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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Sosial

1. Pengertian kompetensi sosial

Waters dan Sroufe (Gullotta dkk, 1990) menyatakan bahwa individu yang

memiliki kompetensi sosial dapat memanfaatkan lingkungan dan diri pribadi

sebagai sumber untuk meraih hasil yang optimal dalam hubungan interpersonal.

Gullota (1990) menyimpulkan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan,

kecakapan atau keterampilan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan dan memberi pengaruh pada orang lain demi mencapai tujuan dalam

konteks sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya, lingkungan, situasi yang

dihadapi serta nilai yang dianut oleh individu.

Menurut Hurlock (1980) menyatakan bahwa kompetensi 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. Dalam hal ini kompetensi sosial tidak hanya kemampuan berhubungan
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dengan orang lain tetapi juga mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan

tuntutan sosial.

Adam (1983) menyatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan

individu untuk menerapkan emosi yang sesuai dengan konteks sosial yang

dihadapi (sensivitas sosial), kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan

orang lain (empaty), kepercayaan terhadap kemampuan diri (locus of control).

Tiga kemampuan di atas mencerminkan keterampilan sosial yang menjadikan

seseorang dapat mengokohkan dan memelihara hubungan dengan teman sebaya

yang positif.

Rydell dkk. (1997) menuliskan bahwa berdasarkan hasil berbagai penelitian

sejauh ini, kompetensi sosial merupakan fenomena unidemensional. Hal-hal yang

paling disepakati oleh para ahli psikologi sebagai aspek kompetensi sosial adalah

perilaku prososial atau prosocial orientation (suka menolong, dermawan, empati)

dan initiative taking versus social withdrawal dalam kontek interaksi sosial atau

disebut juga sebagai social initiative (Waters dkk. dalam Rydell, 1997).

Berdasarkan paparan teori para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kompetensi sosial adalah kemampuan atau kecakapan individu untuk

berhubungan dengan orang lain dan situasi-situasi sosial yaitu mengetahui pola-

pola perilaku yang bisa diterima dalam berbagai situasi sosial dan mampu

menerapkannya sesuai dengan tuntutan sosial yang dihadapi.
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2. Aspek-aspek kompetensi sosial

Aspek-aspek kompetensi sosial secara spesifik dikemukakan oleh Gullota

(1990), terdiri dari:

a. Kapasitas kognitif, merupakan hal yang mendasari keterampilan sosial

dalam menjalin dan menjaga hubungan interpersonal yang positif.

Kapasitas kognitif meliputi:

1) Harga diri yang positif; adalah penghormatan atau penghargaan

dari diri sendiri, dan penghargaan dari orang lain. Individu yakin

bahwa dirinya berharga, mampu mengatasi segala tantangan

dalam hidupnya, serta memperoleh penghargaan atas apa yang

dilakukannya. Harga diri yang positif memberikan kepercayaan

diri untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan lingkungan

sosialnya.

2) Kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang sosial;

merupakan kemampuan untuk memahami lingkungan dan

menjadi lebih peka terhadap orang lain.

3) Keterampilan memecahkan masalah interpersonal; adalah sebuah

proses perilaku yang menyediakan sejumlah respon alternatif

yang potensial bagi pemecahan masalah yang dihadapi, serta

meningkatkan kemungkinan pemilihan respon yang paling efektif
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dari bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang

dihadapi.

b. Keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan akan

privacy, meliputi:

1) Kebutuhan bersosialisasi, merupakan kebutuhan individu untuk

terlibat dalam sebuah kelompok dan menjalin hubungan dengan

orang lain.

2) Kebutuhan akan privacy, adalah keinginan untuk menjadi

individu yang unik, berbeda, dan bebas melakukan tindakan tanpa

pengaruh orang lain.

c. Keterampilan sosial dengan teman sebaya adalah kecakapan individu

dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya sehingga tidak

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kelompok dan

dapat terlibat dalam kegiatan kelompok.

Durkin (dalam Anggraini, 2007) juga menyebutkan aspek-aspek kompetensi

sosial terdiri atas 5 aspek, yaitu:

a. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi efektif,

b. Mampu memahami diri dan orang lain,

c. Mengetahui peran gender,
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d. Mengetahui moralitas yang ada di lingkungannya dan mampu

mengontrol emosi,

e. Mampu menyesuaikan perilaku dalam merespon tuntutan tuntutan

sosial yang sesuai dengan usianya.

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa aspek

kompetensi sosial yang digunakan dalam penelitian ialah aspek yang

dikemukakan oleh Gullota dkk (1999), yaitu harga diri positif, kemampuan

memandang sesuatu dari sudut pandang sosial, keterampilan memecahkan

masalah interpersonal, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan akan privacy, dan

keterampilan sosial dengan teman sebaya. Aspek kompetensi sosial ini digunakan

karena Gullota dkk. secara spesifik dan terperinci mendeskripsikan aspek-aspek

serta telah memenuhi ranah kognitif, afektif, dan tingkah laku.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial

McCartney & Philips (dalam Rahman, 2010) mengemukakan beberapa

faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi sosial. Semuanya menggambarkan

berbagai kondisi dasar yang dapat memberi kontribusi terhadap pencapaian

kompetensi sosial di kemudian hari.

a. Temperamen

Istilah temperamen secara umum digunakan untuk merujuk pada pola

perilaku secara mendasar dan menjelaskan perbedaaan individu dalam
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bertingkah laku sejak dari tahun pertama masa kanak-kanak awal. Perilaku

yang dimaksud mencerminkan kondisi khas emosi, motorik, dan perhatian

terhadap stimulus bagi setiap individu, dan perilaku tersebut secara

potensial mempengaruhi kemampuannya dalam membentuk hubungan

sosial yang positif.

b. Faktor keterampilan sosial kognitif

Sosial kognitif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi

kompetensi sosial. Sosial kognitif berfungsi agar seseorang dapat belajar

untuk mengenal dan menginterpretasikan informasi mengenai orang lain,

teman sebaya, situasi-situasi sosial, serta belajar tentang perilaku dan respon

sosial secara efektif. Fungsi tersebut memberikan dukungan terhadap

perkembangan keterampilan kognisi sosial yang memungkinkan individu

membentuk pemahaman yang lebih baik mengenai pikiran, perasaan serta

kecenderungan perilaku orang lain. Artinya, saat individu berinteraksi

dengan orang lain, atau berprilaku dalam situasi sosial pikirannya

membantu mengatur tingkah laku yang akan dimunculkan sedemikian rupa

hingga memungkinkannya bersosialisasi secara efektif.

c. Keterampilan komunikasi

Bahasa merupakan cara utama bagi seseorang untuk membangun

interaksi, mengelola hubungan dengan orang lain, dan membangun kontak
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interpersonal. Dapat dipahami bahwa individu dengan keterampilan bahasa

yang rendah tidak dapat menjalin hubungan sosial yang baik. Kapasitas

untuk memahami orang lain, serta menunjukkan kebutuhan, pikiran, dan

tujuan-tujuan individu seringkali tergantung pada kemampuan

berbahasanya. Jika seseorang mampu mengkomunikasikan keinginan dan

kebutuhannya dengan baik dalam interaksi sosialnya, maka dapat dikatakan

bahwa ia adalah orang yang kompeten secara sosial. Bagaimanapun, bahasa

dan komunikasi merupakan sarana terpenting dalam hubungan sosial atau

proses sosialisasi.

4. Kompetensi sosial remaja

Perkembangan dari anak menuju remaja sering dicirikan dengan perubahan

yang dramatis bagi orang muda, meliputi perubahan pada fisik, psikis, maupun

sosial. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, remaja juga menerima

sejumlah tugas perkembangan baru. Menurut Hurlock (1980), salah satu tugas

perkembangan yang paling sulit bagi remaja adalah yang berhubungan dengan

penyesuaian sosialnya. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis

dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan di

luar lingkungan keluarga dan sekolah.

Dalam upaya penyesuaian tersebut, dibutuhkan keterampilan yang dapat

membantu remaja dalam menyesuaikan diri, atau disebut sebagai kompetensi
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sosial. Smart & Sanson (2003) menyatakan bahwa kompetensi sosial yang

dikembangkan dengan baik dapat memudahkan anak-anak muda untuk mengatasi

sekaligus melampaui macam-macam kesulitan dalam proses penyesuaian.

Dalam studinya, Smart & Sanson (2003) memberi gambaran tentang

kompetensi sosial remaja. Remaja dengan kompetensi sosial yang tinggi, sedikit

sekali mengalami tertekan, cemas, maupun stres, mereka juga amat kurang

menampilkan perilaku yang buruk, dan merasa sangat puas dengan kehidupan

yang dijalaninya.

Welsh & Bierman (2001) mengungkapkan bahwa remaja yang

menampilkan tingkat kompetensi sosial yang tinggi, selalu dapat diterima dengan

baik dalam komunitas sosialnya. Mereka begitu bersahabat, mudah bekerja sama,

dan memiliki komunikasi yang baik dengan orang lain. Teman-teman sebaya

seringkan menggambarkan mereka sebagai orang yang suka menolong, baik,

pengertian, atraktif, serta bagus dalam permainan. Remaja yang kompeten dalam

hubungan sosial, biasanya mampu menyadari cara pandang orang lain dan mampu

menghadapi situasi konflik dengan tetap tenang. Sebaliknya, remaja dengan

kompetensi sosial yang rendah cenderung mengalami banyak

masalahdalamhubungan sosial, dan sering terkait dengan macam-macam perilaku

dan kenakalan (Hair, dkk, 2001).
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Mengembangkan kompetensi sosial yang baik selama remaja adalah mutlak

diperlukan. Kompetensi sosial memungkinkan remaja melakukan penyesuaian

terhadap berbagai perubahan yang dialami oleh remaja secara optimal tanpa

kesulitan. Selanjutnya kompetensi sosial dapat membantu remaja untuk memiliki

hubungan sosial yang berkualitas. Kompetensi sosial bahakan dapat membantu

remaja dalam perkembangan sosial berikutnya di masa dewasa, misalnya dalam

menjalin hubungan pernikahan yang harmonis, atau mengembangkan hubungan

yang positif dengan anak-anak yang dimiliki (Hair, dkk, 2001).

B. Kecanduan Game Online

1. Pengertian kecanduan game online

Secara historis, kecanduan telah didefinisikan dengan hal 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 kecanduan sendiri berkembang seiring dengan perkembangan

kehidupan masyarakat, sehingga istilah kecanduan tidak selamanya melekat

pada obat-obatan tetapi juga melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang

dapat membuat seseorang ketergantungan secara fisik atau psikologis.

Ketergantungan psikologis tidak harus dibatasi hanya untuk zat, bahkan

kegiatan dan pola perilaku dapat dianggap kecanduan, jika kegiatan mereka
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menjadi tak terkendali, misalnya masalah judi, kecanduan internet, kecanduan

melihat acara televisi, kecanduan seksual/pornografi, makan terlalu banyak,

melukai diri, kompulsif membeli, atau kecanduan bekerja (en.wikipedia.org).

Perilaku dapat dikatakan kecanduan jika tidak mampu mengontrol keinginan

menggunakan dan menyebabkan dampak negatif bagi individu, baik secara fisik

maupun psikis.

Kecanduan atau addiction adalah suatu keadaan interaksi antara psikis

terkadang juga fisik dari organisme hidup dan obat yang dibedakan oleh

tanggapan perilaku dan respon lainnya yang selalu menyertakan keharusan untuk

menggunakan obat secara terus menerus atau berkala untuk mendapatkan efek

psikis, dan kadang-kadang untuk menghindari ketidaknyamanan dari ketiadaan

obat (Grispon & Bokular dalam Elster, 1999).

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 (Chaplin, 2011).

Game online menurut Kim, dkk (2002) adalah game (permaianan) dimana

banyak orang yang dapat bermain pada waktu yang sama dengan melalui jaringan

komunikasi online (LAN atau Internet). Selanjutnya, Winn dan Fisher (2004)
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mengatakan Multiplayer online game merupakan pengembangan dari game yang

dimainkan satu orang, dalam bagian yang besar, menggunakan bentuk yang sama

seperti semua game lain, perbedaannya adalah bahwa untuk multiplayer game dapat

dimainkan oleh banyak orang dalam waktu yang sama.

Kecanduan game online merupakan salah satu jenis bentuk kecanduan yang

disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih dikenal dengan internet

addictive disorder. Seperti yang disebutkan Young (2000) yang menyatakan

bahwa internet dapat menyebabkan kecanduan, salah satunya adalah Computer

game Addiction (berlebihan dalam bermain game). Dari sini terlihat bahwa game

online merupakan bagian dari internet yang sering dikunjungi dan sangat

digemari dan bahkan bisa mengakibatkan kecanduan yang memiliki intensitas

yang sangat tinggi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan kecanduan game online adalah

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

lepas untuk bermain game online.

2. Kriteria kecanduan game online

Kriteria seseorang kecanduan akan game 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 (2008:45-48) dalam Asian Journal of Health and
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Information Sciences, menyebutkan bahwa sedikitnya ada empat buah aspek

kecanduan game online. Keempat aspek tersebut adalah:

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.

b. 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.

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 yang dalam hal ini adalah 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
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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.

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 (Yee, 2006). 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

frustrasi.

C. Kerangka Berpikir

Ketika remaja berkembang dan berubah, remaja juga harus mengembangkan

kemampuan-kemampuan atau kompetensi untuk memelihara hubungan yang baik

dengan orang lain. Untuk bisa berhubungan dan berinteraksi secara baik di dalam
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kelompok atau masyarakat, manusia membutuhkan kemampuan-kemampuan

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

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari yang dikemukakan oleh

Gullota (1990) yang berpendapat bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan,

kecakapan atau keterampilan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan dan memberi pengaruh pada orang lain demi mencapai tujuan dalam

konteks sosial tertentu yang disesuaikan dengan budaya, lingkungan, situasi yang

dihadapi serta nilai yang dianut oleh individu. Gullotta dkk (1990), menyebutkan

tinggi rendahnya kompetensi sosial seseorang dapat dilihat melalui harga diri

yang positif, kemampuan memandang sesuatu dari sudut pandang sosial,

keterampilan memecahkan masalah interpersonal, kebutuhan bersosialisasi,

kebutuhan privasi, dan keterampilan sosial dengan teman sebaya.

Mengacu kepada konsep dan karakteristik kompetensi sosial sebagaimana

dikemukakan Gullota di atas, maka partisipasi sosial/sosialisasi sangat diperlukan

oleh remaja untuk dapat mengembangkan kompetensi sosial. Namun, terdapat

hal-hal yang menghambat remaja untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan,

salah satunya adalah kecanduan bermain game online. Hal ini sesuai dengan

pendapat Young (1996) yang mengatakan bahwa individu yang mengalami

kecanduan internet terutama game online mempunyai permasalahan dalam relasi

sosialnya.
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Game online menurut Kim dkk (2002) adalah permainan atau game yang

bisa dimainkan oleh ribuan bahkan ratusan orang melalui layanan internet dalam

waktu yang sama. Kecanduan 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

empat aspek kecanduan game online, yaitu compulsion, withdrawal, tolerance,

interpersonal & health related problem.

Seseorang yang kecanduan game online akan mempunyai dorongan yang

sangat besar dari dalam dirinya untuk terus menerus memainkan game online,

tidak mampu lepas dari pengaruh game online, tidak mampu mengontrol waktu

yang digunakan dalam bermain, kondisi ini akan berdampak kepada hubungan

interpersonal dan juga kesehatan. Hal ini diperkuat oleh hasil 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.

Seseorang yang kecanduan bermain game online juga akan mengorbankan

waktu dan uangnya hanya untuk berlama-lama berada di depan komputer bermain

game online. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di

lingkungan sekitarnya, dimana rasa ketidakpedulian dengan lingkungan ataupun
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keadaan diri sendiri merupakan salah satu indikator dari kompetensi sosial yaitu

harga diri rendah (Williams dalam Santrock, 2007).

Menurut Anggraini (2007), aspek lama waktu bermain game online

memiliki keterkaitan dengan kompetensi sosial, semakin lama seseorang bermain

game maka menyebabkan tidak berkembangnya kompetensi sosial. Young (2000)

menambahkan bahwa game online atau game yang menggunakan internet dapat

mengakibatkan kecanduan, dimana seseorang yang mengalami kecanduan maka

akan menyebabkan seseorang menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-

hari hanya untuk bermain game online sehingga menyebabkan jarang untuk

berpartisipasi sosial.

Sanders dkk (2000) juga mengatakan bahwa penggunaan internet bisa

mengakibatkan pada pengisolasian sosial sehingga mengakibatkan hubungan

dengan keluarga dan temannya menjadi tidak baik. Akibat dari isolasi yang terjadi

karena kecanduan menggunakan internet (termasuk bermain game online) yang

bisa mengakibatkan remaja tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sosialnya,

sedangkan Hurlock (1980) mengatakan bahwa semakin banyak partisipasi sosial

maka semakin tinggi kompetensi sosial remaja. Dengan melakukan banyak

kegiatan serta aktivitas sosial remaja dapat mengembangkan kemampuan-

kemampuan sosialnya.
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Bermain game bisa membuat seseorang menjadi lupa diri dan tidak

mempedulikan hal-hal yang lainnya, menurut Griffits 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 menurut Grinder (1978) dalam

Anggraini (2007) bahwa kompetensi sosial merupakan hasil dari sosialisasi.

Berdasarkan pemahaman konseptual tersebut, maka dapat digambarkan alur

kerangka pemikiran sebagai berikut:

Variabel lain yang tidak diteliti

Variabel yang diteliti

Kecanduan Bermain Game
Online (X):

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

Health Problem

Kompetensi Sosial (Y):

1. Harga diri positif
2. Kemampuan

memandang sesuatu
dari sudut pandang
sosial

3. Keterampilan
memecahkan masalah
interpersonal

4. Kebutuhan
bersosialisasi

5. Kebutuhan privasi
6. Keterampilan sosial

dengan teman sebaya
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D. Hipotesis

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu,

maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah “terdapat hubungan

negatif antara kecanduan bermain game online dengan kompetensi sosial pada

remaja”. Artinya, semakin tinggi tingkat kecanduan bermain game online, maka

semakin rendah kompetensi sosial pada remaja. Begitu pula sebaliknya, semakin

rendah tingkat kecanduan bermain game online, maka semakin tinggi kompetensi

sosial pada remaja.


