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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa1 remaja merupakan masa yang sangat dinamis dalam tahapan

kehidupan manusia yang ditandai berbagai percepatan bagi individu yang

bersangkutan, baik dalam perkembangan fisik, kognitif, afektif, moral, maupun

sosialnya (Santrock, 2007). Pada masa ini terjadi perubahan besar pada kelompok

primer mereka dengan semakin besarnya pengaruh teman sebaya terhadap

kehidupan remaja yang berakibat pada makin banyaknya waktu dan kegiatan yang

dipergunakan untuk melaksanakan kebutuhan sosial mereka (Rice & Dolgin,

dalam Santoso 2011). Untuk bisa berhubungan dan berinteraksi secara baik di

dalam kelompok atau masyarakat, manusia membutuhkan kemampuan sosial

yang sering disebut sebagai kompetensi sosial (Hair dkk, 2001).

Kompetensi sosial memiliki peran agar remaja bisa berinteraksi dengan baik

dalam kelompoknya atau dengan teman sebayanya. Ini sesuai dengan pandangan

Mönks, Knoers, & Haditono (2001) yang mengatakan kompetensi sosial sangat

penting bagi remaja karena remaja membutuhkan kompetensi ini agar bisa

diterima oleh kelompok atau teman sebayanya. Dengan kata lain, kompetensi
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sosial adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan situasi-

situasi sosial.

Untuk bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki kompetensi sosial,

individu harus mengetahui pola-pola perilaku yang bisa diterima dalam berbagai

situasi sosial serta mampu menerapkannya sesuai dengan tuntutan sosial yang

dihadapi (Hurlock, dalam Anggraini 2007). Berkaitan dengan kategori orang yang

memiliki kompetensi sosial ini, lalu Durkin (dalam Anggraini, 2007) mengatakan

bahwa ciri orang yang memiliki kompetensi sosial yang tinggi adalah mampu

untuk berkomunikasi efektif, mampu memahami diri dan orang lain, memahami

peran gender, mengetahui moralitas yang ada di lingkungannya dan mampu

mengontrol emosi, mampu menyesuaikan perilaku dalam merespon tuntutan-

tuntutan sosial yang sesuai dengan usianya. Sebaliknya orang yang memiliki

kompetensi sosial yang rendah adalah kebalikan dari ciri ciri tersebut. Mengacu

kepada konsep yang dikemukakan Durkin ini, maka contoh kasus orang yang

tinggi kompetensi sosialnya ditemukan pada E dan I yang mampu menjadi

sahabat yang baik sejak duduk dibangku SD hingga SMA (Kompas, 30 Oktober

2012). Selain itu, N seorang siswi SMP yang diketahui oleh ibunya telah mulai

berpacaran dengan teman sekelasnya (Kompas, 15 Mei 2014). Dilihat pada contoh

kasus tersebut, E dan I serta N memiliki kompetensi sosial yang tinggi karena
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mampu berkomunikasi efektif, mampu memahami diri dan orang lain, dan juga

memahami peran gender.

Kurangnya kompetensi sosial dapat mengakibatkan perilaku yang negatif

seperti dikatakan Hair dkk, (2001) yang menyimpulkan dari beberapa ahli bahwa

kurangnya kompetensi sosial pada remaja dapat mengakibatkan masalah

kesehatan mental, masalah tingkah laku, kekerasan, penyalahgunaan obat,

pemerkosaan, kesepian, perilaku seksual yang beresiko tinggi dan berbagai

masalah akademik yang terjadi di sekolah. Salah satu kasus orang yang kurang

kompetensi sosialnya dialami oleh K (21 tahun), seorang mahasiswa yang merasa

kesepian sehingga merasa takut untuk menghadapi masa depannya dan merasa

gagal dalam hidupnya (Kompas, 06 Juni 2004). Contoh lainnya adalah H (16

tahun) yang merasa tidak satupun temannya mau bersahabat dengannya (Kompas,

25 Oktober 2004).

Kurangnya kompetensi sosial juga dapat menimbulkan perilaku negatif,

seperti terlihat pada hasil survei dari Federasi Kesehatan Mental Indonesia

(Fekmi) menunjukkan adanya 47% remaja mengaku nakal di sekolah dan tidak

mempedulikan peraturan sekolah sebanyak 33% (Gizi.net). Sementara itu, dari

hasil survei transisi moralitas dapat diketahui bahwa terdapat 54% remaja

mengaku pernah berkelahi, 87% berbohong, 8,9 pernah mencoba narkoba, 28%

merasa kekerasan sebagai hal yang biasa (Diseminarkan dalam Seminar
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Gangguan Emosi dan Perilaku pada Anak dan Remaja di Jakarta Senin 6 oktober

2003) (Gizi.net).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dilihat bahwa kompetensi sosial

sangatlah penting bagi perkembangan remaja sehingga remaja dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan berperilaku secara tepat sesuai

dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Hurlock (1980) berpendapat

bahwa semakin banyak partisipasi sosial maka semakin besar kompetensi sosial

yang dimiliki remaja. Untuk memperoleh kemampuan-kemampuan dalam

berhubungan dengan orang lain dan situasi sosial, seseorang membutuhkan

banyak interaksi dan aktifitas sosial sehingga mereka mengetahui bagaimana

harus bersikap dan berperilaku dengan orang lain dalam berbagai situasi sehingga

mampu menjaga hubungan yang positif dengan orang lain disetiap saat dan

keadaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gentille, dkk. (2011) kompetensi

sosial menjadi rendah ketika seseorang sudah mengalami gejala patologis dari

video game. Dampaknya depresi, kecemasan, fobia sosial, dan rendahnya minat

untuk sekolah menjadi hasil dari game patologis.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan ruang baru

yang bersifat maya atau artifisial dan kemudian disebut sebagai cyberspace atau

dunia maya. Cyberspase telah mengalihkan berbagai aktifitas manusia (politik,
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sosial, ekonomi, kultural dan spiritual) dari dunia nyata ke dalam berbagai bentuk

substitusi artifisialnya, sehingga apapun yang dapat dilakukan di dunia nyata, kini

hampir semuanya dapat dilakukan dalam cyberspace dalam bentuk maya. Banyak

kemudahan-kemudahan serta keuntungan dari intenet namun pada kenyataannya

terdapat beberapa pengaruh negatif dari adanya internet seperti penelitian dari

Young (2000) yang menyatakan bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan,

salah satunya adalah Computer Game Addiction (berlebihan dalam bermain

game).

Kim dkk (2002) menyatakan bahwa Game Online merupakan suatu jenis

permainan yang melibatkan banyak pemain atau bahkan ratusan hingga ribuan

pemain sekaligus dengan menggunakan fasilitas LAN (Local Area Network)

maupun Internet. Game online menyuguhkan berbagai macam karakter yang

hampir mirip dengan yang ada dalam dunia nyata dan seseorang bisa memilih

untuk menjadi siapa saja sehingga memberikan kepuasan pada para pemain game.

Game online sebenarnya hampir mirip dengan video game yang ada, hanya saja

game online itu bisa dimainkan dengan siapa saja dan dimana saja jika

menggunakan fasilitas internet.

Dalam kenyataannya game online sangat digemari dan bahkan bisa

mengakibatkan kecanduan yang memiliki intensitas yang sangat tinggi. Ketika

remaja sering mengunjungi internet dan bermain game online, maka kondisi itu
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bisa membawa remaja menjadi kecanduan dan hal ini dapat mengakibatkan

remaja kurang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, padahal Hurlock (1980)

mengatakan bahwa semakin banyak partisipasi sosial maka semakin tinggi

kompetensi sosial remaja.

Fenomena maraknya game online dapat dilihat dari maraknya warnet yang

menyediakan layanan game online. Selain itu maraknya game online juga dapat

dilihat dari banyaknya majalah dan buku panduan untuk bermain game. Isinya

mengulas game keluaran terbaru serta juga memberikan metode “curang (cheat)”

pada gamers. Selain itu, tidak jarang digelar kompetisi di game center.

Salah satu kota besar di Indonesia yang sering mengadakan pergelaran game

online yang menawarkan berbagai macam jenis permaianan dan dipenuhi oleh

remaja adalah Pekanbaru, Riau. Menjamurnya pusat-pusat permainan game online

(game center) dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong pemain untuk

kecanduan, mereka kebanyakan menawarkan tarif yang murah perjamnya

sehingga pelanggan betah berlama-lama bermain game online. Contohnya pada

Cakrawala Net, Usaha game online telah memberikan keuntungan besar pada

dirinya karena game online sangat diminati oleh remaja (Riau Bisnis, 13 Maret

2010).

Permainan game online membuat para pemain menjadi candu hingga

melakukan apa saja untuk dapat memainkannya. P misalnya, seorang pelajar SMA



7

kelas X di Pekanbaru sanggup menjadi kurir narkoba jenis sabu demi memenuhi

kebutuhan bermain game online (Riau24, 5 November 2013). Hal ini juga

dilakukan oleh SH remaja asal Pekanbaru yang putus sekolah nekat mencuri kabel

tower demi mendapatkan modal bermain game online (Riau Terkini, 27 Mei

2014). Dari kasus ini terlihat bahwa mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa

yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dimana rasa ketidakpedulian dengan

lingkungan ataupun keadaan dirinya sendiri merupakan salah satu indikator dari

kompetensi sosial yaitu harga diri yang rendah (Williams dalam Santrock, 2007).

Permainan game online yang begitu mengasyikkan membuat para pemain

game menjadi lupa waktu, lupa diri dan melupakan hal-hal lainnya yang ada

dalam lingkungan sekitar dan juga lingkungan sosialnya, sehingga interaksi hanya

dengan komputer saja. Seperti yang diceritakan oleh Rizal (pemilik warnet yang

menyediakan fasilitas game online) bahwa sampai ada anak yang bolos sekolah

untuk bermain game online di tempatnya (Kompas, 14 November 2003). Menurut

Griffiths dkk (2004) para pemain game mengorbankan aktivitas yang lain untuk

bisa bermain game, mereka mengorbankan waktu untuk hobi yang lain,

mengorbankan waktu untuk tidur, bekerja ataupun belajar, bersosialisasi dengan

teman dan waktu untuk keluarga. Dari sini terlihat bahwa orang yang bermain

game mengorbankan banyak waktunya termasuk untuk bersosialisasi, padahal
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menurut Grinder (dalam Anggraini, 2007) bahwa kompetensi sosial merupakan

hasil dari sosialisasi.

Hasil wawancara awal yang peneliti lakukan kepada tiga orang pemain

game online pada tanggal 07 Desember 2013 ditemukan fenomena bahwa mereka

pernah sampai berhari-hari dalam bermain game online, salah satu dari mereka

mengatakan bahwa pada saat dia akan memulai kembali dengan dunia sosial ada

sedikit rasa ketakutan, takut tidak bisa diterima dalam lingkungan temannya

kembali dan kebingungan untuk memulai berhubungan lagi dengan orang lain. Ini

berarti kemampuan sosial berkurang.

American Medical Association menyatakan bahwa pada tahun 2007 terdapat

90% remaja Amerika bermain game online dan 15% atau lebih dari 5 juta remaja

mengalami kecanduan game online, sedangkan di Cina pada tahun 2007 terdapat

10% atau 30 juta remaja yang mengalami kecanduan game online (Young, 2009).

Situs resmi game online Indonesia yaitu detiknet menyatakan bahwa pada tahun

2010 terdapat 50% jumlah pengguna game online di Indonesia adalah pelajar dan

mahasiswa (Hariyanto, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengguna

game online baik di luar negeri maupun dalam negeri adalah remaja.

Game online menjadi suatu fenomena sosial yang sangat membudaya dan

memiliki efek di kalangan remaja saat ini. Berdasarkan hal inilah peneliti merasa

perlu melakukan analisa guna meninjau sejauh mana kecanduan bermain game
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online yang dilakukan mempunyai korelasi terhadap tingkat kompetensi sosial

pada remaja.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan

negatif antara kecanduan bermain game online dengan kompetensi sosial pada

remaja?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ada/tidaknya hubungan antara kecanduan bermain game

online dengan kompetensi sosial pada remaja.

2. Mengetahui kompetensi sosial pada remaja yang mengalami kecanduan

bermain game online.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait hubungan antara kecanduan bermain game online dengan

kompetensi sosial pada remaja yang telah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Hubungan Antara Kecanduan Internet Game Online dan Keterampilan Sosial

pada Remaja (Theodora, 2009). Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara kecanduan internet game online dan

keterampilan sosial pada remaja dengan korelasi sebesar r = -0,216**,
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signifikan pada 1.o.s 0,01. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

peneliti lakukan adalah terletak pada berbedanya jenis variabel terikat yang

diteliti.

2. Hubungan Kecanduan Bermain Game Online Terhadap Identitas Diri Remaja

(Dona, Fathra, dan Siti, 2010). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden mengalami kecanduan bermain game online yaitu

sebanyak 88% dan mayoritas responden berada dalam status identitas diri

aktif yaitu sebanyak 90%. Namun Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan

bahwa tidak ada hubungan antara kecanduan bermain game online terhadap

identitas diri remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti

lakukan adalah terletak pada berbedanya jenis variabel terikat yang diteliti.

3. Hubungan Antara Intensitas Bermain Game Online dengan Kompetensi

Sosial pada Remaja (Danik dan Hepi, 2007). Berdasarkan hasil penelitian ini

didapatkan bahwa intensitas bermain game online tidak memiliki hubungan

negatif dengan kompetensi sosial pada remaja. Dengan hasil analisis data

yang diperoleh nilai rxy = -0,101 dengan p = 0,245 atau p > 0,05, jadi

hipotesis penelitian ini ditolak. Pada penelitian ini terdapat hampir kesamaan

variabel, namun terdapat juga perbedaan jenis variabel bebas yang diteliti

oleh peneliti.
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4. Social Consequences of the Internet for Adolescents (Dampak Sosial Internet

untuk Remaja) oleh Valkenberg dan Peter, 2009. Penelitian ini dilakukan di

Belanda yang notabene memiliki perbedaan budaya pada budaya di

Indonesia. Penelitian ini juga mengungkapkan secara deskriptif dampak

sosial dari internet untuk remaja.

5. Pathological Video Game Use Among Youths: A Two-Years Longitudinal

Study (Penggunaan Video Game secara Patologis diantara Generasi Muda:

Penelitian Longitudinal selama Dua Tahun) oleh Gentile, dkk. 2011.

Penelitian ini dilakukan di Singapura dan dilakukan secara longitudinal

selama dua tahun pada siswa kelas dua sekolah dasar. Hal ini berbeda dengan

penelitian yang diteliti peneliti baik secara jangka waktu, metode, subjek,

hipotesis dan variabel.

Berdasarkan paparan di atas, menurut sepengetahuan peneliti tentang judul

penelitian ini tidak pernah dilakukan di Indonesia. Meskipun ada sedikit

kemiripan pada variabel terikat dan variabel bebas serta pada subjek, namun

makna pada variabel bebas yang peneliti ungkapkan berbeda dalam segi konteks

dan arti. Variabel bebas penelitian ini adalah kecanduan bermain game online,

sedangkan variabel terikat adalah kompetensi sosial, dan subjeknya adalah remaja

di Pekanbaru. Perbedaan judul atau variabel yang digunakan pada penelitian yang
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telah dipaparkan, maka penelitian ini perlu dilakukan karena berbeda dengan

penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis

maupun manfaat secara praktis.

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat

pengembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan

mengenai kompetensi sosial pada remaja yang mengalami kecanduan

bermain game online.

b. Memperkaya pengetahuan dan wacana tentang psikologi mengenai

gambaran kompetensi sosial yang dapat dijadikan referensi bagi

peneliti selanjutnya.
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2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

kompetensi sosial pada remaja yang mengalami kecanduan game

online, sehingga dapat menambah bekal pengetahuan bagi orang tua

dan guru dalam mengahadapi anak atau siswanya.

b. Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada remaja, sehingga

remaja dapat mengetahui gambaran kompetensi sosial pada remaja

yang mengalami kecanduan bermain game online.


