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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Kecanduan Game Online 

a. Pengertian Kecanduan Game Online 

Kecanduan atau addiction dalam kamus psikologi diartikan sebagai 

keadaan bergantung secara fisik pada suatu obat bius. Pada umumnya, 

kecanduan tersebut menambah toleransi terhadap suatu obat bius, 

ketergantungan fisik dan psikologis, dan menambah gejala pengasingan 

diri dari masyarakat, apabila obat bius dihentikan.
9
 

Kecanduan dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu 

merasa ketergantungan terhadap suatu hal yang disenanginya pada 

berbagai kesempatan yang ada disebabkan karena kurangnya kontrol diri 

sehingga dapat menimbulkan perilaku yang kompulsif dan dapat 

menyebabkan dampak yang negatif. 

Psikologi memiliki pandangan tersendiri tentang teori game dan 

dikemukakan oleh beberapa tokoh psikologi antara lain:
10

 

1) Sigmund Freud (Austria/England). Menurut pendekatan psikologinya 

yaitu psikologi analisis, game berfungsi untuk mengekspresikan 

dorongan impulsif sebagai cara untuk mengurangi kecemasan yang 

belebihan pada anak. Bentuk kegiatan game yang ditunjukan berupa 

                                                 
9
Chaplin, James P, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.  11. 

10
Haditono, dkk, Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 131-132. 
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bermain fantasi dan imajinasi dalam sosiodrama atau pada saat 

bermain sendiri. 

2) Jean Piaget (Swiss). Game mampu mengaktifkan otak anak, 

mengintegrasikan fungsi belahan otak kanan dan kiri secara seimbang 

dan membentuk struktur syaraf, serta mengembangkan pilar-pilar 

syaraf pemahaman yang berguna untuk masa yang akan datang. 

Berkaitan dengan itu pula otak yang aktif adalah kondisi yang sangat 

baik untuk menerima pelajaran. 

Menurut Potoe, game online adalah permainan yang bersifat dunia 

maya dan biasanya dimainkan di dalam PC/laptop serta menggunakan 

media internet sehingga user dari berbeda tempatpun bisa bermain 

bersama dalam satu waktu dan permainan yang sama.
11

 Jika berbicara 

tentang game saat ini maka tidak lengkap rasanya jika tidak membahas 

mengenai game online. Ya, teknologi internet itu sendiri sudah 

memberikan konstribusi yang revolusioner pada bisnis game. 

Jika dulu game hanya dimainkan sendiri atau pada jaringan 

komputer yang berdekatan (LAN atau antarjaringan kampus) maka kini 

pemain game sudah bisa bermain dengan pemain-pemain lain antar negara 

dan antar bangsa. Ini memupuskan tudingan bahwa pemain game fanatic 

adalah orang yang anti sosial atau tidak menyukai pergaulan. Malah game 

online memberikan nuansa baru di mana interaksi sosial dengan orang 

semakin intensif yang dibarengi dengan keasyikan bermain game. Ini 

                                                 
11

https://ayussoulimage.blogspot.co.id/2012/04/kecanduan-game-online-pada-anak-

anak.html?m=1, diakses pada 08 Maret 2018, Pukul 22.00 wib. 
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adalah bisnis serius. Perkembangan game memang tidak terlepas dari segi 

bisnis, karena game itu sendiri adalah sebuah bentuk binis. Di bisnis game 

ini banyak orang mengorbankan yang dimilikinya karena game memang 

menyenangkan. 

Selain uang yang dikorbankan adalah waktu.Untuk sebagian orang 

waktu memang tersedia banyak dan mereka bisa memainkan sepuas-

puasnya game yang disukai. Tetapi bagi sebagian orang game juga sangat 

bersifat adiktif atau kecanduan. Sudah ada beberapa korban yang 

meninggal karena memainkan game online di Korea, salah satu negara di 

mana penduduknya terkenal candu memainkan game online.
12

 

Menurut King dan Delfabro, game addiction merupakan salah satu 

bentuk adiksi yang disebabkan oleh adanya pemikiran secara terus 

menerus sehingga menimbulkan perilaku yang excessive dimana pemain 

menunjukkan motivasi tinggi dalam bermain dan pemain dapat 

menghabiskan waktu lebih dari 35 jam perminggu untuk bermain.
13

 

   Kecanduan vidio game adalah salah satu cara yang ekstrem bagi 

seseorang untuk membuang-buang waktunya, yang akan dipertanyakan 

nanti di hari kebangkitan. Jika seorang muslim benar-benar mengerti nilai 

dan pentingnya waktu, dan bahwa itu adalah ladang dimana mereka dapat 

menanam benih untuk akhirat. 

                                                 
12

Samuel Henry, Panduan Praktis Membuat Game 3D, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 

h. 6. 
13

Elna Yuslaini Siregar. Rodiatul Hasanah Siregar, “Penerapan Cognitive Behavior 

Therapy (Cbt) Terhadap Pengurangan Durasi Bermain Games Pada Individu Yang Mengalami 

Games Addiction”, Jurnal Psikologi, Vol. 9, No. 1, 2013, h. 19. 
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“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan 

kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan 

kepada Kami”. (QS. Al-Mu‟minun:115). 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecanduan game 

online adalah suatu keadaan individu yang ingin terus bermain game 

online menghabiskan waktu serta dimungkinkan individu tersebut tidak 

mampu mengontrol dan mengendalikannya.
14

 

b. Kriteria Kecanduan Game Online 

Kriteria seseorang kecanduan akangame online sebenarnya hampir 

sama dengan jenis kecanduan yang lain, akan tetapi kecanduan game 

online dimasukkan kedalam golongan kecanduan psikologis dan bukan 

kecanduan secara fisik. Chen dan Chang dalam Asian Journal of Health 

and Information Sciences, menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat buah 

aspek kecanduan game online. Keempat aspek tersebut adalah:
15

 

1) Compulsion (kompulsif/dorongan untuk melakukan secara terus 

menerus), merupakan suatu dorongan atau takanan kuat yang berasal 

dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu hal secara terus 

menerus, diamana dalam hal ini merupakan dorongan dari dalam diri 

untuk terus-menerus bermain game online. 

2) Withdrawal (penarikan diri), merupakan suatu upaya ketidakmampuan 

untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Seseorang 

yang kecanduan game online merasa tidak mampu untuk menarik atau 

menjauhkan diri dari hal-hal yang berkenaan dengan game online, 

seperti halnya seorang perokok yang tidak bisa lepas dari rokok. 

3) Tolerance (toleransi), dalam hal ini diartikan sebagai sikap menerima 

keadaan diri kita ketika melakukan suatu hal. Biasanya toleransi ini 

berkenaan dengan jumlah waktu yang digunakan atau dihabiskan 

untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini adalah bermain game 

                                                 
14

https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id. diakses pada 06 Maret 2018. Pukul 21.00 wib. 
15

https://media.neliti.com>publications.diakses pada 05 Maret 2018.Pukul 20.00 wib. 

https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/
https://media.neliti.com/
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online. Dan kebanyakan pemain game online tidak akan berhenti 

bermain hingga merasa puas. 

4) Interpersonal and health-related problems (masalah hubungan 

interpersonal dan kesehatan) merupakan persoalan-persoalan yang 

berkaitan dengan interaksi orang lain dan juga masalah kesehatan. 

Pecandu game online cenderung untuk tidak menghiraukan bagaimana 

hubungan interpersonal yang mereka miliki karena mereka hanya 

terfokus pada game online saja. 

 

Untuk mengatakan seseorang adalah pecandu bukan hal yang 

mudah.Namun, ada dua hal yang bisa dijadikan tolak ukur seperti halnya 

kecanduan terhadap substansi.Terdapat dua gejala yang menjadi tolak ukur 

kecanduan, yaitu dependence dan withdrawal. Seseorang yang mengalami 

dependence pada zat maka dia akan selalu memerlukan zat tersebut untuk 

membuat hidupnya terus berjalan, tanpa zat maka dia tidak bisa 

melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Jika penggunaan zat 

dihentikan maka dia akan mengalami withdrawal (penarikan diri) yang 

ditandai dengan marah, cemas, mudah tersinggung, dan frustasi. 

Delfabro dan Griffiths mengemukakan bahwa seseorang dikatakan 

mengalami games addiction jika memenuhi kriteria seperti:
16

 

1) Preokupasi dalam bermain game termasuk didalamnya bermain 

kembali walaupun sudah pernah dimainkan dan berencana untuk 

bermain ke tahapan selanjutnya. 

2) Kebutuhan untuk bermain meningkat seiring berjalannya waktu guna 

mencapai kepuasan. 

3) Ketidakmampuan untuk mengobrol, menghindari ataupun berhenti 

bermain games. 

4) Merasa resah, marah, gelisah ketika berusaha untuk menghentikan 

permainan. 

5) Bermain games merupakan salah satu cara untuk menghindar dari 

masalah ataupun perasaan bersalah, helplessness, kecemasan dan 

depresi. 

                                                 
16

Elna Yuslaini Siregar. Rodiatul Hasanah Siregar, “Penerapan Cognitive Behavior 

Therapy (Cbt) Terhadap Pengurangan Durasi Bermain Games Pada Individu Yang Mengalami 

Games Addiction”, Jurnal Psikologi, Vol. 9, No. 1, 2013, h. 19. 
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6) Setelah selesai bermain, kembali memainkannya kembali kepada hari 

lain untuk membuat progres yang lebih baik atau mendapatkan skor 

lebih tinggi (chasing). 

7) Berbohong pada anggota keluarga, terapis ataupun orang lain yang 

terlibat ketika individu ingin bermain. 

8) Berkaitan dengan tindakan illegal, seperti mencuri, butuh uang untuk 

bermain. 

9) Kehilangan hubungan yang signifikan, seperti pekerjaan, pendidikan, 

ataupun kesempatan karir karena bermain. 

10) Membutuhkan orang lain dalam mengatur keuangannya untuk 

meringankan bebannya dalam mengatur keuangannya disebabkan oleh 

bermain games. 

11) Menghabiskan waktu lebih dari 35 jam perminggu untuk bermain. Dan 

kriterian games addiction terpenuhi paling sedikit dalam waktu 6 

bulan. 

Anak-anak yang mempunyai kecanduan untuk bermain game 

online biasanya mempunyai ciri-ciri atau kecenderungan berperilaku 

sebagai berikut:
17

 

1) Main game yang itu-itu saja bisa bermain lebih dari 3 jam sehari 

2) Rela mengeluarkan banyak uang untuk main game 

3) Prestasi sekolah pada umumnya menurun dan jadi malas belajar 

4) Lebih suka belajar meningkatkan prestasi game daripada sekolah 

5) Lebih dari 1 bulan masih tetap bermain game yang sama 

6) Bisa punya teman atau komunitas sesama pencinta game 

7) Kesal dan marah jika dilarang total bermain game 

8) Senang menularkan hobi ke orang lain di sekitarnya 

9) Sangat antusias sekali jika ditanya masalah game 

c. Jenis-jenis Game Online 

Game online memiliki jenis yang banyak, mulai dari permainan 

sederhana berbasis teks sampai permainan yang menggunakan grafik 

                                                 
17

http://www.organisasi.org/1970/01/gejala-tanda-ciri-ciri-anak-ketagihan-kecanduan-

main-game-online-offline.html?m=1#.W7RwK8uyRdY. diakses pada 06 Maret 2018. Pukul 15:00 

wib. 

http://www.organisasi.org/1970/01/gejala-tanda-ciri-ciri-anak-ketagihan-kecanduan-main-game-online-offline.html?m=1#.W7RwK8uyRdY
http://www.organisasi.org/1970/01/gejala-tanda-ciri-ciri-anak-ketagihan-kecanduan-main-game-online-offline.html?m=1#.W7RwK8uyRdY
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kompleks dan membentuk dunia virtual yang ditempati oleh banyak 

pemain sekaligus. Untuk lebih jelasnya berikut adalah jenis-jenis game 

online berdasarkan jenis permainan:
18

 

1) Massively Multyplayer Online First-person shooter games 

(MMOFPS). 

Game online jenis ini mengambil sudut pandang orang pertama 

sehingga seolah-olah pemain berada dalam permainan tersebut dalam 

sudut pandang tokoh karakter yang dimainkan, dimana setiap tokoh 

memiliki kemampuan yang nerneda dalam tingkat akurasi, refleks, dan 

lainnya.Permainan ini dapat melibatkan banyak orang dan biasanya 

permainan ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata 

militer.Contoh permainan jenis ini antara lain Counter Strike, Cull of 

Duty, Point Blank, Blood, Unreal. 

2) Massively Multyplayer Online Real Time strategy games 

(MMOORTS). 

Game jenis ini menekankan opada kehebatan strategi 

pemainnya. Permainan ini memiliki ciri khas dimana pemain harus 

mengatur permainan. Dalam RTS, tema permainan bisa berupa sejarah 

(misalnya seri Age of Emperies), fantasi (misalnya Warcraft) dan fiksi 

ilmiah (misalnya Star Wars) 

3) Massively Multyplayer Online Role-Playing games (MMORPG). 

Permainan peran RPG adalah sebuah permainan yang para 

pemainnya memerankan tokoh-tokoh khayalan dan berkalaborasi 

                                                 
18

https://etheses.uin-malang.ac.id. diakses pada 07 Maret 2018. Pukul 21:30 wib. 

https://etheses.uin-malang.ac.id/
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untuk merajut sebuah cerita bersama.Para pemain memilih aksi tokoh-

tokoh mereka berdasarkan karakteristik tokoh tersebut.Keberhasilan 

aksi mereka tergantung pada sistem peraturan permainan yang telah 

ditentukan.
19

 Game jenis ini biasanya menekankan peran tokoh-tokoh 

khayalan dan berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. RPG 

biasanya lebih mengarah ke kolaborasi dari pada kompetisi.Pada 

umumnya dalam RPG, para pemain tergabung dalam satu kelompok. 

Contoh dari game ini Ragnarok Online, The Lord of the Rings Online: 

Shadows of Angmar, Final Fantasy, Dota, Mobile Legends. 

d. Dampak Bermain Game Online 

Selain memberikan dampak positif, game online juga memberikan 

dampak negatif, dampak positif dalam bermain game online ini yaitu 

dampak yang dapat dikatakan memberi manfaat/pengaruh baik bagi 

penggunanya. Dampak positif game online adalah sebagai berikut: 

1) Menjadi ajang melatih konsentrasi, bahwa game online dapat membuat 

anak mahir menggunakan komputer. 

2) Meningkatkan konsentrasi. 

3) Mengusir stress. 

4) Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. 

5) Dapat menambah teman. 

                                                 
19

Kristo Radion, ULTIMATE GAME DESIGN, (Yogyakarta: ANDI, 2009), h. 2. 
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6) Bagi yang telah mempunyai ID dari salah satu game onlinenya yang 

telah jadi (GG) mereka dapat menjualnya kepada orang lain dan 

akhirnya mendapat uang dari hasil tersebut.
20

 

Sementara itu kecanduan game online mempunyai banyak dampak 

negatif khususnya bagi remaja. Oleh karena candu game online 

dikategorikan sebagai salah satu jenis kenakalan remaja. Adapun dampak 

negatif bagi para pengguna game online tersebut seperti:
21

 

1) Seseorang yang bermain game online hanya menghambur-hamburkan 

waktu dan uang secara sia-sia. 

2) Membuat menjadi ketagihan. 

3) Membuat jadi lupa waktu untuk makan, mandi, beribadah, waktu 

untuk pulang, dan lain-lain. 

4) Terkadang lebih merelakan sekolahnya untuk bermain game online 

(bolos sekolah). 

5) Dengan terlalu sering berhadapan dengan monitor atau layar secara 

mata telanjang dapat membuat mata menjadi minus. 

6) Membuat orang menjadi terisolir dengan lingkungan sekitar. Bersifat 

cuek acuh tak acuh. 

7) Berpeluang mengajarkan judi atau taruhan. 

                                                 
20

https://www.liputan6.com/zen6/read/476318/dampak -positif-dari-game-online diakses 

pada 10 Oktober 2018. pukul 21.30 wib. 
21

https://klubwanita.com/dampak-negatif-game-online, diakses pada 07 Maret 2018. 

pukul 22.30 wib. 

https://klubwanita.com/dampak-negatif-game-online
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8) Jika terlalu sering akan berakibat pada gangguan psikologis. Perilaku 

seseorang dapat berubah dan mempengaruhi pola pikir. Pikiran akan 

selalu tertuju pada game yang sering dimainkannya. 

9) Emosional dan mudah marah. 

10) Bagi peserta didik yang sudah ketergantungan pada game online ini 

akan merasa kelelahan ketika dihadapkan dengan pembelajaran/malas. 

11) Berbicara kasar dan kotor. 

12) Mencuri uang demi bermain game, dan juga mencuri ID kawan.  

13) Seorang anak yang sering berbohong kepada orang tuanya, karena 

pada awalnya berpamitan untuk berangkat sekolah ternyata dia bolos 

sekolah untuk bermain game online. Dan juga meminta uang lebih 

dengan alasan ada yang mau dibayar atau keperluan, ternyata uang itu 

digunakan untuk bermain game online. 

2. Akhlak Siswa 

a. Pengertian Akhlak 

Secara linguistik, perkataan akhlak diambil dari bahasa Arab, 

bentuk jamak dari kata  "خلق"  (khuluqun) yang berarti budi pekerti, 

perangai, tingkah laku atau tabiat.Kalimat tersebut mengandung segi-segi 

persesuaian dengan perkataan “khalkun” yang berarti kejadian.
22

 Kata 

khuluq secara harfiah dapat diartikan dengan budi pekerti, tingkah laku, 

                                                 
22

Zahruddin AR, Pengantar Ilmu Akhlak, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 

ke I, h. 1. 
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perangai atau tabiat. Term akhlak dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai 

keadaan jiwa yang menentukan tindakan seseorang.
23

 

Dalam khazanah perbendaharaan bahasa Indonesia kata yang setara 

maknanya dengan akhlak adalah moral, etika, nilai, dan karakter.
24

Kata-

kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata karma atau 

sopan santun. 

Ada beberapa pengertian akhlak yang dikemukakan oleh beberapa 

tokoh, diantaranya: 

1) Ibnu Miskawaih mengatakan bahwa akhlak adalah keadaan gerak jiwa 

yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak 

menghajatkan pikiran.
25

 

2) Imam al-Ghazali mendefinisikan akhlak adalah sifat yang tertanam 

dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan 

gampang dan mudah, tanpa memerlukanpemikiran dan 

pertimbangan.
26

 

3) Zakiah Daradjat dalam bukunya Pendidikan Islam dalam keluarga dan 

sekolah menyatakan bahwa “Akhlak merupakan kelakuan yang timbul 

dari hasil perpaduan antara nurani, pikiran, perasaan, bawaan, dan 

                                                 
23

Amril, Akhlak Tasawuf, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 1. 
24

Akhyar, Akhlak, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN 

SUSKA RIAU, 2014), h. 1. 
25

Rachmat Djatnika, Sistem Etika Islam: Akhlak Mulia, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 

1996), Cet. 2, h. 27. 
26

Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3. 
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kebiasaan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindak akhlak 

yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian”.
27

 

Dari beberapa definisi di atas, sehingga dapat dirumuskan sebuah 

definisi akhlak merupakan suatu sistem yang melekat pada individu yang 

menjadikan seseorang menjadi manusia istimewa dari individu lainnya, 

lalu menjadi sifat pada diri seseorang tersebut. Apakah sifat-sifat itu 

terdidik kepada yang baik, dinamakan akhlak baik, jika sifat seseorang itu 

buruk, maka dinamakan akhlak buruk. 

b. Macam-macam Akhlak 

Secara garis besar akhlak dapat dibedakan atas dua macam yaitu 

akhlak baik dan akhlak buruk. 

1) Akhlak Mahmudah 

Akhlak baik (akhlakul mahmudah) adalah tingkah laku terpuji 

yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah, 

akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat yang terpuji.
28

 

Di antara ciri-ciri yang tergolong dalam akhlak mahmudah 

adalah:
29

 

a) Al-Amanah (setia, jujur, dan dapat dipercaya). 

b) Al-Sidq (benar dan jujur) 

c) Al-„Adl (adil) 

d) Al-„Afw (pemaaf) 

                                                 
27

Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Ruhama, 

1995), Cet. 2, h. 10. 
28

Yatimin Abdullah, Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta: Amzah, 2007) 

h. 38. 
29

Muhammad Abdurrahman, Akhlak: menjadi seorang muslim berakhlak mulia, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo, 2016), h. 33. 
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e) Al-„Alifah (disenangi) 

f) Al-Wafa‟ (menepati janji) 

g) Al-Ifafah (memelihara diri) 

h) Al-Haya‟ (malu) 

i) Al-Syaja‟ah (berani) 

j) Al-Quwwah (kuat) 

k) Al-Sabr (sabar) 

l) Al-Rahmah (kasih saying) 

m) Al-Sakha‟u (murah hati) 

n) At-Ta‟awun (penolong/sifat suka tolong menolong) 

o) Al-Islah (damai) 

p) Al-Ikha‟ (persaudaraan) 

q) Al-Iqtisad (hemat) 

r) Silaturrahmi (menyambung persaudaraan) 

s) Ad-Diyafah (menghormati tamu) 

t) At-Tawadhu‟ (merendah diri) 

Al-Ghazali telah meletakkan empat prinsip utama akhlak yang 

menyababkan manusia melahirkan akhlak terpuji (mahmudah).
30

 

a) Hikmah (kebijaksanaan). Jika seseorang memiliki hikmah maka 

dengan sendirinya melahirkan sifat baik, cerdas, dan selalu 

berprasangka baik. 

b) Adil. Segala sesuatu dilakukan dengan pertimbangan jiwa, 

meminimalisir keterlibatan nafsu dan perasaan marah dalam setiap 

aktivitas. 

c) Syaja’ah. (keberanian). Keberanian melawan hawa nafsu dan 

kemarahan. 

                                                 
30

Ibid, h. 35. 
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d) Iffah. Dapat mendidik keinginan nafsu untuk tunduk kepada kemauan 

akal dan syari‟at. 

2) Akhlak Mazmummah 

Akhlak tidak baik (akhlak mudzmumah) adalah perangai yang 

tercermin dari tutur kata, tingkah laku, dan sikap tidak baik. Akhlak 

tidak baik akan menghasilkan pekerjaan buruk dan tingkah laku yang 

tidak baik, akhlak yang tidak baik dapat dilihat dari tingkah laku 

perbuatan yang tidak elok, tidak sopan dan gerak gerik yang tidak 

menyenangkan. 

Di antara sifat-sifat atau akhlak yang dapat digolongkan dengan 

dengan akhlak mazmummah adalah sebagai berikut: 

a) Ananiah (egois) 

b) Al-Baghyu (lacur) 

c) Al-Bukhl (kikir) 

d) Al-Buhtan (dusta) 

e) Al-Hamr (peminum khamar) 

f) Al-Khianat 

g) Az-Zulm 

h) Al-Jubn (pengecut) 

i) Al-Fawahisy (dosa besar) 

j) Al-Ghazzab (pemarah) 

k) Al-Ghasyyu (curang dan culas) 

l) Al-ghibah (mengumpat) 

m) An-Namimah (adu domba) 

n) Al-Ghuyur (menipu) 

o) Al-Hasad (dengki) 

p) Al-Istikbar (sombong) 
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q) Al-Kufr (menginkari nikmat) 

r) AL-Liwath (homoseks) 

s) Ar-Riya‟ (ingin dipuji) 

t) As-Sumu‟ah (ingin didengar kelebihannya) 

c. Ruang Lingkup Akhlak 

Ruang lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup 

ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola 

hubungan. Akhlak diniyah (agama/Islam) mencakup berbagai aspek, 

dimulai dari akhlak kepada Allah, hingga kepada sesama makhluk 

(manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang tak 

bernyawa). 

1) Akhlak kepada Allah SWT 

Yang dimaksud akhlak kepada Allah adalah sikap atau 

perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai 

makhluk kepada Tuhan sebagai Kholiq.
31

Akhlak kepada Allah, 

merupakan akhlak yang paling tertinggi derajatnya. Sebab, akhlak 

kepada yang lainnya merupakan menjadi dasar akhlak kepada 

Allah terlebih dahulu. Tidak ada akhlak baik kepada yang lain 

tanpa terlebih dahulu akhlak baik kepada Allah SWT. 

2) Akhlak kepada sesama manusia 

Akhlak sesama manusia disini maksudnya adalah bahwa 

setiap orang hendaknya didudukkan secara wajar, tidak masuk 

kerumah orang lain tanpa izin, jika ketemu saling mengucapkan 

salam, dan ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang baik, 
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tidak mengucilkan seseorang atau kelompok lain, saling 

memaafkan, menjadi orang yang pandai mengendalikan nafsu 

amarah dan mendahulukan kepentingan orang lain dari pada 

kepentingan diri sendiri. Akhlak terhadap sesama manusia 

merupakan sikap seseorang terhadap orang lain, dalam Abdullah 

Salim yang dikutip oleh Yatimin Abdullah mengemukakan akhlak 

kepada sesama manusia harus dikembangkan sebagai berikut: 

a) Menghormati perasaan orang lain dengan cara yang baik 

seperti yang disyari‟atkan agama, jangan tertawa didepan orang 

yang sedang bersedih, jangan mencaci sesama manusia jangan 

memfitnah dan menggunjing, jangan melaknat sesame 

manusia, dan jangan makan di depan orang yang sedang 

berpuasa. 

b) Memberi dan menjawab salam dengan memperlihatkan muka 

manis, mencintai saudara sesama muslim sebagaimana 

mencintai dirinya sendiri, dan menyayangi kebaikan. 

c) Pandai berterima kasih, manusia yang baik adalah pandai 

berterima kasih atas kebaikan orang. 

d) Memenuhi janji, janji adalah amanah yang wajib dipenuhi, baik 

janji untuk bertemu, janji membayar hutang, maupun janji mau 

mengembalikan pinjaman. 

e) Tidak boleh mengejek, mengejek berarti merendahkan orang 

lain. 

f) Jangan mencari-cari kesalahan. 
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g) Jangan menawar sesuatu yang sedang ditawar oleh orang lain 

dalam berbelanja.
32

 

Adapun akhlak terhadap sesama manusia meliputi akhlak kepada 

guru, akhlak kepada orang tua, akhlak terhadap sesama teman, dan akhlak 

terhadap diri sendiri. 

(1) Akhlak kepada guru 

Guru adalah orang tua kedua, yaitu orang yang mendidik 

murid-muridnya untuk menjadi lebih baik sebagaimana yang diridhoi 

Allah Swt. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, 

maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut 

tidak bertentangan dengan syari‟at agama. 

Adapun yang termasuk akhlak kepada guru adalah: 

(a) Memuliakan, tidak menghina atau mencaci-maki guru. 

(b) Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat. 

(c) Datang ke tempat belajar dengan penampilan yang rapi. 

(d) Diam memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. 

(e) Bertanya kepada guru apabila ada sesutau yang belum dimengerti 

dengan cara baik. 

(f) Menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada ada faedahnya, 

sekedar mengolok-olok atau yang dilatarbelakangi oleh niat buruk. 

(g) Menegur guru apabila melakukan kesalahan dengan cara yang 

penuh hormat. 
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(h) Meminimalkan pengaruh luar yang dapat mengganggu konsentrasi 

belajar. 

(i) Kepercayaan dan penghormatan penuh kepada guru. 

(j) Tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru namun ia 

serahkan kendali urusannya kepada guru itu secara keseluruhan 

dalam setiap rincian, dan mendengarkan nasihatnya seperti orang 

yang sakit dan bodoh mendengarkan dokter yang sayang dan 

cerdik.
33

 

(2) Akhlak kepada orang tua 

Salah satu ajaran paling penting setelah ajaran tauhid adalah 

berbakti kepada kedua orang tua, bahkan menurut pendapat para 

ulama, ajaran berbakti kepada kedua orangtua menempati urutan kedua 

setelah ajaran menyembah kepada Allah SWT. Dalam al-Qur‟an 

disebutkan: 

                     

                    

 

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu 

dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau 

kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka 

sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan 

"ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia”. (QS. Al-Isra’: 23). 
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Berbuat baik kepada orang tua, dalam bahasa Arab disebut 

dengan birrul walidain, yang berarti berbuat baik kepadanya dengan 

menyelesaikan atau menunaikan yang wajib bagi anak terhadap kedua 

orang tua, baik dari segi moral maupun spiritual yang sesuai dengan 

ajaran Islam. Sedangkan durhaka terhadap kedua orang tua disebut 

dengan uququl waliadain, durhaka terhadap orang tua bisa berupa 

tidak mematuhi perintahnya, mengabaikan, menyakiti, meremehkan, 

memandang dengan hina, mengucapkan kata-kata kotor atau kasar dan 

lain sebagainya. 

Di antara hal-hal yang harus dilakukan anak terhadap kedua 

orang tuanya adalah: 

(a) Mendengar pembicaraan keduanya 

(b) Berdiri ketika keduanya berdiri 

(c) Mematuhi perintah keduanya 

(d) Tidak berjalan di hadapan keduanya 

(e) Tidak meninggikan suara kepada keduanya 

(f) Memenuhi panggilan keduanya 

(g) Berusaha mendapatkan ridha keduanya 

(h) Merendahkan diri kepada keduanya 

(i) Tidak mengungkit-ungkit jasa atau kebaikan-kebaikan yang telah 

diberikan anak kepada orang tua 

(j) Tidak mengerutkan dahi di hadapannya 

(k) Tidak bepergian kecuali dengan izin keduanya 

(3) Akhlak terhadap sesama teman 
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Ketika memiliki teman, hendaknya banyak memperhatikannya, 

dan tunaikanlah kewajiban kecil terhadapnya bila dia ditimpa 

musibah.Di saat gembira, tampillah di hadapannya dengan wajah ceria, 

dengan sikap murah hati. Sambutlah dengan sikap manis muka bila dia 

berkunjung pada anda, sehingga hal ini setiap kondisi akan 

membuatnya senantiasa senang melihat anggota tubuh anda, dan dia 

merasa senang pada saat bertemu anda. Jangan segan-segan bersikap 

hormat kalau bertemu dengan teman.
34

 

Adapun akhlak yang dilakukan dengan berbuat adil terhadap 

saudaranya dapat dilakukan dengan berbuat adil terhadap saudaranya. 

Selain itu akhlak sesamamuslim bisa dilakukan dengan tidak saling 

menggelar dengan gelar yang buruk, sebagai sesama muslim, tidak 

boleh saling mencemooh. Cemooh adalah bagian dari lemparan gelar 

buruk terhadap seseorang.Cemooh adalah kata-kata menghina atau 

memandang enteng.Kata tersebut dimaksudkan untuk mengejek 

supaya orang tertawa atau menertawakan yang diejek.
35

 Baik sama 

temannya maupun orang yang lebih dewasa dari siswa tersebut. 

(4) Akhlak kepada diri sendiri 

Berakhlak yang baik terhadap diri sendiri dapat diartikan 

menghargai, menghormati, menyayangi dan menjaga diri sendiri 

dengan sebaik-baiknya, karena sadar bahwa dirinya itu sebagai ciptaan 

dan amanah Allah yang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-
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baiknya.
36

 Beberapa contoh akhlak al-karimah terhadap diri sendiri 

yaitu: 

(a) Sabar (tegar, konsisten, kerja keras dalam kebenaran) 

(b) Syukur dalam bentuk aktualissi potensi diri 

(c) Rendah hati, tidak sombong, angkuh (egoistic) 

(d) Jujur terhadap hati nurani dan pikiran sendiri 

(e) Menjaga kesucian, kebersihan dan kerapian diri 

(f) Berperilaku halus, yaitu ramah, santun dan tidak emosional 

(g) Dapat dipercaya, tidak curang atau khianat 

(h) Ksatria; berani karena benar, bertanggung jawab 

(i) Tidak ambisius yaitu tidak menghalalkan segala cara untuk 

mencapai suatu tujuan.
37

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh: 

1. Pengaruh Keteladanan Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Akhlak 

Siswa (Asmara, 2016) di dapatkan hasil menunjukkan nilai koofesien 

korelasi sebesar 0,466 lebih besar dari pada taraf signifikan 1% 0,463 dan 

5% 0,361. Dengan demikian Ha diterima dan Ho di tolak. Penelitian ini 

terdapat kesamaan dalam variabel Akhlak yang akan penulis teliti dan 

perbedaan pada keteladanan guru Pendidikan Agama Islam sedangkan 

penulis kecanduan bermain gameonline. 
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2. Hubungan Antara Kecanduan Bermain Game Online Dengan Kompetensi 

Sosial pada Remaja (Muhammad Ferdy, 2014) di dapatkan hasil terdapat 

sumbangan efektif kecanduan bermain game online terhadap kompetensi 

sosial sebesar 7,5%, sedangkan sisanya 92,5% ditentukan oleh faktor-

faktor lain. Perbedaan peneitian ini dengan penetian yang peneliti lakukan 

terletak pada berbedanya jenis variabel terikat yang diteliti. 

3. Usaha Guru Bimbingan Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi 

Kecanduan Game Online Pada Siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 10 Pekanbaru (Iftitah Rahmi, 2015) di dapatkan kesimpulan faktor-

faktor yang menyebabkan kecanduan game online pada siswa adalah 

karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta guru di sekolah, dan 

usaha guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi kecanduan game 

online yaitu berusaha aktif baik dalam mengatasi masalah maupun 

menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Perbedaan peneitian ini 

dengan penetian yang peneliti lakukan terletak pada berbedanya pada 

usaha guru bimbingan dan koseling, dimana hanya terdapat satu variabel.  

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan alat yang digunakan untuk memberi 

batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga untuk ukuran secara spesifik 

dan teratur agar mudah dipahami untuk menghindari kesalahpahaman 

terhadap penulisan ini.Kajian ini terdiri atas dua variabel Variabel yang 

pertama adalah kecanduan bermain game online (disimbolkan dengan 

X).Variabel kedua adalah akhlak siswa (disimbolkan dengan Y). 
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Adapun konsep operasional kecanduan bermain game online (variable 

X)  indikator adalah: 

1. Main game yang itu-itu saja bisa bermain lebih dari 3 jam sehari 

2. Rela mengeluarkan banyak uang untuk main game 

3. Prestasi sekolah pada umumnya menurun dan jadi malas belajar 

4. Lebih suka belajar meningkatkan prestasi game daripada sekolah 

5. Lebih dari 1 bulan masih tetap bermain game yang sama 

6. Bisa punya teman atau komunitas sesama pencinta game 

7. Kesal dan marah jika dilarang total bermain game 

8. Senang menularkan hobi ke orang lain di sekitarnya 

9. Sangat antusias sekali jika ditanya masalah game 

Konsep operasional akhlak siswa (variabel Y) indikatornya sebagai 

berikut: 

1. Siswa menyampaikan konfirmasi kepada guru apabila melakukan 

kesalahan dengan cara yang penuh hormat 

2. Siswa memperhatikan dengan diam ketika guru sedang menjelaskan 

3. Siswa menghormati guru 

4. Siswa datang tepat waktu 

5. Siswa tidak keluar masuk saat proses pembelajaran berlangsung 

6. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

7. Siswa menghargai teman yang berbicara  

8. Siswa mengucap salam ketika bertemu dengan teman 

9. Siswa mengucapkan salam ketika masuk ke dalam ruang kelas 

10. Siswa menghindari mengejek teman 

11. Siswa berteman dengan siapa saja 
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12. Menghargai pendapat teman ketika belajar 

13. Siswa menghindari keributan saat belajar di dalam kelas 

14. Tidak mengejek teman dengan panggilan yang mencemooh 

15. Siswa memaafkan teman yang bersalah 

 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

a. Tingkat kecanduan bermain game online pada siswa di SMA Negeri 9 

Pekanbaru bervariasi. 

b. Akhlak siswa SMA Negeri 9 Pekanbaru bervariasi. 

2. Hipotesis 

Hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian yang masih perlu diuji keberadaannya. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ha=  Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecanduan 

bermain game online dengan akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 9 Pekanbaru. 

H0=  Tidak terdapat hubungan negatif yang signifikan antara kecanduan 

bermain game online dengan akhlak siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 9 Pekanbaru. 


