
  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Video Game Kekerasan 

Permainan video (video game) adalah permainan yang menggunakan 

interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh 

peranti video (Wikipedia,2018).Video game berunsur kekerasan sudah 

muncul pada awal tahun 1970-an dengan muncul Death Race (Exidy 1976) 

yang merupakan video game paling kontroversial pada zamannya (Kent, 

2001). 

Video game yang beredar saat ini dan sangat diminati oleh anak maupun 

remaja cenderung bermuatan kekerasan. Video game yang terlaris sampai 

saat ini adalah Mobile Legends: Bang Bang dengan 100 juta pendonwload, 

Mobile Legends merupakan video game laga muncul pada tahun 2017 dengan 

tingkat kekerasan menengah (Playstore,2018). 

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia V (KBBI V, 2018) 

adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera 

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 

lain. Pengertian kekerasan menurut Kamus Merriam-Webster (2018) adalah 

penggunaan kekuatan fisik untuk membahayakan seseorang untuk merusak 

benda atau kekuatan atau energi besar yang dapat merusak. 
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B. Perilaku Agresif  

Perilaku agresif adalah perilaku fisik maupun perilaku verbal yang 

bermaksud untuk menyakiti orang lain. Menurut Medinus dan Johnson 

(dalam Dayakisni dan Hudaniah, 2008)agresif merupakan respons primitif 

dari bentuk kemarahan hebat dan luapan emosi tanpa kendali, serangan, 

kekerasan, tingkah laku kegila-gilaan dan sadistis delapan bentuk perilaku 

agresif yaitu : 

1. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara langsung, misalnya 

menusuk, menembak, memukul orang lain. 

2. Perilaku agresif fisik aktif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnyamembuat jebakan untuk mencelakakan orang lain. 

3. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya 

tidakmemberikan jalan kepada orang lain. 

4. Perilaku agresif fisik pasif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnyamenolak untuk melakukan sesuatu, menolak mengerjakan 

perintah orang lain. 

5. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara langsung, 

misalnyamemaki-maki orang. 

6. Perilaku agresif verbal aktif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnya menyebar gosip tentang orang lain. 

7. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara tidak langsung, 

misalnyamenolak untuk berbicara dengan orang lain, menolak untuk 
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menjawabpertanyaan orang lain atau menolak memberikan perhatian 

suatu pembicaraan. 

8. Perilaku agresif verbal pasif yang dilakukan secara langsung, misalnya 

tidaksetuju dengan pendapat orang lain, tetapi tidak mau mengatakan 

(memboikot),tidak maumenjawab pertanyaan orang lain.  

Penyebab munculnya perilaku agresif adalah situasi yang tidak 

menyenangkan atau mengganggu dan adanya faktor individual dan 

situasional yang dapat saling berinteraksi mempengaruhi kondisi internal 

seseseorang (Siddiqah, 2010). Myers menyebutkan bahwa salah satu faktor 

yang menyebabkan seseorang berperilaku agresif adalah pengaruh media. 

Pengaruh media yang dapat mempengaruhi agresif seseorang adalah tayangan 

televisi dan video game (Myers, 2012).  

Perilaku agrsif pada anak dapat berupa perilaku seperti memukul. 

Mencubit, menggigit, marah-marah, bahkan mencaci maki (Yusuf, 

2009).Menurut Mappiare (1982) remaja cenderung berperilaku agresif karena 

adanya perubahan fisik dan psikis dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan. Perilaku agresif tersebut dapat terlihat melalui perkelahian-

perkelahian antara pelajar atau tawuran yang sering terjadi dikalangan remaja 

terutama remaja pria (Sarwono, 1991). 

Bentuk-bentuk perilaku agresif yang terpapar pada anak dan remaja 

dikategorikan sebagai gangguan oposisi menentang atau gangguan perilaku 

(Nitkowski & Petermann, 2009).Perilaku agresif akan lebih meningkat jika 

Dampak Video Game..., Cahyati, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2018



  

target agresif adalah benda mati daripada target adalah seseorang (Anderson 

& Bushman, 2001). 

 

C. Video Game Kekerasan dan Perilaku Agresif Anak dan Remaja 

Pengaruh video game video kekerasan terhadap kecenderungan 

berperilaku agresif yaitu dengan meningkatkan keterbangkitan fisik, 

meningkatkan pikiran agresif, meningkatkan perasaan agresif, meningkatkan 

perilaku agresif dan menurunkan perilaku prososial (Anderson & Bushman, 

2001).  

Video game kekerasan berpengaruh terhadap perilaku agresif melalui 

efek jangka pendek dan jangka panjang. Efek jangka pendek yaitu video 

game kekerasan berfungsi sebagai perantara situasi yang dapat meningkatkan 

kognisi, pengaruh dan gairah yang agresif dan menyebabkan perilaku agesif 

meningkat. Efek jangka panjang video game kekerasan mempengaruhi 

perilaku agresif dengan cara mempromosikan keyakinan dan sifat agresif, dan 

menciptakan skema agresif, skrip perilaku agresif, dan harapan agresif 

(Bushman & Anderson, 2002). Pengaruh video game kekerasan akan lebih 

tinggi bagi mereka yang memiliki karakteristik agresif (Anderson & Dill, 

2000). 

Perilaku agresif bukan hanya berperilaku fisik namun juga perilaku 

verbal yang bisa menyakiti orang lain. Sebuah penelitian menunjukkan hasil 

seseorang yang memainkan video game olahraga yang mengeluarkan kata-

kata agresif membuat seseorang berkata-kata agresif lebih tinggi daripada 
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seseorang yang memainkan video game olahraga stimulasi berbasis standar 

(Anderson & Carnagey, 2009), begitu juga dengan permainan balap berisiko 

tinggi berperilaku agresif karena di dalam permainan tersebut pemain lebih 

sembarangan dan harus melanggar lalu lintas (Rose & Fischer, 2009). 

Anak-anak yang sering bermusuhan cenderung sering menggunakan 

media elektronik dan menyukai konten kekerasan (Lynch, Gentile, Olson, & 

van Brederode, 2001). Media elektronik salah satu contohnya adalah video 

game. Sebuah penelitian menghasilkan anak-anak yang bermain video game 

karate lebih agresif daripada anak yang memainkan permainan video game 

ayunan tanpa kekerasan (Schutte, Malouff, Post‐Gorden, & Rodasta, 1988).  

Penelitian selanjutnya menyatakan bahwa lebih dari setengah orang tua 

mengatakan anak-anak mereka terpengaruh oleh kekerasan yang mereka lihat 

di film di TV atau dalam video game (Gentile & Walsh, 2002). Video game 

kekerasan dapat mengaktifkan sistem saraf simpatetik dan mendapatkan 

respons tipe fight-or-flight pada anak-anak (Gentile, Lynch, Linder, & Walsh, 

2004).  

Begitu pula dengan remaja yang memilih video game kekerasan 

cenderung beperilaku agresif daripada seorang remaja yang memilih video 

game tanpa kekerasan (Konijn et al., 2007,Carnagey et al., 2007). Remaja 

yang berperilaku agresif lebih tinggi adalah mereka yang memainkan video 

game kekerasan dan ingin menjadi karakter dalam game itu (Konijn, Bijvank, 

& Bushman, 2007), serta mereka yang memainkan video game yang 

berkarakter mirip dengan manusia (Fischer et al., 2012). Pengaruh media 
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yang berunsur kekerasan kini bukan hanya berpengaruh kepada individu yang 

semakin kasar juga berdampak kepada masyarakat yang bertoleransi terhadap 

tindak kekerasan yang semakinn meningkat (Vivian, 2008). 

Menurut (Myers, 2012), bermain video game kekerasan akan cenderung 

lebih agresif dibandingkan dengan menonton televisi karena pemainnya 

meniru dan memainkan peran dari tokoh yang melakukan kekerasan; melatih 

kekerasan secara berulang-ulang dengan aktif, tidak hanya pasif melihat; 

terlibat dalam keseluruhan adegan kekerasan yaitu memilih korban, mendapat 

senjata dan amunisi, mengintai korban, mengarahkan senjata dan menarik 

pelatuk senjata; ikut serta dalam pertarungan lanjutan dan ancaman serangan; 

mengulangi perilaku yang kejam terus-menerus; dan diberi hadiah untuk 

keberhasilan agresi.  

Perilaku adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan. Dalam hal 

ini adalah perilaku anak dan remaja dalam menggunakan video game 

kekerasan dan kaitannya dengan perilaku agresif. Video game adalah 

merupakan jenis permainan yang berbasis teknologi komputer yang 

menyediakan tantangan bagi koordinasi mata, tangan atau kemampuan mental 

seseorang yang bertujuan untuk menghibur, di mana permainannya dikontrol 

oleh perangkat lunak dan dimainkan pada video atau layar televisi 

(Malahayat, 2012). Mengukur perilaku bermain video game berunsur 

kekerasan dapat dilakukan melalui frekuensi bermain, lama waktu bermain, 

perhatian penuh, dan emosional dari responden (Kurniawati, 2010). 
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Proses pembentukan perilaku, moral, dan sikap anak diantaranya berupa 

tiruan yang berarti seorang anak dapat meniru sikap, cara pandang dan 

tingkah laku orang lain dan umumnya anak akan melakukan peniruan sejak 

umur 3 tahun yaitu dengan meniru perilaku orang yang disekitarnya 

(Somantri, 2006). Sebuah penelitian menyimpulkan anak pada usia sekolah 

dalam perkembangan kognitifnya mampu melakukan fantasi. Fantasi 

meningkat jika di pengaruhi oleh tontonan yang disaksikan oleh anak. 

Mereka akan berperilaku seperti tokoh yang mereka kagumi di dalam sebuah 

tontonan tersebut (Khumas, Hastjarjo, & Wimbarti, 1997). 

Menurut Hurlock masa remaja (adolescence) berlangsung antara umur 12 

tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 

tahun bagi pria. Istilah adolescence memiliki arti yang mencakup kematangan 

mental, emosional, sosial, dan fisik (Ali & Asrori, 2012). Selama masa 

transisi pada diri remaja mengalami perubahan fisik, psikis, seksual, kognitif 

dan sosial yang menyebabkan peningkatan emosi suasana hati yang berubah-

ubah, mudah marah, kesal tidak ada tujuan, menolak semua aturan yang 

sudah ada serta menunjukkan sikap melawan (Kurniawati, 2010). 

Remaja mememilik emosi yang tidak stabil dapat mengubah pola 

perilaku yang tidak menentu yang mengikuti perkembangan zaman tanpa 

bekal yang cukup sehingga tidak sedikit remaja yang melanggar aturan yang 

sudah ada dimasyarakat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perkembangan individu adalah faktor hereditas atau faktor keturunan dan 

faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi 
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perkembangan individu adalah lingkungan fisik, psikis, sosial dan religius 

(Yusuf, 2011). 

Penelitian sebelumnya menyebutkan sebanyak 41% anak kecanduan 

video game berunsur kekerasan dan sebagian besar anak-anak mengabaikan 

kesenangan lain bahkan lupa akan makan karena video game, video game 

yang sering mereka mainkan adalah GTA (Grand Theft Auto) dan Smack 

Down, serta video game berlatar perang bersenjata seperti Call of Duty, Point 

Blank, dan Counter Strike(Satria, Nurdin, & Bachtiar, 2015). Remaja rata-rata 

menghabiskan waktu sembilan jam bermain game, 25 jam menonton televisi, 

21 jam mendengarkan musik dan tiga jam setengah untuk membaca di setiap 

minggunya (Lynch et al., 2001). Remaja juga lebih banyak memilih video 

game kekerasan daripada video game tanpa kekerasan  (Konijn, Bijvank, & 

Bushman, 2007; Gentile, Lynch, Linder, & Walsh, 2004). 

Sebuah penelitian di China menunjukkan hasil bahwa remaja sering 

memainkan Audition Town, diikuti CS (Counter Strike) dan Read Alert. 

Game yang paling sering dimainkan adalah permainan Yulhyul Gangho 

(game kungfu) (Wei, 2007). Game Audition Town, CS, Read Alert dan 

Yulhyul Gangho adalah video game berunsur kekerasan. 

 

D. Kerangka Teori Penelitian 

Perilaku agresif merupakan perilaku atau kecenderungan perilaku yang 

berniat untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikologis. 

Agresi menjadi empat kategori yaitu agresi fisik, agresi verbal, kemarahan 
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(anger) dan sikap permusuhan (hostility). Jenis perilaku agresif yaitu agresi 

fisik aktif langsung dan tidak langsung, agresi fisik pasif langsung dan tidak 

langsung, agresi verbal aktif langsung dan tidak langsung, agresi verbal pasif 

langsung dan tidak langsung(Buss & Perry, 1992). 

Agresivitas sering kali disebabkan oleh amarah, yang merupakan 

jembatan psikologis antara komponen perilaku dan komponen kognitif dalam 

agresivitas. Individu pada umumnya menjadi lebih agresif ketika sedang 

marah dibandingkan saat tidak marah.Buss dan Perry(1992) menyatakan 

bahwa perilaku agresif di pengaruhi oleh faktor utama yaitu, faktor personal 

dan faktor situasional. Faktor personal terdiri dari sifat, jenis kelamin, 

keyakinan, sikap, nilai, dan tujuan jangka panjang sementara faktor 

situasional terdiri dari petunjuk untuk melakukan tindakan agresif contohnya 

televisi,film dan video game, provokasi, frustasi, rasa sakit dan 

ketidaknyamanan, obat-obatan dan intensif. 

Menurut Santrock perilaku anak dan remaja dipengaruhi oleh keluarga, 

teman sebaya, sekolah dan masyarakat. Kelurga memegang peran penting 

dalam perkembangan perilaku anak dan remaja. Teman sebaya merupakan 

salah satu sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. 

Hubungan teman sebaya bisa negatif dan positif. Beberapa teoritis 

menjelaskan bahwa budaya sebaya anak sebagai pengaruh buruk yang 

melemahkan nilai dan kontrol orang tua (Santrock, 2007). 

Anak-anak dan remaja menghabiskan waktu bertahun-tahun bersekolah 

sebagi anggota dari suatu masyarakat kecil dimana terdapat beberapa tugas 
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untuk diselesaikan; orang-orang yang perlu dikenal dan mengenal diri 

mereka; serta peraturan yang menjelaskan dan membatasi perilaku, perasaan, 

dan sikap. Pengalaman yang di peroleh anak-anak dan remaja dimasyarakat 

ini memungkinkan memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan 

identitasnya, keyakinan terhadap kompetensi diri sendiri, gambaran hidup dan 

kesempatan berkarir, hubungan-hubungan sosial, batasan mengenai hal yang 

benar dan salah, serta pemahaman mengenai bagaimana sistem sosial di luar 

lingkup keluarga berfungsi. 

Anak-anak dan remaja sebagai anggot masyarakat selalu mendapatkan 

pengaruh dari masyarakat dan lingkungan baik secara langsung atau tidak 

langsung. Pengaruh yang dominan adalaah perubahan sosil kehidupan 

masyarakat yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan 

ketegangamn seperti persaingan, perekonomian, terjadi diskriminasi, media 

masa, fasilitas rekreasi dan penyelenggaraan klub-klub malam (Santrock, 

2007).  
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Gambar 2.1 Kerangka teori perilaku agresif pada anak dan remaja adaptasi dari 

teoriBuss dan Perry (1992) dan Santrock (2007) 
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E. Kerangka Konsep Penelitian 

Variabel bebas    Variabel terikat 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep Penelitian 

 

F. Hipotesis  Penelitian 

1. Ada dampak yang besar antara bermain video game kekerasan dengan 

perilaku agresif pada anak dan remaja 

2. Ada perbedaan frekuensi, durasi, intensitas bermain video game 

kekerasan dan perilaku agresif pada anak dan remaja 
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