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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat ternyata 

membawa perubahan dalam segala lapisan masyarakat. Kreativitas manusia 

semakin berkembang sehingga mendorong diperolehnya temuan-temuan baru 

dalam teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan 

kesejahteraan umat manusia. Salah satu produk manusia tersebut adalah 

internet. Teknologi internet dewasa ini semakin berkembang pesat, salah satu 

manfaatnya adalah sebagai sarana hiburan, misalnya untuk bermain. 

Permainan dengan menggunakan koneksi internet tersebut dikenal sebagai 

game online (Apriyanto, 2014). 

Realita mewabahnya demam online, para vendor game mulai 

mengembangkan teknologi permainan. Game yang semula berbasis personal 

komputer dan di mainkan sendiri menggunakan sistem jaringan, kini bisa di 

nikmati oleh jutaan pemain di seluruh dunia dengan syarat penghubung 

internet. Game online sudah cukup mudah untuk di mainkan segala kalangan. 

Game online juga sudah di fasilitasi oleh jaringan sosial yang cukup ternama 

seperti facebook, twitter, atau pun myspace.  

Game-game tersebut dapat di mainkan apa bila sudah memiliki akun 

pada jejaring sosial tersebut. Gamers dapat bermain dengan seseorang yang 

sudah berteman atau followers, serta tidak jarang juga dengan orang yang 

baru dikenal. Kondisi diatas selain dapat membawa dampak positif, tentu saja 
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juga membawa akibat negatif bagi remaja atau pun yang menyandang status 

pelajar (Efendi, 2014). 

Menurut Harsono (2014) dampak positif dalam bermain game bagi 

remaja antara lain game sebagai sarana belajar, game membuat anak pandai 

berbahasa Inggis, menumbuhkan sikap pantang menyerah, memudahkan 

dalam penyelesaian masalah, menumbuhkan rasa ingin tahu, menambah 

wawasan, belajar berimajinasi, lebih ambisius, mendapatkan uang dari game. 

Selain game online memiliki dampak positif bagi pelajar, game online 

juga dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya yaitu siswa akan malas 

belajar dan sering menggunakan waktu luang mereka untuk bermain game 

online, siswa akan mencuri curi waktu dari jadwal belajar mereka untuk 

bermaingame online, waktu untuk belajar dan membantu orang tua sehabis 

jam sekolah akanhilang karena main game, uang jajan atau uang bayar 

sekolah akan di selewengkan untuk bermain game online, lupa waktu, pola 

makan akan terganggu, emosional siswa juga akan terganggu karena efek 

game ini, jadwal beribadahpun kadang akan di lalaikan oleh siswa, siswa 

cenderung akan membolos sekolah demi game kasayangan mereka, melawan 

orang tua, membantah dan berperilaku kasar, dan lebih sering berbohong 

(Akmarani, 2016). 

Menurut data terbaru UNICEF tahun 2014, setidaknya 30 juta anak-

anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital 

saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. 

Hasil studi menemukan bahwa 80 persen responden yang disurvei merupakan 
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pengguna internet, dengan bukti kesenjangan digital yang kuat antara mereka 

yang tinggal di wilayah perkotaan dan lebih sejahtera di Indonesia, dengan 

mereka yang tinggal di daerah perdesaan (dan kurang sejahtera). Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Jakarta dan Banten, misalnya, hampir semua responden 

merupakan pengguna internet. Sementara di Maluku Utara dan Papua Barat, 

kurang dari sepertiga jumlah responden telah menggunakan internet. 

Di Indonesia, terjadi fenomena maraknya game online dan 

perkembangan warung internet yang menyediakan layanan gameonline yang 

berkembang sangat pesat. Menurut Muliawati dalam Tribune (2018), jumlah 

pemain game online di Indonesia meningkat antara 5%-10% setiap tahunnya, 

terutama karena semakin pesatnya infrastruktur internet. Persentase anak usia 

sekolah di Indonesia pada tahun 2013 yang mengalami kecanduan game 

online adalah 10.15%, sebagai perbandingan di Korea 10.2%, di China 

terdapat 13.7% sedangkan di Amerika terdapat 1.5% sampai 8.2% yang 

mengalami kecanduan  (Guno, 2018). 

Kecanduan game online merupakan masalah psikososial bagi anak dan 

remaja (Rachamawati, 2013). Menurut hasil survey yang digelar oleh TNS 

Indonesia. Disebutkan pengakses internet di Indonesia didominasi oleh 

pengguna remaja. Remaja usia 15-19 tahun. Survey itu mengatakan remaja 

yang menggunakan internet yang memainkan game online adalah sebanyak 

(35%), dan sebanyak 55% pengguna Game Online adalah remaja pria 

(viva.co.id) yang menyebabkan remaja menjadi kecanduan salah satunya 

adalah tantangan. 

http://www.tribunnews.com/tag/game-online
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Hasil survey pendahuluan di seluruh kota Pontianak terdapat 66 warnet 

untuk bermain game online, jumlah warnet terbanyak yaitu terdapat di 

Kecamatan Pontianak baratdengan jumlah 24 warnet dibandingkan dengan 

Kecamatan Pontianak timur 13 warnet, Kecamatan Pontianak tenggara 4 

warnet, Kecamatan Pontianakselatan 11 warnet, Kecamatan Pontianak kota 

14 warnet, Kecamatan Pontianak utara 10 warnet. Prevalensi pada hasil 

survey pendahuluan mengenai remaja (10-19 tahun) merupakanpopulasi yang 

paling sering di jumpai bermain game online dan juga jumlah warnet 

terbanyak yaitu di Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan alasan tersebut 

penelitian ini dilakukan di kecamatan Pontianak Barat. 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang mendukung penelitian ini dengan 

kebiasaan bermain game online di kecamatan pontianak barat yaitu, hasil 

penelitian Efendi (2014) menyatakan bahwa peran orang tua dalam 

pengawasan mempengaruhi faktor penyebab kebiasaan bermain game online 

pada remaja. Sedangkan hasil penelitian Suryanto (2015) menyatakan bahwa 

pengetahuan, akses warnet, uang saku mempengaruhi faktor penyebab 

kebiasaan bermain game online pada remaja. Dan hasil penelitian Aprianti 

(2015) menyatakan bahwa konten game dan peran teman sebaya 

mempengaruhi faktor penyebab kebiasaan bermain game online pada remaja. 

Dan hasil penelitian Palupi (2016) menyatakan bahwa keaktifan dalam 

kegiatan sekolah mempengaruhi faktor penyebab kebiasaan bermain game 

online pada remaja.  
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Studi pendahuluan pada remaja diPontianak barat, pada bulan April 

2017 dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung pada remaja 

yang bermain game online di lima warnet. Dalam survey pendahuluan yang 

dilakukan pada tiga warnet di Kecamatan Pontiank Baratditemukan 80% 

remaja diantaranya mengalamikebiasaan bermain game online dikarenakan 

oleh beberapa faktor seperti, pengetahuan, akses warnet, peran orang tua 

dalam pengawasan, besar uang saku, peran teman sebaya, konten game, 

keaktifan dalam kegiatan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan mengenai kebiasaan 

bermain game online pada remaja di Kecamatan Pontianak Barat yang sering 

melakukan aktifitas bermain game online seperti pengetahuan, akses warnet, 

peran orang tua dalam pengawasan, uang saku, peran teman sebaya, konten 

game, dan keaktifan dalam kegiatan sekolah, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang kebiasaan bermain game online pada remaja dan faktor 

resikonya di warnet Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2017. 

 

I.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Salah satu teknologi yang berkembang dewasa ini adalah internet. 

Teknologi internet yang salah satu fungsinnya dapat digunakan sebagai salah 

satu sarana hiburan yaitu bermain di sebut sebagai game online. karena game 

online merupakan permainan video game dengan menggunakan koneksi 

internet. Internet sebagai media game online sangat berpengaruh terhadap 

fikiran manusia, yang diserap melalui dua pancaindra yakni melihat dan 

mendengar.  
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Dampak negatif yang diberikan dari bermain game bagi remaja adalah 

kecanduan bermain game, dimarahi oleh orangtua, malas, boros, berkata-kata 

kasar dan kotor, nilai merosot, berbohong kepada orangtua, sulit mengikuti 

pelajaran, timbulnya kekerasan pada anak, dan merusak mata. Bermain game 

yang berlebihan juga akan menimbulkan dampak sosial dari remaja, yaitu 

menumbuhkan sikap anti sosial, tidak ada keinginan untuk berbaur dengan 

masyarakat, keluarga dan juga teman (Harsono, 2014). Faktor-faktor yang 

membuat remaja memiliki kebiasaan bermain video game di antaranya 

pengetahuan, akses warnet, peran orang tua dalam pengawasan, besar uang 

saku, peran teman sebaya, konten game, keaktifan dalam kegiatan sekolah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakahkebiasaan 

bermain game online pada remaja di Kecamatan Pontianak Barat Tahun 

2017?” 

 

I.3. Tujuan Penelitian  

I.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kebiasaan bermain game online pada remaja di Kecamatan Pontianak 

Barat Tahun 2017? 

I.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran pengetahuan remaja pemain game online di 

Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2017. 
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2. Mengetahui gambaran akses warnet di Kecamatan Pontianak Barat 

Tahun 2017. 

3. Mengetahui gambaran faktor peran orang tua dalam pengawasan 

bermain game online pada remaja di Kecamatan Pontianak Barat 

Tahun 2017. 

4. Mengetahui gambaran besar uang saku remaja pemain game 

onlinedi Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2017. 

5. Mengetahui gambaran faktor peran teman sebayaremaja pemain 

game online di Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2017. 

6. Mengetahui factor konten game pada game online di Kecamatan 

Pontianak Barat Tahun 2017. 

7. Mengetahui keaktifan remaja dalam kegiatan sekolah di Kecamatan 

Pontianak Barat Tahun 2017. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

I.4.1. Manfaat bagi instansi yang terkait 

Dapat memberikan informasi kepada pemerintah khususnya 

bidangkesehatan mengenai kebiasaan bermain game online pada remaja 

dalam mengambil kebijakan untuk kearah yang lebih baik. 

I.4.2. Manfaat bagi pendidikan 

Sebagai bahan evaluasi kemampuan mahasiswa dalam 

menganalisa suatu masalah kesehatan, mengukur kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapat 
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menjadi suatu bahan bacaan bagi mahasiswa dan sebagai literatur untuk 

penelitian selanjutnya. 

I.4.3. Manfaat bagi peneliti  

Dapat menambah pengalaman sekaligus tambahan pengetahuan 

bagi peneliti agar mampu menganalisa kebiasaan bermain game online 

pada remaja berdasarkan pola hidup. 

I.4.4. Manfaat bagi masyarakat 

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat Khususnya 

Penggemar game online usia remaja di Pontianak Barat agar dapat 

meningkatkan pengetahuan tentang kebiasaan bermain game online. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang kebiasaan bermain game 

online pada remaja ini belum pernah dilakukan di Kota Pontiank. Penelitian 

ini di fokuskan pada kebiasaan bermain game online dan faktor resiko pada 

remaja di warnet kecamatan Pontianak barat, dengan desain cross sectional. 

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah: 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 
Nama Judul 

penelitian 

Metode 

penelitian 

Variabel Penelitian Persamaan dan Perbedaan 

Penelitian 

Rahmad 

Nico 

Suryanto 

(2015) 

Dampak 

positif dan 

negatif 

permainan 

game online 

di kalangan 

remaja 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

Statistik 

Deskriptif.  

 

- Pengetahuan 

- akses warnet 

- uang saku 

- ketersediaan 

waktu 

- jenis kelamin 

- usia 

- pekerjaan orang 

tua 

Persamaan pada penelitian ini 

adalah menggunakkan  

variabel pengetahuan, akses 

warnet, ekonomi keluarga, 

sedangkan perbedaan 

penelitian ini adalah pada 

populasi dan sampel yang 

digunakan dan lokasi 

penelitian, sehingga berbeda. 

Ratna 

Dewi 

Pengaruh 

keaktifan 

Penelitian ini 

menggunakan 

- Keaktifan 

dalam kegiatan 

Persamaan pada penelitian ini 

adalah menggunakkan  
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Palupi 

(2016) 

dalam ekstra 

kurikuler 

pramuka siaga 

terhadap 

intensitas 

bermain game 

online 

rancangan 

Deskriptif 

Kuantitatif  

 

di sekolah variabel  keaktifan dalam 

kegiatan di sekolah sedangkan 

perbedaan penelitian ini adalah 

pada desain penelitian, 

populasi dan sampel yang 

digunakan dan lokasi 

penelitian sehingga berbeda. 

Novian 

aziz efendi 

(2014) 

Faktor 

penyebab 

bermain game 

online dan 

dampak 

negatifnya 

bagi pelajar 

(studi kasus 

pada warung 

internet di 

dusun 

mendungan 

desa pabelan 

kecamatan 

karta suara 

kabupaten 

sukoharjo). 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

kualitatif dengan 

tipe kajian yang 

lebih bersifat 

deskriptif. 

 

- Komunikasi 

yang kurang 

maksimal 

antara anak dan 

anggota 

keluarga 

khususnya 

orang tua 

- Pengawasaan 

orang tua yang 

kurang kepada 

anak 

- Kesalahan pola 

asuh dari orang 

tua kepada anak 

- Kejenuhan atau 

merasa bosan 

 

Persamaan pada penelitian ini 

adalah menggunakkan  

variabel peran orang tua yang 

kurang kepada anak, 

sedangkan perbedaan 

penelitian ini adalah pada 

desain penelitian, populasi dan 

sampel yang digunakan dan 

lokasi penelitian sehingga 

berbeda. 

Merry 

fitria 

apriyanti 

(2015) 

Prilaku agresi 

remaja yang 

gemar 

bermain game 

online  (studi 

kasus di 

kelurahan 

ngagel rejo 

kecamatan 

wonokromo 

surabaya). 

Penelitian ini 

menggunakan 

rancangan 

kualitatif dengan 

tipe kajian yang 

lebih bersifat 

deskriptif. 

 

- Kecanduan 

- Fitur game 

yang menarik 

- Untuk 

menambah 

teman 

Persamaan penelitian ini 

adalah menggunakan 

persamaan variabel konten 

game dan peran teman sebaya 

sedangkan perbedaan 

penelitian ini adalah pada 

desain penelitian, judul, dan 

lokasi penelitian dan variabel 

yang tidak di gunakan seperti 

kecanduan bermain game. 

 


