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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori 

1. Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah yang menggunakan media massa, tidaklah salah 

karena komunikasi massa memang memerlukan media massa sepeti surat kabar, 

majalah, radio, atau televise. Jadi komunikasi massa bukan berkomunikasi dengan 

massa (orang banyak).  

Wilbur Schramm mengatakan bahwa untuk berlangsungnya suatu kegiatan 

komunikasi, minimal diperlukan tiga komponen yaitu source, message, 

destination, atau komunikator, pesan, komunikan. Apabila salah satu dari ketiga 

komponen tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak dapat berlangsung. Namun 

demikian, selain ketiga komponen tersebut masih terdapat komponen lainnya 

yang berfungsi sebagai pelengkap. Artinya, jika komponen tersebut tidak ada, 

maka tidak akan berpengaruh terhadap komponen lainnya. Oleh karna itu, 

komponen – komponen utama (komunikator-pesan-komunikan) mutlak harus ada 

pada proses komunikasi, baik itu komunikasi antarpersonal (interpersonal), 

kelompok maupun komunikasi massa. 

Komunikasi massa adalah pesan yang di komunikasikan melalui media 

massa pada sejumlah besar orang (mass communication is message communicated 

through a mass medium to a large number of people). Dari defenisi tersebut dapat 

diketahui bahwa komunikasi massa itu harus menggunakan media massa. Jadi, 

sekalipun komunikasi itu disampaikan kepada khalayak yang banyak, seperti rapat 

akbar di lapangan luas yang dihindari oleh ribuan, bahkan puluhan ribu orang, jika 

tidak menggunakan media massa, maka itu bukan komunikasi massa.
17

 

a. Fungsi Komunikasi Massa 

Ada beberapa fungsi komunikasi massa yakni sebagai informasi, hiburan, 

persuasif, tramisi budaya, mendorong kohesi sosial, pengawasan, kolerasi, 

pewarisan sosial, melawan kekuasaan dan kekuatan represif dan menguatkan 

hubungan trikonomi. 
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b. Efek Komunikasi Massa 

Komunikasi merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan dari 

seseorangkomunikator kepada komunikan dimana komunikan akan memberikan 

umpan balikkepada komunikator sebagai umpan balik atau tanggapan dari pesan 

yang diterimanya, komunikasi dapat berupa komunikasi internal merupakan 

sebuah komunikasi yang dilakukan sebuah individu terhadap dirinya sendiri 

mengenai apa yang hendak dilakukan. 

Disisi lain terdapat juga sebuah komunikasi yang disebut dengan 

komunikasi massa yakni sebuah komunikasi yang ditujukan kepada khalayak 

dengan menggunakan media massa atau dapat juga komunikasi secara langsung 

seperti halnya pada acara seminar-seminar atau diskusi panel. 

Menurut Steven M. Chaffle, Efek media massa dapat dilihat dari beberapa 

pendekatan. Pendekatan pertama yaitu efek media massa yang berkaitan dengan 

pesan atau media itu sendiri. Pendekatan kedua yaitu dengan melihat jenis 

perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau komunikasi massa yang berupa 

perubahan sikap, perasaan dan perilaku atau dengan istilah lain dikenal dengan 

sebagai perubahan kognitif, efektif, dan behavioral.
18

 

1) Efek kognitif 

Efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikasi yang 

sifatnya informatif bagi dirinya. Efek kognitif ini membahas bagaiman media 

massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat 

dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media massa kita 

memperoleh  informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita 

kunjungi secara langsung. Realitas keterampila yang media adalah realitas yang 

sudah diseleksi. Televisi memilih tokoh-tokoh tertentu untuk ditampilkan dan 

mengesampingkan tokoh-tokoh lain. Efek proposional .kognitif adalah bagaimana 

media massa memberikan manfaat yang dikehendakinya oleh masyarakat atau 

audiens yang dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan bagi audiens. Adapun 

indikator Efek Kognitif yaitu: Pengetahuan yang didapat dalam bermain game 

PUBG. 
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2) Efek Afektif 

Efek ini kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuan dari 

komunikasi massa bukan memberitahukan khalayak tentang sesuatu, tatapi lebih 

dari itu, khalayak dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, gembira, 

marah, setelah menerima pesan dari media massa. Adapun indikator efek afektif 

yaitu: perasaan terhadap permainan game PUBG. Efek afektif merupakan sikap 

dari audiens terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Adapun factor 

yang mempengaruhi intensitas ransangan emosional pesan dari media ke media 

massa. 

a) Susunan emosional, respon individu terhadap sebuah film atau sinetron 

televise akan dipengaruhi oleh emosional individu. 

b) Skema kognitif, merupakan naskah yang ada dipikiran individu yang 

menjelaskan alur peristiwa. 

c) Susunan terapan, adalah perasaan individu setelah menerima terpaan 

informasi dari media massa.
19

 

3) Efek Behavioral 

Efek behavioral merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam 

bentuk tindakan atau kegiatan. Adapun indikator efek behavioral atau konatif 

yaitu: permainan game PUUBG dapat mempengaruhi Perilaku siswa. 

Dampak sosial media massa secara pasti memengaruhi pemikiran dan 

tindakan khalayak, bukti sederhana terjadi pada seorang remaja laki-laki yang 

mengenakan topi seperti yang dipakai aktor dalam suatu tayangan komedi 

ditelavisi, anak-anak lainya pun dengan segera menirunya. Budaya, sosial dan 

politik dipengaruhi media.
20

 

2. Teori S-O-R 

Teori S – O – R adalah sebagai singkatan dari Stimulus – Organism – 

Respon, ini semua berasal dari psikologi. Objek material dari psikologi dan 

komunikasi adalah sama yaitu manusia yang jiwanya meliputi komponen – 

                                                             
19
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20
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komponen sikap, opini, prilaku, kognisi, afeksi, konasi. Teori ini mendasarkan 

asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas 

rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme.  

Elemen–elemen dari model ini adalah pesan (stimulus), komunikan 

(organisme), efek (respon).  Stimulus yang diberikan kepada organisme dapat 

diterima atau di tolak, maka pada proses selanjutnya terhenti. Ini berarti stimulus 

tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi arganisme, maka tidak ada perhatian 

(attention) dari organisme, dalam hal ini stimulus efektif dan ada reaksi. Langkah 

selanjutnya adalah organisme dapat menerima secara baik apa yang telah diolah 

sengga dapat terjadi kesediaan dalam mengubah sikap. Dalam perubahan sikap ini 

dapat dilihat bahwa sikap dapat berubah hanya jika rangsangan semula. 

Perubahan berarti bahwa stimulus yang diberikan dapat meyakinkan organisme, 

dan akhirnya secara efektif dapat merubah sikap. 

Hovland beranggapan bahwa perubahan sikap adalah serupa dengan 

proses belajar. Dalam mempelajari sikap yang baru ada tiga variabel penting yang 

menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.
21

 

Dimulai pada tahun 1030-an, lahir suatu model klasik komunikasi yang 

banyak mendapat pengaruh teori psikologi, teori S-O-R singkatan dari stimulus-

organism-respon. Asumsi dasar dari model ini adalah media massa menimbulkan 

efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Model ini 

menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses aksi – reaksi. Artinya model ini 

mengatakan kata–kata verbal, isyarat non verbal, simbol–simbol tertentu akan 

merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Pola S-O-

R ini dapat berlangsung secara positif atau negative. 

Menurut stimulus respon ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhdap stimulus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan 

kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur–unsur dari model ini 

adalah: 
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a. Pesan (stimulus,S) 

b. Komunikan (Organism,O): perhatian, pengertian, penerimaan 

c. Efek (respon,R): perubahan sikap.
22

 

Pesan (stimulus) yaitu adalah apa yang menarik atau apa yang didapat dari 

game online Player Unknown’s Battlegrounds, Komunikan (organism) yaitu 

adalah siswa yang menerima pesan yang di dapat setelah  bermain game online 

Player Unknown’s Battlegrounds, efek (respon) efek atau respon apa yyang di 

dapat oleh siswa setelah bermain game Player UUnknown’s Battlegrounds. 

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model S-O-R 

(Stimulus, Organism, Respon). Teori SOR sebagai singkatan dari Stimulus-

Organism-Response. Objek materialnya adalah manusia yang jiwanya meliputi 

komponen-komponen : sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi. Menurut 

model ini, organism menghasilkan perilaku tertentu jika ada kondisi stimulus 

tertentu pula, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus 

khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian 

antara pesan dan reaksi komunikan. Asumsi dasar dari model ini adalah : media 

massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. 

Stimulus Response Theory atau SR theory. Model ini menunjukkan bahwa 

komunikasi merupakan proses aksi-reaksi. Artinya model ini mengasumsi bahwa 

kata-kata verbal, isyarat non verbal, simbolsimbol tertentu akan merangsang 

orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Pola S-O-R ini dapat 

berlangsung secara positif atau negatif;misal jika orang tersenyum akan dibalas 

tersenyum ini merupakan reaksi positif, namun jika tersenyum dibalas dengan 

palingan muka maka ini merupakan reaksi negatif. Model inilah yang kemudian 

mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu Hypodermic needle atau teori 

jarum suntik. Asumsi dari teori inipun tidak jauh berbeda dengan model S-O-R, 

yakni bahwa media secara langsung dan cepat memiliki efek yang kuat terhadap 

komunikan.  

Dalam proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah hanya 

jika stimulus yang menerpa melebihi semula. Respon atau perubahan sikap 
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bergantung pada proses terhadap individu. Stimulus yang merupakan pesan yang 

disampaikan kepada komunikan dapat diterima atau ditolak, komunikasi yang 

terjadi dapat berjalan apabila komunikan memberikan perhatian terhadap stimulus 

yang disampaikan kepadanya. Sampai pada proses komunikan tersebut 

memikirkannya sehingga timbul pengertian dan penerimaan atau mungkin 

sebaliknya. Perubahan sikap dapat terjadi berupa perubahan kognitif, afektif atau 

behavioral. Adapun keterkaitan model S-O-R dalam penelitian ini adalah : 

a. Stimulus yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam game online 

Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) atau Hal apa yang menarik dalam 

aplikasi game PUBG. Adapun indikator stimulus di ukur dengan tiga 

komponen yaitu: 1) Frekuensi, tingkat bermain game PUBG. 2) Durasi, 

kecakupan durasi yang digunakan dalam bermain game PUBG. 3) Atensi, 

minat atau perhatian siswa dalam bermain game PUBG. 

b. Organisme yang dimaksud adalah siswa yang bermain game PUBG. Adapun 

indikator Organisme yaitu: 1) pengetahuan dan pemahaman tentang game 

PUBG. 

c. Respon yang dimaksud adalah efek yang didapat setelah bermain game 

PUBG. Adapun indikator Respon atau Efek yaitu: 1) Efek ditimbulkan dari 

pemain game PUBG. 

Proses perubahan perilaku menggambarkan proses belajar pada individu 

yang terdiri dari : Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat 

diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti 

stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. 

Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu 

dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari 

organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dilanjutkan kepada proses 

berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi 

kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). 

Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka 

stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan 

perilaku). Selanjutnya teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya 

apabila stimulus (rangsang) yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus 
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semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang 

diberikan harus dapat meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang 

peranan penting. Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan 

mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada 

perhatian komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan 

komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan 

mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah 

sikap. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan 

perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi 

dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya 

kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan 

perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat. 

3. Pengertian Internet 

Menurut ensiklopedia online Wikipedia internet (kependekan dari 

interconnected networking) ialah rangkaian komputer yang terhubung di dalam 

beberapa rangkaian. Manakala internet (huruf „I‟ Besar) ialah sistem komputer 

umum, yang berhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protocol 

pertukaran paket (packet switching communication protocol). Rangkaian internet 

yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaedah 

ini dinamakan internetworking.  

Internet dijaga oleh perjanjian bi- atau multilateral dan spesifikasi teknikal 

(protocol yang menerangkan tentang perpindahan data antara rangkaian). Protocol 

– protocol ini dibentuk berdasarkan perbincangan internet Engineering Task Force 

(IETF), yang terbuka kepada umum. Badan ini mengeluarkan dokumen yang 

dikenali sebagai RFC (Request for Comments). Sebagian dari RFC dijadikan 

standar Internet (Internet Standar), oleh badan arsitektur Internet (Internet 

Architecture Board – IAB). Protocol – protocol Internet yang sering digunakan 

adalah seperti, IP, TCP,UDP, DNS, PPP, SLIP, ICMP, POP3, IMAP, SMTP, 

HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP, LDAP, dan SSL.
23
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4. Pengertian Perilaku 

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada 

manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme 

tersebut, baik dapat diamati secara langsung dan hal ini berarti bahwa perilaku 

terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang 

disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan 

menghasilkan reaksi perilaku.
24

 

Skinner seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena 

perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan 

kemudian organisme tersebut merespon, maka teori skiner disebut “S-O-R” atau 

Stimulus-Organisme-Respon.
25

 

Secara lebih propisional dapat diartikan suatu response organism atau seseorang 

terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut. Responden ini berbentuk 

2 macam, yaitu : 

1) Bentuk pasif adalah respon internal yaitu terjadi didalam diri manusia dan 

tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain. Misalnya berfikir, 

tanggapan atau sikap batin pengetahuan. 

2) Bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara 

langsung. Perilaku sudah tampak dalam bentuk tindakan nyata maka disebut 

overt behavior. 

a. Jenis Perilaku 

Perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku yang relfleksi dan 

perilaku non-refleksi. Reaksi atau perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi 

dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima organism atau 

individu tidak sampai ke pussat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, 

sebagai pusat pengendali dari sifat manusia.misalnya reaksi kedip mata bia kena 
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sinar, gerak lutut bila kena sentuh palu, menarik jari bila kena api dan 

sebagainya.
26

  

Perilaku non refleksi adalah perilaku dikendalikan atau diatur oleh pusat 

kesadaran atau otak. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini 

disebut proses psikologi. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, dapat 

dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, dari hasil proses 

belajar. Disamping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali, yang 

berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individuu yang bersangkutan, perilaku 

manusia juga merupakan perilaku yang terintegrasi, yang berarti bahwa 

keseluruhan keadaan  individu atau manusia ituu terlibat dalam perilaku yang 

bersangkutan bukan baguan demi bagian.
27

 

b. Pembentukan Perilaku 

Ada tiga cara pembentukan perilaku yakni : 

1) Cara pembentukan perilaku dengan kondisioning atau kebiasaan. 

 Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan  

kondisioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku 

seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuk perilaku tersebut. Missal anak 

dibiasakan bangun pagi, atau mengosok gigi sebelum tidur, membiasakan diri 

untuk dating tidak terlambat di sekolah dan sebagainya. Cara ini didasrkan atas 

teori belajar kondisioning. 

2) Pembentukan perilaku dengan pengertian (Insight) 

Pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau insght. 

Missal dating kuliah jangan sampai terlambat, karena hal tersebut dapat 

mengganggu teman – teman yang lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena 

helm tersebut untuk keamanan diri dan lain-lain. Cara ini berdasarkan atas belajar 

kongnitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian. 

3) Pembentukan perilaku dengan menggunakan model. 

 Pembentukan perilakuu masih dapat ditempuh dengan menggunakan 

model atau contoh. Kalau ornag bicara bahwa orang tua sebagai contoh anak-
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anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, hal tersebut menunjukan 

perilaku dengan menggunakan model. Ini didasarkan atas teori belajar sosial.
28

 

5. Penjelasan Player Unknown’s Battlegrounds 

Aplikasi Player Unknown’s Battlegrounds adalah sebuah game dimana 

kamu harus bertahan hidup bertempur melawan 100 pemain lain dan menjadi 

yang terakhir untuk hidup. Ketika para pemain memulai gamenya, mereka akan 

terjun dari sebuah pesawat yang menggunakan parasut agar para pemain dapat 

memilih lokasi untuk mencari senjata yang telah di sediakan oleh game Player 

Unknown’s Battlegrounds. 

Sebuah lingkaran putih yang menandakan zona bermain akan muncul dan 

para pemain harus mengikuti masuk ke dalam lingkaran zona bermain tersebut. 

Zona bermain Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) itu akan diperbaharui 

dan mengecil ketika waktu lingkaran mencapai 0, dan hal tersebutlah yang 

membuat sebagian dari area itu menjadi tidak aman. Pemain yang berada di luar 

lingkaran putih (zona bermain) akan kehabisan darah dan mati, lalu lingkaran 

putih tersebut akan mengecil secara terus-menerus dan membuat semua pemain 

yang tersisa pada lingkaran akhir untuk bertempur habis-habisan agar dapat 

menjadi pemain terakhir dan memenagkan atau yang di sebut dengan Chicken 

Dinner.
29

 

 

B. Kajian Terdahulu 

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian serta kajian 

terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur agar penelitian ini lebih terarah 

Serta untuk menghindari duplikasi terhadap kajian terdahulu. Maka dari itu 

berikut beberapa kajian terdahulu yang digunakan. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adrafika Adlis dengan judul penelitian 

“Pengaruh Penggunaan Game Online Terhadap Perilaku Mahasiswa 

Universitas Islam Riau Pekanbaru”. Tujuan dari penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh pengunaan game online terhadap perilaku mahasiswa 
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Universitas Islam Riau Pekanbaru. Persamaan pada penelitian ini adalah 

sama-sama membahas pengaruh penggunaan game online terhadap perilaku 

dan menggunakan metode penelitian yang sama. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah menggunakan objek yang berbeda.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rusnani Fauziah dengan judul “pengaruh 

game online terhadap perubahan perilaku anak SMP Negeri 1 Samboja”. 

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara factual tentang 

pengaruh game online terhadap perilaku positif maupun negarif siswa SMP 1 

Samboja. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas 

pengaruh game online terhadap perilaku pada anak SMP di kota Samboja. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah menggunakan objek yang berbeda dan 

lokasi penelitian yang berbeda. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mimi Ulfa dengan judul “Pengaruh 

Kecanduan game online terhadap perilaku remaja di Mabes Game Center 

jalan HR. Subrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui pengaruh kecanduan game online terhadap perilaku 

remaja dan mengethui dampak positif dan negatife game online terhadap 

perilaku remaja. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang perilaku akan pengaruh game online. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah objek dan kajiannya berbeda. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rino Saputra dengan judul “efek Game 

Online terhadap krativitas berfikir anak di Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia 

kota Kendari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efek game online 

terhadap kreativitas berpikir anak di kelurahan kadia kecamatan kadia kota 

kedari. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

game online. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dan kajiannya 

berbeda. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yayang Siti Nurdiani dengan judul “Pengaruh 

Game Online terhadap Motivasi Belajar Siswa”. Tujuan dari penelitian ini 

secara khusus bertujuan untuk memperoleh gambaran secara factual tentang 

pengaruh game online terhadap motivasi belajar siswa. Persamaan dengan 
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penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengaruh game online. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek dan kajiannya berbeda. 

 

C. Defenisi Konsepsional Dan Operasionalisasi Variabel 

1. Defenisi Konsepsional 

Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari pada 

manusia itu sendiri, perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme 

tersebut, baik dapat diamati secara langsung dan hal ini berarti bahwa perilaku 

terjadi apabila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan reaksi yakni yang 

disebut rangsangan, dengan demikian suatu rangsangan tertentu akan 

menghasilkan reaksi perilaku.
30

 Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah 

seberapa besar pengaruh game online Player Unknown’s Battlegrounds terhadap 

perilaku siswa SMKT YPL Lirik. 

Supaya penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan 

suatu konsep operasional variabel penelitian, bertujuan agar dapat menentukan 

bagaimana perilaku siswa SMKT YPL Lirik itu sendiri. Adapun indikator – 

indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini : 

 

 

 

 

 

  

                                                             
30

 Nisa‟ul Azizah, Perilaku Seks pra-nikah Remaja, 2014. Hlm  8. 
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Tabel 2.1 

Pengukuran indikator dan ukurannya. 

No Variabel Indikator Sub Indikator Deskripsi Skala 

1. Variabel X 

:  

Pengaruh 

Game 

online 

1. Stimulus 1. Frekuensi 

2. Durasi 

3. Atensi 

1. Tingkat bermain 

game online 

Player 

Unknown’s 

Battlegrounds. 

2. Kecakupan durasi 

yang digunakan 

dalam bermain 

game online 

Player 

Unknown’s 

Battlegrounds. 

3. Minat atau 

perhatian siswa 

dalam bermain 

game online 

Player 

Unknown’s 

Battlegrounds. 

Likert 

2. Organism 1. Pengguna 

game pubg 

1. Pengetahuan dan 

pemahan tentang 

game Player 

Unknown’s 

Battlegrounds 

Likert 

  3. Respon 1. Efek dari 

game Player 

Unknown’s 

Battlegroun

ds 

1. Efek yang 

ditimbulkan dari 

pemain game 

Player 

Unknown’s 

Battlegrounds 

Likert 

2. Variabel 

Y: 

Perilaku 

siswa 

SMKT 

YPL Lirik 

1. Kognitif Pengetahuan 1. Pengetahuan yang 

didapat dalam 

bermain game 

online Player 

Unknown’s 

Battlegrounds 

Likert  
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2. Afektif Sikap 2. Perasaan terhadap 

permainan game 

online Player 

Unknown’s 

Battlegrounds 

Likert 

3. Konatif Perilaku 3. Permaianan game 

online Player 

Unknown’s 

Battlegrounds 

dapat 

mempengaruhi 

perilaku siswa 

Likert 

 

Penjelasannya : 

1. Variabel X ( Pengaruh Game Online Player Unknown’s Battlegrounds ) 

Variabel X atau variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai 

penyebab atau pendahulu dari variabel lainnya. Variabel ini secara sistematis 

divariasi oleh periset.
31

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh 

Game Online Player Unknown’s Battlegrounds. Untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh Game Online Player Unknown’s Battlegrounds terhadap perilaku siswa, 

penulis menjabarkan sejumlah konsep yang masih bersifat abstrak yang perlu 

dioperasionalkan lebih lanjut agar benar – benar menyentuh gejala yang ditemui. 

Berdasarkan konsep – konsep dan metode yang mendasari penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan variabel X sebagai berikut : (1) Frekuensi siswa dalam 

bermain game online. (2) Durasi siswa dalam memainkan game online setiap 

harinya. (3) Atensi siswa terhadap game online. 

2. Variabel Y ( Perilaku  Negatif Siswa ) 

Variabel Y disebut Variabel tergantung, karena variabel ini adalah variabel 

yang diduga sebagai akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang 

mendahuluinya.
32

 Variabel dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

                                                             
31

 Kriyantono, Rachmat. 2006 “Teknis Praktis Riset Komunikasi”. PT. Fajar Interpratama 

Mandiri. Jakarta hlm. 21. 
32

 Kriyantono, Rachmat. Ibid. hlm. 21. 
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berhubungan dengan perilaku siswa yang dipengaruhi oleh permainan game 

online. Konsep variabel Y dapat dekategorikan dalam 3 aspek, yaitu:  

a. Aspek kognitif berhubungan dengan pertambahan pengetahuan siswa tentang 

game online, yang dari sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. 

b. Aspek afektif berkaitan dengan pasaran atau keinginan perubahan opini atau 

pandangan siswa. Apakah aplikasi pada situs game online dapat menggugah 

perasaan keingintahuan siswa yang memainkannya. 

c. Aspek konatif ( Behavioral ) berkaitan erat dengan perubahan sikap dan 

perilaku, apakah penggunaaan game online Player Unknown’s Battlegrounds 

sangat memepengaruhi perilaku negatif siswa. Perilaku, dan tindakan. 

Apakah pengggunaan game online memberikan dampak terhadap perilaku 

negatif siswa.
33

 

D.  Hipotesis 

Hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa hipotesis ini 

merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu kebenarannya, 

masih harus di uji lebih dulu dan karenanya bersifat sementara atau dengan 

awal.
34

 Untuk menguji hipotesis diperlukan sejumlah data, baik yang mendukug 

maupun bertentangan dengan hipotesis. Data tersebut akan di oleh dengan teknik 

atau perhitungan statistic guna memperoleh kesimpulan dalam menerima dan 

menolak hipotesis. 

Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh game onine Player 

Unknown’s Battlegrounds terhadap perilaku negatif siswa SMKT YPL Lirik, 

maka perlu adanya hipitesis yang akan diuji, yaitu : 

Ho: tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan game online 

dengan perilaku negatif siswa SMKT YPL Lirik. 

Ha : ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh game online Player 

Unknown’s Battlegrounds dengan perilaku negatif siswa SMKT YPL 

Lirik.
35

 

                                                             
33

 Adrafika Adlis, Pegaruh Penggunaan Game Online Terhadap Prilaku Mahasiswa 

Universitas Islam Riau Pekanbaru. 2014, hlm 31. 
34

 Kriyantono, Rachmat. Ibid. hlm. 28. 
35
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Universitas Islam Riau Pekanbaru. hlm 26. 


