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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Agresivitas

1. Pengertian agresivitas

Agresi sering kali diartikan sebagai perilaku yang dimaksudkan untuk

melukai orang lain baik secara fisik ataupun psikis (Rahman, 2013). Agresivitas

atau perilaku agresif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau

melukai seseorang, yang merupakan suatu luapan emosi sebagai reaksi terhadap

kegagalan individu yang ditampakkan dalam pengrusakan terhadap manusia

ataupun benda dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata

(verbal) dan perilaku (nonverbal) (Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Myers (2012)

agresi (aggression) sebagai perilaku fisik atau verbal yang dimaksudkan untuk

menyebabkan kerusakan dan/atau bertujuan untuk menyakiti orang lain. Sejalan

dengan itu menurut Baron & Byrne (2005) agresi adalah tingkah laku yang

diarahkan kepada tujuan menyakiti makhluk hidup lain yang ingin menghindari

perlakuan semacam itu. Berkowitz (dalam Agung & Matulessy, 2012)

mendefinisikan agresi sebagai segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk

menyakiti orang lain secara fisik maupun mental.

Berdasarkan defnisi di atas, maka agresivitas pada remaja dapat diartikan

sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal yang dilakukan

secara sengaja terhadap individu lain ataupun terhadap objek-objek dengan

maksud untuk melukai, menyakiti ataupun merusak serta menimbulkan kerugian
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bagi individu lain. Myers (2012) telah menjelaskan beberapa teori umum yang

mengenai agresivitas, yaitu:

a. Tinjauan insting

Tinjauan insting lebih sering dihubungkan dengan Sigmund Freud dan

Konrad Lorentz, yang menyatakan bahwa energi agresif terakumulasi di dalam

diri seperti air yang terakumulasi dalam sebuah bendungan. Meskipun bukti yang

ada hanya mennunjukkan sedikit dukungan untuk tinjauan ini, agresi memang

dipengaruhi oleh faktor biologis, seperti gen, kimia darah, dan otak

b. Frustrasi menyebabkan agresi

Teori ini bertujuan untuk menjelaskan hostile aggression bukan instrumental

aggression yang telah dijelaskan sebelumnya. Isyarat agresif akan semakin

memicu agresi. Frustrasi tidak muncul dari kesulitan itu sendiri, tetapi

kesenjangan antara harapan dan pencapaian.

c. Tinjauan belajar sosial

Teori ini menyebutkan bahwa kita mempelajari perilaku sosial melalui

pengamatan dan imitasi, serta dengan diberi imbalan dan diberi hukuman. Albert

Bandura (dalam Myers, 2012) mengusulkan sebuah teori tentang agresi, yaitu

teori belajar sosial (social-learning theory). Bandura yakin bahwa kita belajar

agresif tidak hanya dengan merasakan dampak perbuatannya, tetapi juga dengan

mengamati orang lain. Sama seperti sebagian besar perilaku sosial, kita

mempelajari dengan melihat orang lain berperilaku dan memperhatikan

konsekuensi yang didapat.
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2. Bentuk-bentuk agresivitas

Myers (2012) membagi agresi dalam dua jenis, yaitu (1) agresi rasa benci

atau agresi emosi (hostile aggression) dan (2) agresi sebagai sarana untuk

mencapai tujuan lain (instrumental aggression). Jenis agresi yang pertama adalah

ungkapan marah dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Perilaku agresif dalam

jenis pertama ini adalah tujuan dari agresi itu sendiri. Oleh karena itu, agresi jenis

ini disebut juga agresi jenis “panas”. Akibat dari agresi jenis ini tidak dipikirkan

oleh pelaku dan pelaku memang tidak mempedulikan akibatnya. Perbuatannya

lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaat. Jenis agresi instrumental

pada umumnya tidak disertai emosi. Bahkan, antara pelaku dan korban kadang-

kadang tidak ada hubungan pribadi. Agresi disini hanya merupakan sarana untuk

mencapai tujuan lain. Dengan demikian, kedua jenis agresi itu berbeda karena

tujuan yang mendasarinya. Agresi jenis pertama sematamata untuk melampiaskan

emosi, sedangkan agresi jenis kedua dilakukan untuk mencapai tujuan lain.

Agresivitas dapat berupa tingkah laku fisik maupun verbal. Agresivitas

fisik dapat ditunjukkan dengan berkelahi, bertengkar, menyerang, dan memukul.

Sedangkan bentuk agresivitas secara verbal ditunjukkan dengan mengeluarkan

kata-kata yang menghina, berteriak, mengutuk, mengejek, dan membantah

(Turner & Helms dalam Nisfiannoor & Yulianti, 2005).

Buss dan Perry (1992) mengklasifikasikan agresivitas dalam empat bentuk

agresi, yaitu physical aggression (agresi fisik), verbal aggression (agresi verbal),

anger (Marah), dan hostility (permusuhan). Agresi fisik dan agresi verbal
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mewakili komponen motorik dalam agresivitas, sedangkan Marah dan

permusuhan mewakili komponen afektif dan kognitif dalam agresivitas.

a. Physical Aggression (Agresi Fisik)

Physical Aggression yaitu perilaku yang memiliki sifat keagresifan,

dapat terlihat seperti dalam bentuk perkelahian dengan teman sebaya,

secara fisik menyerang orang lain, berlaku kasar, serta memiliki

persaingan yang ekstrim.

b. Verbal Aggression (Agresi Verbal)

Verbal Aggression merupakan perilaku agresi yang dapat diobservasi

(terlihat). Verbal aggresion adalah kecenderungan untuk menyerang

orang lain atau memberikan stimulus yang merugikan dan menyakitkan

kepada individu lain secara verbal, yaitu melalui kata-kata penolakan,

bentuk serangan verbal tersebut berupa cacian, ancaman, mengumpat,

atau penolakan.

c. Anger (Marah)

Beberapa bentuk anger adalah perasaan marah, kesal dan sebal.

Termasuk di dalamnya adalah irritability, yaitu mengenai tempramental,

kecenderungan untuk cepat marah, dan kesulitan untuk mengendalikan

amarah.

d. Hostility (Permusuhan)

Hostility merupakan perilaku agresi yang covert (tidak terlihat). Hostility

terdiri dari dua bagian, yaitu resentment seperti cemburu dan iri terhadap
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orang lain, dan suspicions seperti ketidak percayaan kekhawatiran, dan

proyeksi dari rasa permusuhan orang lain.

3. Faktor-faktor penyebab agresivitas

Menurut Taylor, Peplau, & Sears (2009) munculnya agresivitas berkaitan

erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri seseorang. Rasa marah dapat

muncul dengan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Adanya serangan dari orang lain. Misalnya ketika tiba-tiba seseorang

menyerang dan mengejek dengan perkataan yan menyakitkan. Hal ini dapat

secara refleks menimbulkan sikap agresi terhadap lawan.

b. Terjadinya frustrasi dalam diri seseorang. Frustrasi adalah gangguan atau

kegagalan dalam mencapai tujuan. Salah satu prinsip dalam psikologi, orang

yang mengalami frustrasi akan cenderung membangkitkan perasaan

agresifnya. Keadaan tersebut bisa terjadi karena manusia tidak mampu

menahan suatu penderitaan yang menimpa dirinya.

c. Ekspektasi pembalasan atau motivasi untuk balas dengam. Intinya jika

seseorang yang marah mampu untuk melakukan balas dendam, maka rasa

marah itu akan semakin besar dan kemungkinan untuk melakukan agresi juga

bertambah besar. Marah itu disebabkan karena kontrol keputusan yang

rendah, sehingga seseorang gagal menafsirkan peristiwa dan tidak mampu

memperhatikan segi-segi positif subjek.

d. Kompetensi. Agresi yang tidak berkaitan dengan keadaan emosional, tetapi

mungkin muncul secara tidak sengaja dari situasi yang melahirkan suatu

kompetensi. Secara khusus merujuk pada situasi kompetitif yang sering
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memicu pola marah, pembantahan dan agresi yang tidak jarang bersifat

destruktif.

Baron & Byrne (2005) menyebutkan beberapa faktor yang mepengaruhi

seseorang melakukan agresivitas, yaitu:

1. Faktor-faktor sosial

Faktor-faktor sosial merupakan faktor-faktor yang terkait dengan sosial

individu yang melakukan agresivitas, di antaranya adalah:

a. Frustrasi, yang merupakan suatu pengalaman yang tidak menyenangkan,

dan frustrasi dapat menyebabkan agresivitas.

b. Provokasi langsung, adalah tindakan oleh orang lain yang cenderung

memicu agresi pada diri si penerima, seringkali karena tindakan tersebut

dipersepsikan berasal dari maksud yang jahat.

c. Agresi yang dipindahkan, bahwa agresi yang dipindahkan terjadi karena

orang yang melakukannya tidak ingin atau tidak dapat melakukan agresi

terhadap sumber provokasi awal.

d. Pemaparan terhadap kekerasan di media, dimana dapat meningkatkan

kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam agresi terbuka.

Keterangsangan yang meningkat, bahwa agresi muncul karena adanya

emosi dan kognisi yang saling berkaitan satu sama lain.

e. Keterangsangan seksual dan agresi, dimana keterangsangan seksual tidak

hanya mempengaruhi agresi malalui timbulnya afek (misalnya mood atau

perasaan) positif dan negatif. Tetapi juga dapat memunculkan perilaku

nyata yang diarahkan pada target spesifik.
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2. Faktor-faktor pribadi

Berikut adalah trait atau karakteristik yang memicu seseorang melakukan

agresivtas:

a. Pola perilaku tipe A dan tipe B. pola perilaku tipe A memiliki karakter

sangat kompetitif, selalu terburu-buru, dan mudah tersinggung serta

agresif. Sedangkan pola perilaku tipe B menunjukkan karakteristik

seseorang yang sangat tidak kompetitif, yang selalu melawan waktu, dan

yang tidak mudah hilang kendali.

b. Bias atributional hostile, merupakan kecenderungan untuk

mempersepsikan maksud atau motif hostile (musuh) dalam tindakan

orang lain ketika tindakan ini dirasa ambigu.

c. Narsisme dan ancaman ego, individu dengan narsisme yang tinggi

memegang pandangan berlebihan akan nilai dirinya sendiri. Mereka

bereaksi dengan tingkat agresi yang sangat tinggi terhadap umpan balik

dari orang lain yang mengancam ego mereka yang besar.

d. Perbedaan gender, pria umumnya lebih agresif daripada wanita, tetapi

perbedaan ini berkurang dalam konteks adanya provokasi yang kuat. Pria

lebih cenderung untuk menggunakan bentuk langsung dari agresi, tetapi

wanita lebih cenderung menggunakan bentuk agersi tidak langsung.

3. Faktor-faktor situasional

Faktor situasional merupakan faktor yang terkait dengan situasi atau konteks

dimana agresi itu terjadi. Berikut ini adalah faktor situasional yang

mempengaruhi agresi:
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a. Suhu udara tinggi. Suhu udara yang tinggi cenderung akan meningkatkan

agresi, tetapi hanya sampai titik tertentu. Di atas tingkat tertentu atau

lebih dari 85 derajat fahrenheit agresi menurun meskipun suhu udara tetap

meningkat. Hal ini disebabkan pada saat suhu udara yang tinggi membuat

orang-orang menjadi sangat tidak nyaman sehingga mereka kehilangan

energi atau lelah untuk terlibat agresi atau tindakan kekerasan.

b. Alkohol. Ketika individu mengonsumsi alkohol, individu tersebut

memiliki kecenderungan untuk lebih agresi. Dalam beberapa eksperimen,

partisipan-partisipan yang mengonsumsi alkohol dosis tinggi sampai

membuat mereka mabuk ditemukan bertindak lebih agresif dan merespon

provokasi secara lebih kuat, daripada partisipan yang tidak mengonsumsi

alkohol.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab

terjadinya agresivitas ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti

frustrasi, perasaan negatif, motivasi untuk balas dendam, narsisme dan ancaman

ego. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja,

yaitu faktor lingkungan, konflik keluarga, serangan atau provokasi dari orang lain,

suhu udara yang tinggi, dan kekerasan media.

4. Agresivitas pada remaja

Dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, tentunya

memiliki ukuran-ukuran dasar yang dijunjung tinggi mengenai apa yang

dikatakan baik atau buruk, benar atau salah, yang boleh atau tidak boleh
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dilakukan, dalam bentuk norma-norma, hukum, nilai-nilai moral, sopan santun,

maupun adat istiadat. Berbagai bentuk aturan pada sekelompok masyarakat

tertentu belum tentu dapat diterima oleh kelompok masyarakat lain. Remaja

cenderung membentuk kelompok masyarakat sendiri, sering kali mereka

membentuk dan memiliki kesepakatan aturan tersendiri yang kadang-kadang

kurang dimengerti oleh lingkungan masyarakat diluar kelompok remaja tersebut

(Ali & Asrori, 2010).

Selanjutnya perlu diperhatikan bahwa setiap remaja adalah unik (Sarwono,

2011). Sehingga dalam proses perkembangannya remaja sering melakukan

metode coba-coba untuk mencari pola hidup yang sesuai dengan dirinya. Metode

itu banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan perilaku

menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu perilaku

menyimpang yang sering dilakukan remaja adalah agresivitas. Agresivitas atau

perilaku agresif adalah tindakan yang dilakukan untuk menyakiti atau melukai

seseorang, yang merupakan suatu luapan emosi sebagai reaksi terhadap kegagalan

individu yang ditampakkan dalam pengrusakan terhadap manusia ataupun benda

dengan unsur kesengajaan yang diekspresikan dengan kata-kata (verbal) dan

perilaku (nonverbal) (Taylor, Peplau, & Sears, 2009).

Buss dan Perry (1992) mengkalsifikasikan agresivitas menjadi physical

aggression (agresi fisik), verbal aggression (agresi verbal), anger (marah),

hostility (permusuhan). Agresi fisik itu seperti melukai dan menyakiti orang lain

secara fisik. Agresi verbal seperti melukai dan menyakiti orang lain menggunakan

verbal/perkataan. Marah seperti munculnya kesiapan psikologis untuk bertindak
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agresif, misalnya kesal, hilang kesabaran dan tidak mampu mengontrol rasa

marah. Permusuhan seperti benci dan curiga pada orang lain, iri hati, dan merasa

tidak adil dalam kehidupan.

B. Adiksi Game Online

1. Pengertian adiksi game online

Secara historis, adiksi atau kecanduan telah didefinisikan semata-mata

untuk sesuatu yang berkenaan dengan zat adiktif (misalnya alkohol, tembakau dan

obat-obatan) yang masuk melewati darah dan menuju ke otak dan dapat merubah

komposisi kimia otak. Istilah adiksi sendiri berkembang seiring dengan

perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga istilah adiksi tidak selamanya

melekat pada obat-obatan tetapi dapat juga melekat pada kegiatan atau suatu hal

tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan secara fisik atau

psikologis.

Adiksi 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 (Chaplin, 2005).

Ketergantungan psikologis tidak harus dibatasi hanya untuk zat, bahkan

kegiatan dan pola perilaku dapat dianggap adiksi, jika kegiatan mereka menjadi

tak terkendali, misalnya masalah judi, adiksi internet, adiksi melihat acara televisi,

adiksi seksual / pornografi, makan terlalu banyak, melukai diri, kompulsif
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membeli, atau adiksi bekerja (en.wikipedia.org). Perilaku dapat dikatakan adiksi

jika tidak mampu mengontrol keinginan menggunakan dan menyebabkan dampak

negatif bagi individu, baik secara fisik maupun psikis. Yee (2002) menjelaskan

bahwa adiksi didefinisikan sebagai suatu perilaku tidak sehat atau merugikan diri

sendiri yang berlangsung terus menerus yang sulit diakhiri individu bersangkutan.

Game online pada dasarnya sama dengan game-game tradisional (offline)

lainnya, hanya saja jika dibandingkan dengan game tradisional, game online

memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya baik secara teknis

dan bermain. Di tingkat teknis, mungkin aspek yang paling penting dari game

online adalah bahwa banyak orang dapat memainkannya melalui jaringan online

yang berbeda (Kim, Park, & Kim dalam Huh & Bowman, 2008). Sedangkan game

tradisional hanya memungkinkan pengaturan permainan multi-player dengan

beberapa rekan gamer (orang yang bermain game), game online memungkinkan

gamer bermain dengan ribuan gamer lainnya yang terletak bahkan di seluruh

belahan dunia.

Hasil survei yang dilakukan oleh Young (1996) dalam studi obsesi

penggunaan internet yang kriterianya dimodifikasi dari patologi perjudian pada

DSM IV adalah penggunaan adiksi internet bisa sampai 38 jam perminggu atau

rata-rata 20 sampai 25 jam perminggu (Chou & Hsiao, 2000). Adiksi game online

merupakan salah satu jenis bentuk adiksi yang disebabkan oleh teknologi internet

atau yang lebih dikenal dengan Internet Addiction Disorder (IAD). Seperti yang

disebutkan oleh Young (2009) bahwa internet dapat menyebabkan adiksi, salah

satunya adalah Computer Game Addiction (berlebihan dalam bermain game). Dari
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sini terlihat bahwa game online merupakan bagian dari internet yang sering

dikunjungi dan sangat digemari dan bahkan bisa mengakibatkan adiksi yang

memiliki intensitas yang sangat tinggi. Adiksi bermain game secara berlebihan

dikenal dengan istilah game addiction (Grant & Kim, 2003 dalam Hardianti dkk,

2013).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pengertian adiksi game online adalah

suatu keadaan seorang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa

lepas untuk bermain game online.

2. Komponen adiksi game online

Adiksi game online merupakan perilaku seseorang yang ingin terus

bermain game online dan menghabiskan banyak waktu serta dimungkinan

individu yang bersangkutan tidak mampu mengontrol atau mengendalikannya.

Perilaku adiksi ini tentu akan menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi

individu yang bersangkutan tetapi juga bagi orang-orang yang ada disekitarnya.

Chen dan Chang (2008) dalam Asian Journal of Health and Information

Sciences, menyebutkan bahwa setidaknya ada lima komponen adiksi game online,

yaitu:

a. Compulsion (kompulsif/dorongan untuk melakukan secara terus

menerus), merupakan suatu dorongan atau tekanan kuat yang berasal

dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu hal secara terus

menerus, dimana dalam hal ini merupakan dorongan dari dalam diri

untuk terus-menerus bermain game online.
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b. Withdrawal (penarikan diri), merupakan suatu ketidakmampuan untuk

menarik diri atau menjauhkan diri dari suatu hal. Seseorang yang

adiksi terhadap 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.

c. 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 (bermain game online). Dan kebanyakan pemain

game online tidak akan berhenti bermain hingga merasa puas.

d. Interpersonal and health-related problems (masalah hubungan

interpersonal dan kesehatan), merupakan persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan interaksi dengan 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. Begitu pula dengan masalah

kesehatan, para pecandu game online kurang memperhatikan masalah

kesehatan mereka seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaga

kebersihan badan dan pola makan yang tidak teratur, serta posisi duduk

saat bermain yang sembarangan sehingga menyebabkan cedera

dan/atau rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu.

e. Time Management (manajemen waktu) yang merupakan kemampuan

untuk mengatur waktu antara melakukan aktivitas satu dengan
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akitivitas yang lainnya. Dalam hal ini, time management ialah

kemampuan untuk mengatur waktu antara bermain game online

dengan melakukan aktivitas lainnya seperti makan, tidur, dan yang

lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikemukakan jika adiksi

terhadap game online akan mempengaruhi hidup pemain. Hidup pemain game

online yang mengalami adiksi akan menjadi dark (gelap) dan boring

(membosankan) jika mereka tidak memainkan game online. Sehingga dapat

dikatakan jika perilaku adiksi lebih banyak menimbulkan dampak negatif

daripada dampak positif.

C. Kerangka Berpikir

Agresivitas adalah kecenderungan dari segala bentuk perilaku agresif yang

dilakukan baik secara verbal, fisik ataupun keduanya yang dilakukan secara sadar

dan memiliki tujuan untuk menyerang atau menyakiti orang lain ataupun makhluk

hidup lain. Saat ini agresivitas pada remaja terus meningkat, terlihat dari

banyaknya berita-berita baik ditelevisi maupun di media masa lainnya seperti

koran, internet, dan lain-lain mengenai perilaku agresif remaja. Bentuk agresivitas

yang dilakukan oleh remaja juga bervariasi, mulai dari mem-bully, mengucapkan

kata-kata sarkastik, mencuri, memukul teman, menendang, bahkan sampai ada

yang membunuh.

Buss dan Perry (1992) mengklasifikasikan agresivitas dalam empat bentuk

agresi, yaitu physical aggression (agresi fisik), verbal aggression (agresi verbal),
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anger (marah), dan hostility (permusuhan). Agresi fisik dan agresi verbal

mewakili komponen motorik dalam agresivitas, sedangkan marah dan

permusuhan mewakili komponen afektif dan kognitif dalam agresivitas.

Faktor penyebab terjadinya agresivitas pada diri remaja berasal dari dua

sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor

yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, seperti frustrasi, perasaan negatif,

motivasi untuk balas dendam, narsisme dan ancaman ego. Sedangkan faktor

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri remaja, yaitu faktor lingkungan,

konflik keluarga, serangan atau provokasi dari orang lain, suhu udara yang tinggi,

dan kekerasan media (Baron & Byrne, 2005). Salah satu contoh kekerasan media

yang menjadi penyebab agresivitas ialah game online (King, 2010).

Dewasa ini, game online menjadi sangat populer di kalangan remaja.

Karena game online berbeda dengan game offline. Game online dapat dimainkan

oleh banyak orang dalam satu waktu dan ada unsur interaksi sosial di dalam nya

yang membuat pemain game online merasa nyaman untuk terus bermain game

tersebut. Tak jarang itu membuat remaja menjadi adiksi, sehingga menghabiskan

waktu untuk bermain game melebihi batas wajarnya. Adiksi game online diartikan

sebagai suatu keadaan seseorang terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan

tidak bisa lepas untuk bermain game online. Chen dan Chang (2008)

menyebutkan setidaknya terdapat lima aspek adiksi game online, yaitu

compulsion, withdrawal, tolerance, interpersonal & health related problem, dan

time management.
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Dari berbagai macam jenis game online, game yang bertemakan

peperangan, perkelahian, dan bentuk pemberontakan menjadi daya tarik lebih bagi

para remaja. Ini sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh

Andriani,dkk (2011) mengenai “Gambaran Kecendrungan Agresivitas Dalam

Pemilihan Game Online Pada Anak” menunjukkan bahwa dari 47 anak yang

dijadikan sampel penelitian, mayoritas responden (82,98%) lebih memilih game

online jenis agresif. Karena di dalam game tersebut, gamer (pemain game)

dituntut untuk menjadi lebih baik dari pemain lain, bekerjasama dengan rekan satu

tim, dan meraih kemenangan bersama.

Game online yang bertemakan kekerasan seperti itu apabila terus diakses

dan dimainkan oleh remaja, dampaknya bisa menjadikan remaja sebagai individu

yang agresif, karena menjadikan karakter dalam game online sebagai model

panutan yang menjadikan cerminan perilakunya di dunia nyata dan akan

menyebabkan agresivitas pada remaja. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang

dilakukan oleh Rivo Armanda Satria, Adnil Edwin Nurdin dan Hafni Bachtiar

(2015) tentang “Hubungan Kecanduan Bermain Video Games Kekerasan dengan

Perilaku Agresif pada Murid Laki-laki Kelas IV dan V di SD Negeri 02 Cupak

Tangah Pauh Kota Padang” membuktikan bahwa persentase responden yang

memiliki perilaku agresif lebih tinggi pada responden yang mengalami kecanduan

bermain video game yang mengandung unsur kekerasan jika dibandingkan

dengan responden yang tidak mengalami kecanduan bermain video game yang

mengandung unsur kekerasan (67,6%:20,4%) dan terdapat hubungan yang
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bermakna antara kecanduan bermain video game yang mengandung unsur

kekerasan dengan perilaku agresif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2013) yang berjudul

“Hubungan Antara Motif Bermain Game online Dengan Perilaku Agresivitas

Pada Remaja Awal” mendukung pernyataan tersebut melalui hasil dari

penelitiannya yang menunjukkan ada hubungan positif diantara kedua variabel

tersebut, itu berarti semakin tinggi motif bermain game online maka semakin

meningkatkan perilaku agresivitas dan sebaliknya semakin rendah motif bermain

game online maka semakin rendah pula agresivitas remaja awal.

Selanjutnya hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh Apriyanti &

Harmanto (2015) tentang "Perilaku Agresif Remaja Yang Gemar Bermain Game

online" menunjukkan bahwa dampak dari bermain game online dapat

menimbulkan perilaku agresif. Anderson, dkk (dalam King, 2010) telah

menemukan bahwa memainkan permainan video (video game) dengan kekerasan

menyebabkan berbagai pemikiran kekerasan menjadi lebih mudah diakses.

Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Gentilea,dkk (2004) tentang

“The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive

behaviors, and school performance” yang menunjukkan bahwa remaja yang

sering mengakses game online bertema kekerasan lebih sering terlibat

permusuhan, lebih berani menentang perkataan guru, dan lebih sering terlibat

perkelahian fisik.
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Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa adiksi game online terkhusus

yang bertema kekerasan dapat menjadi penyebab terjadinya agresivitas.

Berdasarkan pemahaman konseptual tersebut, maka dapat digambarkan alur

kerangka pemikiran sebagai berikut:

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas,

maka dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: ada

hubungan positif antara adiksi game online bertema kekerasan dengan agresivitas

pada remaja di Pangkalan Kerinci. Artinya semakin tinggi adiksi game online

bertema kekerasan maka akan semakin tinggi pula agresivitas. Sebaliknya jika

semakin rendah adiksi game online bertema kekerasan maka akan semakin rendah

pula agresivitas.

Adiksi Bermain Game
Online Bertema Kekerasan

(X):

1. Compulsion
2. Withdrawal
3. Tolerance
4. Interpersonal &

Health Problem
5. Time Management

Agresivitas (Y):

1. Physical Aggression
2. Verbal Aggression
3. Anger
4. Hostility.


