
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Game online berawal dari penemuan metode networking computer tahun 

1970-an oleh militer Amerika. Pada game online ini pertama kali menggunakan 

jaringan LAN atau Local Area Network tetapi sesuai dengan perkembangan 

teknologi akhirnya game oline menggunakan jaringan yang lebih luas lagi seperti 

www atau world wide web atau yang lebih dikenal dengan internet yang bisa 

diakses dengan menggunakan nirkabel, untuk bisa memainkan game online 

terlebih dahulu kita harus menginstal program game tersebut, untuk memulai 

game online terlebih dahulu kita harus register atau mendaftar dan kita langsung 

dapat memainkannya. Bedanya dengan game offline, dalam bermain game online 

kita tidak harus berpergian, kita hanya butuh duduk di depan komputer dan bisa 

langsung menikmati permainan. Perbedaan besar lainnya adalah bahwa karena 

menghubungkan dengan internet secara global, pemain bisa memiliki kesempatan 

untuk bersaing dengan dan mendapatkan teman dari seluruh dunia. Contoh game 

online adalah Free Fire, PUBG, Mobile Legend, COC, Arena Of Valor. (Young, 

2017). 

Menurut Bobby Bodenheimer, game online diartikan sebagai program 

permainan yang bersambung melalui jaringan yang dapat dimainkan kapan saja, 

dimana saja, dan dapat dimainkan bersamaan secara kelompok diseluruh dunia 

dan permainan itu sendiri menampilkan gambar-gambar menarik seperti yang 

diinginkan, yang didukung oleh komputer. (Ligagames, 2019). 
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Bermain game online khususnya dikalangan pelajar dapat memberikan 

dampak positif antara lain meningkatkan sistem motorik, misalnya remaja yang 

bermain game online dapat meningkatkan keterampilan strategi bermain dan 

bahasa, sedangkan dampak negatif bagi remaja adalah remaja akan mudah 

melupakan skala prioritas dalam aktivitas kesehariannya, misalnya dapat 

menimbulkan rasa malas dan kecanduan. ( Rahma, 2018). 

Game yang digunakan pelajar dapat mendukung aspek aspek 

perkembangan . Salah satu aspek perkembangan adalah perkembangan kognitif 

(Proses berpikir). Menurut Piaget dalam Yuadismini, Agung, dan Ujianti, 2014 

ada empat tahap perkembangan kognitif anak: Tahap Sensorimotor (0-2 Tahun), 

tahap praoperasional (2-7 Tahun), tahap operasi kongkret, (8-11 tahun), tahap 

operasi formal (11 tahun keatas). Tahap sensorimotor di tandai dengan tindakan 

anak berdasarkan yang ada dipikirannya. Tahap praoperasi mengenal dan 

menggunakan simbol simbol untuk menghadirkan suatu benda atau pemikira, 

khususnya pengguna bahasa. Tahap operasi kongkret ditandai dengan penalaran 

logis. Tahap operasi formal dicirikan dengan pemikiran abstrak, hipotesis, 

deduktif serta induktif.(Yudiasmini, 2014) 

Terkait bermain game online, Allah SWT memberikan gambaran terkait 

aktivitas manusia di kehidupan dunia, yaitu di Q.S Muhammad (47) :36 berikut : 

$yϑ ¯Ρ Î) äο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Ò= Ïès9 ×θôγs9 uρ 4 βÎ) uρ (#θãΖ ÏΒ ÷σè? (#θà)−G s? uρ ö/ ä3Ï? ÷σãƒ öΝ ä.u‘θã_é& Ÿωuρ öΝ ä3ù= t↔ ó¡o„ öΝ ä3s9≡uθøΒ r& ∩⊂∉∪    

Terjemahan : 

“Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. 
dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala 
kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu”. (Qur’an 47:36) 
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Perkembangan teknologi yang sekarang ini merajalela membuat pengaruh 

besar pada orang tua atau masyarakat. Suatu hal yang tidak  dapat dipungkiri 

bahwa pembangunan disegala bidang, manfaatnya semakin dirasakan oleh semua 

kalangan manusia, kini orang telah terbiasa berbicara tentang globalisasi dunia 

dan modernisasi sebagai ciri utamanya. Dengan teknologi informasi yang semakin 

canggih, hampir semua yang terjadi di pelosok dunia segera diketahui dan 

ketergantungan antar bangsa semakin besar. (Soekanto, 2002). 

Efek dari globalisasi itulah disamping mendatangkan kebahagian, juga 

menimbulkan masalah etnis dan kebijakan baru bagi manusia. Efek samping itu 

ternyata berdampak sosiologis, psikologis dan teologis. Contoh dari efek 

globalisasi adalah banyak anak yang menyalahgunakan teknologi. Nilai nilai 

kemasyarakatan yang selama ini dianggap dapat dijadikan sarana penentu dalam 

berbagai aktivitas, menjadi kehilangan fungsinya. (Kartini, 1995). 

Keluarga merupakan agen utama sosialisasi, sekaligus sebagai 

microsystem yang membangun relasi anak dengan lingkungannya. Keluarga 

sebagai tempat sosialisasi dapat didefinisikan menurut term klasik. Definisi klasik 

(struktural-fungsional) tentang keluarga, menurut sosiolog George Murdock 

adalah kelompok sosial yang bercirikan dengan adanya kediaman, kerjasama 

ekonomi dan reproduksi. Keluarga terdiri dari dua orang dewasa dari jenis 

kelamin berbeda, setidaknya keduanya memelihara hubungan seksual yang 

disepakati secara sosial, dan ada satu atau lebih anak-anak yaitu anak kandung 

atau anak adopsi, dari hasil hubungan seksual secara dewasa. Biro Sensus AS 

(BPS) mendefinisikan keluarga sebagai ”dua orang atau lebih yang berkaitan 

dengan kelahiran, perkawinan, atau adaptasi, yang tinggal bersama-sama. Dengan 
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demikian, sebuah keluarga dapat terdiri dari dua atau lebih orang dewasa yang 

tinggal bersama dengan saudara kandung, orangtua, anak-anak, atau dua orang 

dewasa yang dihubungkan oleh tali perkawinan. Perubahan konsep struktur 

keluarga memengaruhi fungsi-fungsi, peran dan hubungan para anggota keluarga, 

dan akhirnya memengaruhi sosialisasi anak-anak. Konsep struktur keluarga juga 

berimplikasi pada definisi keluarga. (Rohman, 2010) 

Pemahaman tentang pentingnya keluarga dapat dilihat dari fungsi-fungsi 

dasar kinerjanya. Secara umum, keluarga menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang 

memungkinkan masyarakat untuk bertahan hidup dari generasi ke generasi, 

meskipun fungsi-fungsi ini mungkin sangat bervariasi. Fungsi keluarga efektif 

apabila terjadi keselarasan antara fungsi sosial dan ekonomi. Adapun fungsi dasar 

keluarga dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Pertama, Reproduksi. Keluarga akan mempertahankan jumlah populasi 

masyarakat dengan adanya kelahiran. Adanya keseimbangan angka natalitas dan 

mortalitas menjadikan populasi manusia menjadi eksis. Kedua, Sosialisasi. 

Keluarga menjadi tempat untuk melakukan tansfer nilai-nilai masyarakat, 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sains yang akan diteruskan 

kepada generasi penerus. Ketiga, Penugasan peran sosial. Keluarga sebagai 

mediasi identitas keturunan (ras, etnis, agama, sosial ekonomi, dan peran gender) 

serta identitas perilaku dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam beberapa keluarga, 

anak perempuan diarahkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi 

pengasuh anak, sedangkan anak laki-laki diarahkan untuk menjadi pencari nafkah. 

Empat, Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat tinggal, makanan, dan 

perlindungan. Pada beberapa keluarga di negara-negara industri, semua anggota 
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keluarga kecuali anak-anak berkontribusi. Lima, Dukungan emosional. Keluarga 

memberikan pengalaman pertama anak-anak dalam interaksi sosial. Interaksi 

sosial dapat berupa hubungan emosional, pengasuhan, jaminan keamanan bagi 

ana kanak. Keluarga juga memiliki kepedulian pada anggotanya ketika mereka 

sakit atau mengalami penuaan.(Gordon, 1996). Dari fungsi keluarga yang yang 

diuraikan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa orang tua atau keluarga 

merupakan sumber dari segala perkembangan anak. Anak akan menjadi apa 

nantinya kelak, keluargalah yang berpengaruh. Fenomena maraknya game online 

khususnya dikalangan pelajar membuat para orang tua menimbulkan kecemasan 

didalam dirinya, terkadang ada orang tua yang hanya membiarkan anaknya terus 

terus bermain game online, ada yang selalu mengawasi. tergantung dari persepsi 

orang tua itu sendiri. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu terkait definisi 

persepsi, persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari 

suatu kognisi secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari 

lingkungannya. (Siregar, 2013). 

Saat peneliti melakukan observasi dan wawancara peneliti menemukan 

beberapa permasalahan dilapangan yaitu: 

1.1.1 Waktu  belajarnya siswa/pelajar berkurang akibat bermain game 
online. 

1.1.2 Bermain game online kurang lebih 6-8 jam. 
1.1.3 Tidak memperhatikan sholat wajib. 
1.1.4 Selalu membantah saat diingatkan oleh orang tua, agar berhenti 

bermain game online. 
1.1.5 Kurang interaksi bersama teman, akibat lebih banyak  melihat 

dilayar Hp. 
1.1.6 Kurang memperhatikan pola makan. 
1.1.7 Tidak memperhatikan pesan orang tua, untuk mengurangi durasi 

bermain game. 
1.1.8 Anak 8 tahun bahkan bermain game online. (Observasi dan 

Wawancara di Kelurahn Tondonggeu) 
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Dari permasalahan yang peneliti temukan peneliti melakukan wawancara 

awal dengan salah satu orang tua pelajar, ia mengemukakan : 

“Selama anak saya bermain game online, waktu belajarnya mulai kurang, 
jarang tinggal dirumah dan selalu begadang saat bermain game online, dan 
selalu minta uang untuk beli pulsa”(Sudirman, Komunikasi Personal, 21 
Februari 2020). 
 
 Menjamurnya pusat-pusat permainan Game online juga dianggap sebagai 

salah satu faktor yang mendorong pemain untuk kecanduan, apalagi pusat-pusat 

permainan Game menawarkan biaya yang realtif terjangkau. Pandangan umum 

yang ada di masyarakat tentang Game online selalu bersifat negatif dan psimis, 

masyarakat (terutama orang tua), selalu menempatkan Game dan pemainnya 

dalam stigma-stigma yang tidak baik, karena menurut mereka game dapat 

memberikan pengaruh buruk bagi pemainnya. 

Berakar dari permasalahan diatas maka peneliti akan melakukan penelitian 

yang berjudul, “Persepsi Orang Tua Terhadap Game Online Di kalangan Pelajar 

Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota Kendari”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Permasalahan pada peneliti ini difokuskan pada dampak game online, 

persepsi orang tua terhadap game online. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini setelah melakukan 

observasi di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Waktu  belajarnya siswa/pelajar berkurang akibat bermain game 

online. 

1.3.2 Bermain game online kurang lebih 6-8 jam. 

1.3.3 Tidak memperhatikan sholat wajib. 
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1.3.4 Selalu membantah saat diingatkan oleh orang tua, agar berhenti 

bermain game online. 

1.3.5 Kurang interaksi bersama teman, akibat lebih banyak  melihat 

dilayar Hp. 

1.3.6 Kurang memperhatikan pola makan. 

1.3.7 Tidak memperhatikan pesan orang tua, untuk mengurangi durasi 

bermain game. 

1.3.8 Anak 8 tahun bahkan   bermain game online. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam 

maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, 

maka dari itu peneliti membatasi permasalahan hanya pada : 

1.4.1 Ruang lingkup penelitian ini adalah, game online, dampak game 

online baik itu positif maupun negatif dan objek yang di teliti 

dalam penelitian ini adalah para pelajar yang sedang melakukan 

pendidikan formal yang usia 11-21 Tahun.  

1.4.2 Informasi yang disajikan yaitu membahas terkait orang tua  

1.5 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini adalah : 

1.5.1 Bagaimana dampak game online terhadap perilaku pelajar di 

Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota Kendari? 
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1.5.2 Bagaimana persepsi orang tua terhadap game online dikalangan 

pelajar di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan Nambo Kota 

Kendari? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.6.1 Untuk mengetahui dampak bermain game online terhadap perilaku 

pelajar jika dilakukan secara terus menerus. 

1.6.2 Mengetahui persepsi orang tua, tanggapan orang tua, terhadap para 

pemain game online sehingga bisa mengetahui persepsi orang tua 

terhadap game online.  

1.7 Manfaat Penelitian 

1.7.1 Secara Teoritis 

Memberikan kesadaran bagi masyarakat umumnya dan khususnya 

orang tua dan pelajar terhadap perkembangan teknologi (game online) agar 

tidak kecanduan saat bermain game online. 

1.7.2 Secara Praktis 

1.7.2.1 Bagi penulis merupakan wahana untuk menambah wawasan 

keilmuan dan pemikiran serta mendapatkan pengetahuan yang baru 

khususnya game online  di Kelurahan Tondonggeu Kecamatan 

Nambo Kabupaten Kota Kendari. 

1.7.2.2  Bagi orang tua sebagai bahan acuan untuk melakukan pengawasan 

dan kontrol bagi anak-anaknya yang melakukan aktivitas game online. 
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1.7.2.3 Bagi IAIN Kendari  khususnya mahasiswa fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan untuk menambah khazanah kepustakaan guna 

pengembangan karya-karya ilmiah lebih lanjut. 

1.8 Definisi Operasional 

1.8.1 Persepsi yang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan, 

pendapat dan penilaian orang tua terhadap game online dikalangan 

pelajar. 

1.8.2 Game online yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis 

permainan yang menggunakan perangkat elektronik seperti Hp atau 

perangkat khusus yang biasa digunakan untuk bermain game. Game 

yang dim aksud Seperti: Free Fire, PUBG, Mobile Legend. 

1.8.3 Pelajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelajar yang masih 

menempuh pendidikan formal di usia 11-21 Tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 


