanyak 500 sampel. Hasil penelitian tersebut menyebutkan lebih dari 57% 

sampel menghabiskan waktu 2 jam atau lebih dalam bermain game online dan 

ditemukan kejadian de quervain’s syndrome sebanyak 49%. Dengan posisi tangan 
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yang tidak ergonomis serta lebih lamanya waktu yang dihabiskan untuk bermain 

game online secara signifikan berkorelasi dengan risiko terkena de quervain’s 

syndrome. Dalam penelitian tersebut Penulis menentukan nilai batas terbaik untuk 

waktu bermain game online adalah 2,25 jam per hari, dan mahasiswa yang 

mehabiskan lebih dari nilai ini secara signifikan memiliki risiko yang lebih tinggi. 

Oleh sebab itu, penulis menganjurkan bagi mahasiswa untuk membatasi waktu 

kurang dari 2,25 jam dan frekuensi dalam bermain game online (Tianxiao Ma, 

2019). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara durasi bermain game online 

Mobile Legends dengan de quervain’s syndrome dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara durasi bermain game online Mobile Legends dengan de 

quervain’s syndrome dan hubungan kedua variabel ini mempunyai hubungan 

yang cukup kuat sehingga dapat diartikan bahwa semakin lama durasi bermain 

game online maka akan menyebabkan de quervain’s syndrome. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan penelitian 

sehingga dapat menggambarkan hubungan durasi bermain game online dan de 

quervain’s syndrome secara luas, dan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi. 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan faktor-faktor lain yang dapat 

memperluas jangkauan seperti ukuran layar handphone, aktifitas yang dilakukan 

sehari-hari yang berhubungan dengan ibu jari serta telapak tangan, dan lain-lain. 
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