
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perilaku agresif pada seseorang 

sering ditimbulkan karena pengaruh media termasuk media video game. 

Bermain video game kekerasan dapat meningkatkan seseorang cenderung 

berperilaku agresif dikehidupan nyata daripada bermain video game tanpa 

kekerasan (Anderson & Dill, 2000;Bushman & Anderson, 2002;Anderson & 

Bushman, 2001).Faktor penyebab perilaku agresif adalah sosial, personal, 

kebudayaan, situasional dan media masa(Sarwono, Sarlito dan Meinarno, 

2009).Paparan media yang dapat mempengaruhi perilaku agresif adalah salah 

satunya video game (Myers, 2012). 

Video game merupakan salah satu media audio visual yang banyak 

memiliki daya tarik lebih bagi seseorang khususnya anak dan remaja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Pengembangan Media Anak 

(YPMA) menunjukkan hasil bahwa anak bermain game sekitar 10 jam dalam 

seminggu (Chatib, 2012). Jumlah waktu yang diluangkan oleh remaja untuk 

bermain game lebih banyak bahkan melebihi tontonan televisi perhari 

(Huston, Wright, Marquis, & Green, 1999).Video game berunsur kekerasan 

merupakan video game yang paling diminati oleh seseorang khususnya anak 

dan remaja. Macam video game yang paling terkenal dan menguntungkan 

biasanya memuat konten kekerasan, seperti peran utama penembak 
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(Anderson & Bushman, 2001), stimulator olahraga, dan game balap mobil 

(Fischer, Kubitzki, Guter, & Frey, 2007). 

Penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Anderson dan Bushman 

(2001) terhadap  jenis penelitian eksperimental dan non eksperimental 

menunjukkan bahwa paparan dari video game kekerasan dapat meningkatkan 

perasaan terkait agresif pada pria dan wanita, pada anak-anak dan orang 

dewasa. Penelitian Wei (2007) menguji efek paparan video game kekerasan 

terhadap perilaku kekerasan, empati dan perilaku agresif remaja di China 

menunjukkan hasil bahwa efek video game kekerasan terhadap perilaku 

agresif memiliki nilai tertinggi yaitu 22,2% dari pada perilaku kekerasan dan 

empati. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Irwin dan Gross (1995) 

menguji tempo kongnitif, video game kekerasan dan perilaku agresif pada 

anak laki-laki menujukan hasil bahwa anak-anak yang memainkan video 

game kekerasan lebih banyak berperilaku agresif dalam bermain daripada 

anak-anak yang memainkan video game tidak memiliki unsur kekerasan. 

Studi pendahuluan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Kembaran 

pada bulan Juli 2018 pada 5 orang anak-anakmereka mengatakan bahwa 

banyak temannya yang suka saling mengejek, berkata kasar atau kotor, 

membentak temannya bahkan ada yang berkelahi walapun jarang terjadi, 

begitu juga dengan remaja dari hasil wawancara 5 orang remaja, mereka 

mengatakan bahwa mereka pernah berkata kasar atau kotor jika merasa kesal, 

pernah merusak barang jika marah, dan sering melihat banyak temannya 
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saling mengejek. Kasus perkelahian atau tawuran antar remaja jarang terjadi 

di wilayah Kecamatan Kembaran. 

Selain itu saat melakukan studi penelitian di dapatkan 5 anak dan 5 

remaja sama-sama aktif bermain game dengan jenis permainan balap mobil, 

tembak-tembakan dan remaja semuanya aktif bermain game mobile legend. 

Video game yang mereka mainkan semuanya berunsur kekerasan. 

Paparan diatas menunjukkan bahwa video game kekerasan dapat 

mempengaruhi perilaku agresif seseorang, tetapi belum ditemukan penelitian 

tentang hubungan video game kekerasan terhadap perilaku agresif antara anak 

dan remaja. Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan pada populasi anak 

dan remaja secara terpisah.Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang 

hubungan video game kekerasan terhadap perilaku agresif anak dan remaja di 

Kecamatan Kambaran Kabupaten Banyumas. 

 

B. Rumusan Masalah  

Perilaku agresif salah satunya di pengaruhi oleh media termasuk video 

game. Anak dan remaja sama-sama meluangkan waktu banyak untuk bermain 

video game selain menonton televisi dan bermain. Video game yang sangat 

berpengaruh terhadap perilaku agresif adalah video game kekerasan daripada 

video game tanpa kekerasan. Video game kekerasan merupakan video game 

yang paling digemari oleh semua kalangan termasuk anak dan remaja. 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dijelaskan, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Seberapa besar dampak frekuensi, durasi, intensitas bermain video game 

kekerasan terhadap perilaku agresif anak dan remaja di Kecamatan 

Kembaran Kabupaten Banyumas? 

2.  Seberapa besar perbedaan frekuensi, durasi, intensitas bermain video 

game kekerasan danperilaku agresif anak dan remaja di wilayah 

Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui seberapa besar dampak video game kekerasan 

terhadap perilaku agresif pada anak dan remaja di Kecamatan Kembaran 

Kabupaten Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karateristik responden beradasarkan umur dan 

jenis kelamin. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar dampak frekuensi, durasi dan 

intensitas bermain video game kekerasan terhadap perilaku agresif 

anak dan remaja di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. 

c. Menganalisis perbedaan frekuensi, durasi, intensitas bermain video 

game kekerasan dan perilaku agresif pada anak dan remaja di 

Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dengan cara 

mengaplikasikan teori-teori keperawatan jiwa yang di dapat selama 

perkuliahan khususnya tentang media masa dan perilaku agresif anak dan 

remaja. 

2. Bagi responden 

Sebagai pengalaman dan sebagai bahan masukan tentang kesehatan 

jiwa khususnya pengaruh media masa terhadap perilaku agresif.  

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Peneliti berharap hasil penelitian dapat sebagai bahan referensi 

khususnya dalam bidang keperawatan jiwa terutama dalam penanganan 

perilaku agresif pada anak dan remaja. 
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E. Penelitian Terkait 

1. Utomo, Aldian (2014), yang berjudul “Hubungan antara Intensitas 

Bermain Game Online Bertema Kekerasan dengan Perilaku Agresif pada 

Remaja di Surakara” Hasil penelitian ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara intensitas bermain game online bertema kekerasan 

dengan perilaku agresif. 

Persamaan   : sama-sama meneliti game bertema kekerasan dan perilaku 

agresif. 

Perbedaan: penelitian Aldian Utomo memiliki populasi remaja. 

Penelitian ini memakai populasi anak dan remaja. 

2. Mughfiroh, Estri (2013), yang berjudul “Hubungan antara Peran 

Keluarga dan Konsep Diri dengan Perilaku Agresif Remaja di SMK 

Kesatrian Purwokerto Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian terdapat 

hubungan antara peran keluarga dan konsep diri dengan perilaku agresif 

remaja. 

Persamaan :  sama-sama meneliti perilaku agresif 

Perbedaan :  penelitian Estri Mughfiroh memiliki variabel peran 

keluarga dan konsep diri. Penelitian ini memakai variabel 

video game kekerasan. 
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3. Septiani (2017), yang berjudul “Hubungan Frekuensi Bermain Game 

Online dan Konsumsi Kafein terhadap Kulitas Tidur pada Remaja di 

SMK Islam Pemalang. Hasil penelitian ada hubungan antara frekuensi 

bermain game online dengan kualitas tidur remaja dan tidak ada 

hubungan antara konsumsi kafein dengan kualitas tidur remaja.  

Persamaan:  sama-sama meneliti game 

Perbedaan: penelitian Septiani memiliki variabel konsmsi kafein dan 

kulitas tidur remaja. Penelitian ini memiliki variabel 

perilaku agresif. 

4. Hammi, Itsna Matfuhatul (2017), yang berjudul “Hubungan pola asuh 

orang tua dan faktor lingkungan sekolh terhadap kejadian perilaku agresif 

pada anak usia sekolah”. Hasil penelitian ada hubungan yang signifikan 

antara pola asuh orang tua dan faktor lingkungan sekolah terhadap 

perilaku agresif pada anak usia sekolah. 

Persamaan :  sama-sama meneliti tentang perilaku agresif 

Perbedaan :  penelitian Itsna Matfuhatul Hammi memiliki variabel pola 

asuh orang tua dan faktor lingkungan. Penelitian ini 

memakai variabel video game kekerasan. 

5. Fibriana, Krisna Angka (2014), yang berjudul “Hubungan eksposur 

kekerasan di televisi dengan perilaku agresif siswa kelas XI SMK 

Saraswati Salatiga”. Hasil penelitian menemukan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara eksposure kekerasan di televisi dengan perilaku 

agresif siswa kelas XI SMK Saraswati Salatiga. 
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Persamaan:  sama-sama meneliti perilaku agresif 

Perbedaan:  Penelitian Krisna Angka Fibriana memilki variabel 

ekposure kekerasan di televisi. Penelitian ini memakai 

variabel variabel video game kekerasan. 
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