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Lampiran 1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

• Kepala Lurah 

Tabel 1.1 

Kepala kelurahan Tondonggeu 

No Nama Jabatan 
1 Yusri Nimbang Kepala Kelurahan Tondonggeu 
2 Toba Gorge Site Kepala Kelurahan Tondonggeu 
3 Israjudin S.sos Kepala Kelurahan Tondonggeu 
4 Sahyudin S.sos Kepala Kelurahan Tondonggeu 
5 Asmal S.tp Kepala Kelurahan Tondonggeu 
6 Yusril Gani A.mg Kepala Kelurahan Tondonggeu 
7 Sainal Abidin S.sos Kepala Kelurahan Tondonggeu 
8 La Ode Ganiru S.sos Kepala Kelurahan Tondonggeu 
9 Amran Asbahar S.si Kepala Kelurahan Tondonggeu 

 

• Visi dan Misi Kelurahan Tondonggeu 

1. Visi 

� Terwujudnya masyarakat kelurahan Tondonggeu yang Mandiri, 

Unggul, Agamis dan Sejahtera 

� Mandiri adalah berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat 

memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan 

potensi yang dimiliki secara optimal. 

� Unggul, masyarakat memiliki kemampuan berpikir beraktualisasi 

dan memiliki kapasitas,  inovatif dan kreatif sehingga menjadi 

masyarakat unggul. 

� Agamis, mengandung makna suatu kondisi masyarakat dapat 

mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran 

Agamanya dalam tataran kehidupan sehari hari serta menjunjung 

tinggi nilai nilai Agama dan Adat. 

� Sejahtera, perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa 

mendongkrak peningkatan indeks, pembangunan manusia (IPM), 
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Pesisir Kelurahan Tondonggeu terutama di bidang pendidikan, 

kesehatan dan meningkatkan daya beli masyarakat. 

2. Misi 

� Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih 

dan Responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. 

� Meningkatkan pembangunan Insfrakstruktur perekonomian dan 

insfrakstruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. 

� Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan 

mengembangkan nilai nilai budaya adat bersandi syarak, syarak 

bersandi kitabullah (ABS-SBK). 

� Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap 

mengedepankanpembangunan berkelanjutan. 

� Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi 

tingkat kriminalitas dan peredaran obat terlarang 

• Deskripsi Wilayah 

 

Secara geografis  kelurahan  Tondonggeu terletak di bagian selatan 

katulistiwa di antara 4’’ 0’’  06’’-4’’1’’17’’ lintang selatan  dan diantara                                                                                     
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122’’23’’50’’-122’’39’’13’’ Bujur Timur atau terletak disebelah selatan 

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelurahan Tondonggeu dengan 

luas kawasan 2.49 Km2 . Kelurahan Tondonggeu berbatasan dengan laut 

kendari disebelah Utara, Kabupaten Konsel di sebelah Selatan, laut 

Kendari di sebelah Timur dan kelurahan Sambuli disebelah Barat. 

• Kondisi Agama 

Pembangunan dibidang Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

yang maha esa,diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antara 

manusia dan manusia, manusia dengan penciptanya serta dengan alam 

sekitarnya. Adapun pembangunan sarana peribadatan juga mendukung 

perkembangan kehidupan beragama di Kelurahan Tondonggeu, dan tempat 

ibadah yang ada di Kelurahan Tondonggeu yaitu hanya masjid 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1.2 Nama nama Informan 

No Nama Usia Pekerjaan TTD 

1 Mail 

   

2 Sulaemang 

   

3 Sudirman 

   

4 Salwia 

   

5 Nurdayah 

   

 
6 

Narti 

   

7 
Rizal  

 

   

8 Muhammad Ismail 

 
 
 
 
 

  

9 Yusrin 
   

10 Muhammad Ardiyansyah 
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11 Alpit 
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Lampiran 1.3 Instrumen Observasi 

Instrumen Observasi 

Tanggal Observasi : 

Tempat : 

Hari/Tanggal : 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi 
 
 

2 Jumlah Pelajar Bermain Game Online 
 
 

3 Waktu pelajar bermain game online 
 
 

4 Tempat pelajar bermain game online 
 
 

5 Jenis game online yang di mainkan pelajar 
 
 

6 Bagaimana perilaku gamer 
 
 

7 Berapa lama waktu bermain game online 
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Lampiran 1.4 Instrumen Wawancara 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
NAMA : 

KELAS : 

TANGGAL : 

 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

 

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

 

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

 

9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

 

11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 
game online? 

 

12. Bagaimana sikap orang tua 
anda saat bermain game 
online? 

 

13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 
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14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

 

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 
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Lampiran 1.5 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
NAMA : 

UMUR : 

TANGGAL : 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

 

2. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

 

3. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

 

4. Bagaimana dampak yang anda 
rasakan saat anak anda 
bermain game online? 

 

5. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

 

6. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

 

7. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 
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Lampiran 1. 6 Transkip  Instrumen Observasi 

Hari/Tanggal : 08 Maret 2020 

Tempat : Kelurahan Tondonggeu 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi observasi 

Peneliti melakukan penelitian 
bertempat di Kelurahan 
Tondonggeu Kecamatan Nambo 
 

2 
Jumlah Pelajar Bermain Game 
Online 

Saat peneliti melakukan 
observasi di lokasi penelitian, 
peneliti menghitung saat itu 
jumlah mereka yang bermain 
game online adalah 9 orang  
 

3 Waktu pelajar bermain game online Pagi, siang, sore dan malam 

4 
Tempat pelajar bermain game 
online 

Tempat mereka bermain game 
online tidak pasti, karena mereka 
tidak punya tempat tersendiri 
untuk bermain 

5 
Jenis game online yang di mainkan 
pelajar 

Jenis game yang mereka 
mainkan yaitu Free Fire, Mobile 
Legend tetapi yang lebih 
dominan banyak yang mereka 
mainkan adalah Free Fire 

6 Bagaimana perilaku gamer 

Berdasarkan observasi yang 
dilakukan saat mereka bermain 
game online, biasanya mereka 
melakukan komunikasi bukan 
dengan temannya tetapi dengan 
lawan mainnya, saat telah 
menemukan saat mereka 
bermain game pada saat ia kalah 
dari musuh ia mengeluarkan 
bahasa yang kotor. 

7 
Berapa lama waktu bermain game 
online 

Berdasarkan fakta yang 
ditemukan di lapangan saat 
peneliti melakukan wawancara 
dengan seorang pelajar kelas XI, 
bahwa saat ia bermain game 
online itu sampai 5 kali dan 
dalam satu kali bermain 
memakan durasi waktu sekitar 1 
jam, 2 jam, dan itu tidakn 
menentu jumlah durasi 
waktunya. 
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Lampiran 1.7 Transkripsi Wawancara Pelajar 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
 

NAMA : Alpit 

KELAS : IX 

TANGGAL : 20 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

Sejak SMP Kelas 2 

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

Melihat teman teman bermain game 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

Mobile Legend, free Fire 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

3 jam 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

Gamenya bagus dan menghibur 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

Bisa menemukan teman baru 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

Kesalahan jaringan, dapat teman 
bodoh. 

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

“Alasan sehingga menyukai game 
online, karena game ini sangat bagus 
dan menghibur sehingga membuat 
dirinya merasa nyaman saat bermain 
game, dan dengan bermain game juga 
bisa mendapatkan teman baru baik itu 
yang di dalam negeri maupun di luar 
negeri 

9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

Mengganggu 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

Dengan cara mengurangi waktu 
bermain yaitu satu jam 

11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 
game online? 

Tahu 

12. Bagaimana sikap orang tua 
anda saat bermain game 
online? 

Dia tidak suka  
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13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 

Jangan bermain terlalu lama, 
perbanyak waktu tidur, perhatikan 
makan dan rajin belajar 

14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

Abaikan  

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 

Berusaha mencoba mengurangi 
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Lampiran 1.8 Transkripsi Wawancara Pelajar 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
 

NAMA :Rizal 

KELAS : X 

TANGGAL : 21 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

“Sejak SD saya sudah mulai bermain 
game tapi dalam bentuk playstasion, 
sehingga dengan terusnya 
perkembangan zaman dan melihat 
teman teman bermain game online 
disitu saya mulai tertarik untuk 
bermain game online. 

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

Pertama tama itu sungkan-sungkan, 
terus itu lama kelamaan menjadi 
penggemar sejati. 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

Game online yang saya mainkan yaitu 
game yang sulit bagi saya yaitu Free 
Fire, untuk memainkan saya butuh 
belajar, sebelum saya memainkan 
game ini saya nonton di youtube 
terlebih dahulu agar bisa memainkan 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

Ya tergantung kalau libur, biasa dari 
pagi sampai sore 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

Menyiksa musuh 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

Kepuasaan saat menikmati game 
online 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

Ketika kita membeli diamond, lalu ada 
orang menghack akun game kita 

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

Ingin Mabar sama teman teman 

9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

Menggaggu 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

Saat ada kerusakan Hp 

11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 

Tentu sudah tahu 



 

98 
 

game online? 
12. Bagaimana sikap orang tua 

anda saat bermain game 
online? 

Ketika saya dirumah bermain orang 
tua saya marah marah dan menyuruh 
saya bermain diluar 

13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 

Saranya itu sudahilah itu main game 
online 

14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

Kebanyakan terima 

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 

Seperti sekarang ini mulai mengurangi 
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Lampiran 1.9 Transkripsi Wawancara Pelajar 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
 

NAMA : Muhammad Ismail 

KELAS :  XI 

TANGGAL : 25 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

Sejak SMP Kelas IX                            

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

Melihat teman teman bermain game 
dan melihat para youtuber yang 
bermain 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

Mobile Legend, free Fire 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

“Dalam sehari biasa 5 kali bermain 
game, dan biasanya sekali bermain itu 
durasi waktu sampai satu jam kadang 
lebih” 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

Dalam game free fire itu kan biasa kita 
bermain melawan musuh, terkadang 
kita kalah dalam bermain kita harus 
mengulang lagi untuk lebih kuat 
melawan musuh, disitulah bagi saya 
yang menarik 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

Dengan saya bermain game online ini 
yaitu game free fire, saya dapat 
merasakan manfaat, salah satunya 
adalah kita bisa berkumpul bersama 
sama teman dan bukan saja itu Selama 
saya bermain game online  wawasan 
saya bertambah dalam hal memainkan 
teknologi, yang awalnya sebelum saya 
bermain game online pengetahuan 
saya tekait teknologi masih kurang” 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

Waktu belajar berkurang  

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

Karena sudah kebiasaan bermain 
bahkan kalau dalam sehari tidak 
bermain game itu bisa membuat saya 
gelisah dan bahkan saya harus 
berusaha harus bermain dalam sehari 
walaupun itu kadang hotspot sama 
kakak dan teman. 
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9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

Dalam game free fire itu kan biasa kita 
bermain melawan musuh, terkadang 
kita kalah dalam bermain kita harus 
mengulang lagi untuk lebih kuat 
melawan musuh, disitulah bagi saya 
yang menarik, disaat saya biasanya 
sudah nyaman melawan musuh pada 
saat masuk waktu sholat itu saya tidak 
melaksanakan sholat sehingga 
biasanya bapak saya memarahi saya 
karena bermain game terus”. 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

- 

11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 
game online? 

Tahu 

12. Bagaimana sikap orang tua 
anda saat bermain game 
online? 

Menegur saya pada saat bermain game 
online, yang penting sudah 
melaksanakan sholat baru bisa 
bermain  

13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 

Jangan terlalu keseringan bermain 
game online, kadang sampai larut 
malamdan pada akhirnya tidak 
melaksanakan sholat shubuh 

14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

Saya hanya diam saja saat orang tua 
memberi saran 

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 

Kalau untuk akhir akhir ini saya 
mencoba mengurangi 
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Lampiran 1.10 Transkripsi Wawancara Pelajar 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
 

NAMA : Muhammad Ardiyansyah 

KELAS : XI 

TANGGAL : 26 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

Sejak SMP 

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

melihat teman teman bermain game, 
lalu setelah itu mencoba coba, dan 
akhirnya gamenya menarik 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

Free Fire, Mobile Legend 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

3 jam 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

Sebab bermain game kita bisa 
berkumpul sama teman teman, dan 
bisa main bareng 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

game online ini membuat saya selalu 
dekat pada teman saya karena saat 
bermain itu, saya dan teman teman 
selalu bersama sama baik dirumah 
saya maupun di lokasi kami bermain 
dan bukan itu saja saat saya bermain 
game online yaitu PUBG, bahasa yang 
digunakan game online itu bahasa 
inggris, saat saya bermain game saya 
terkadang secara tidak sadar 
mengeluarkan kata bahasa inggris 
yang sering di ucapkan di dalam game 
itu 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

Habisnya uang untuk membeli paket 
data, waktu istirahat kurang, tidur 
kurang 

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

Untuk mengisi waktu luang 

9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

Terkadang mengganggu karena kalau 
keenakan bermain itu tidak 
melaksanakan sholat wajib 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

- 
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11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 
game online? 

Tahu 

12. Bagaimana sikap orang tua 
anda saat bermain game 
online? 

Kadang orang tua menegur seperti 
berhentilah bermain game karena tidak 
baik untuk kesehatan 

13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 

Kurangi aktivitas game 

14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

Kadang mendengar,kadang diabaikan 

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 

Nanti kedepan dilihat 
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Lampiran 1.11 Transkripsi Wawancara Pelajar 

Lembar Instrument Wawancara Pelajar 
 

NAMA : Yusrin 

KELAS : X 

TANGGAL : 29 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Sejak kapan anda kenal game 
online? 

Semenjak masuk SMA 

2. Bagaimana awal proses 
saudara menjadi penggemar 
game online? 

Awalnya mencoba coba, setelah lama 
kelamaan akhirnya menjadi kecanduan 

3. Jenis game online apa yang 
anda mainkan? 

COC, Mobile Legend, free fire 

4. Dalam sehari berapa lama anda 
bermain game online? 

Sehari biasa bermain game online 
durasi waktu 5-6 jam dalam sehari”. 
Dalam sehari itu saya harus bermain 
game online, dan kalau saya tidak 
bermain saya merasa tidak tenang 
karena faktor kebiasaan ini membuat 
saya harus bermain,walaupun tidak 
ada paket data kadang saya Hotspot 
kepada teman saya” 

5. Apa yang menarik dari 
bermain game online? 

Yang menarik itu hiburannya itu 
banyak,dari segi bermain 
berpetualangan 

6. Apa saja keuntungan yang 
anda dapatkan dalam bermain 
game online? 

Bisa mengenal game internet 

7. Apa saja kerugian yang anda 
alami saat bermain game 
online? 

Tadinya saya rajin melaksanakan 
sholat, kini sudah malas akibat lebih 
banyak waktu dilayar Hp  

8. Apa saja alasan yang membuat 
sehingga terus bermain game 
online? 

Karena senang dengan petualangan 
yang ada di game tersebut 

9. Apakah game online ini tidak 
menganggu aktivitas sholat 5 
waktu dan belajar anda? 

Sangat mengganggu 

10. Bagaimana cara anda 
mengatasi dampak game online 
yang terjadi pada diri anda? 

Intinya mengatur waktu 

11. Apakah orang tua anda 
mengetahui anda bermain 
game online? 

Tahu 
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12. Bagaimana sikap orang tua 
anda saat bermain game 
online? 

Terkadang orang tua marah, cuek dan 
menegur 

13. Adakah kritikan dan saran 
yang orang tua berikan pada 
saat anda bermain game 
online? 

Ada 

14. Bagaimana anda menanggapi 
kritikan dan sarang yang orang 
tua berikan pada saat anda 
bermain game online? 

Dengar saja 

15. Apakah anda mencoba 
mengurangi aktivitas bermain 
game online? 

Kalau untuk sekarang belum 
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Lampiran 1.12 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
 

NAMA : Salwia 

UMUR : 

TANGGAL : 4 April 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal 

2. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Tahu 

3. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

Menurut saya game online yang 
dimainkan kalangan pelajar khususnya 
anak saya sendiri, itu mempunyai 
dampak yang baik tetapi lebih banyak 
dampak negatifnya, saya pribadi tahu 
game yang dimainkan anak saya tetapi 
tidak tahu mengoperasikan, bahkan Hp 
saya kurang paham mengoperasikan, 
pandangan saya terkait game online. 
game ini dapat membuat anak saya 
kecanduan, kenapa karena saya selalu 
mengontrol ia setiap hari selalu 
bermain game online dan durasi 
bermainnya itu sampai berjam jam dan 
tempat mereka bermain game online 
itu dikamarnya sendiri bersama teman 
temannya, dan kadang ketika sudah 
habis paket datanya ia selalu minta 
uang untuk membeli paket data. 

4. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

Dampak yang saya rasakan adalah saat 
Anak saya itu biasa tidak tidur sampai 
pagi, akibat bermain game, pernah 
suatu ketika itu saya bangun sekitar 
jam 05 pagi, itu sudah kebiasaan 
karena kami penjual ikan untuk 
membeli ikan jadi kita harus bangun 
shubuh, saya melihat anak saya 
dikamarnya ternyata masih bermain 
game, saya saat itu spontan dan kaget 
hingga menyuruhnya berhenti bermain 
game, lalu saya suruh istirahat 

5. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 

Saran yang saya berikan kalau mau 
bermain game online silahkan tapi 
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anak anda yang bermain game 
online? 

ingat waktu terutama waktu belajar, 
tugas sekolah, kalau saatnya makan 
kamu harus makan, kalau waktu jam 
tidur harus tidur 

6. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Kalau diberikan nasehat ia 
mengiyakan saja tapi hanya sekedar 
dimulu tanpa ada tindakan. 
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Lampiran 1.13 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 

 

NAMA : Sulaemang                    

UMUR :  

TANGGAL : 02 April 2020                                          

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal  

2. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Tahu 

3. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

Game online ini kalau saya lihat 
mempunyai dampak positif juga 
karena anak anak bisa mengenal dunia 
internet dan selama anak saya bermain 
game online juga saya merasa ada 
perkembangan terkait kepintarannya 
dan kosentrasinya dalam belajar, 
sehingga membuat pengetahuan 
mereka bertambah bukan saya dalam 
bermain game tetapi dalam hal belajar, 
bahkan ada anak saya berumur 8 tahun 
itu sudah bisa memainkan hp bahkan 
ia sudah lincah bermain game, artinya 
apa kita bisa melihat dari dampak 
positifnya”. 
 

4. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

Pendapat saya terkait game online ini 
yang dimainkan para pelajar sekarang 
itu membuat mereka bertambah malas 
jika disuruh membantu kedua orang 
tuanya, yang dimana sebelumnya anak 
saya itu sangat rajin belajar setelah 
kenal game waktu belajarnya sudah 
mulai kurang 

5. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

Saran yang yang selalu saya berikan 
pada anak saya yaitu kalau bisa 
hentikan bermain game online ini, 
karena game ini sangat mengganggu 
waktu belajar. 

6. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Kadang kala ada sarang yang saya 
berikan itu dikerjakan dan kadangkala 
juga ada saran yang di abaikan 
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Lampiran 1.14 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
 

NAMA : Mail 

UMUR : 

TANGGAL :17 Maret 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal  

2. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Ia saya tahu, Saya merasa kasihan 
biasa melihat anak saya ketika 
temannya mempunyai Hp untuk 
bermain game, lalu anak saya tidak 
mempunyai Hp, jadi terkadang saya 
melihat anak saya datang di samping 
temannya untuk melihat bermain 
game” 

3. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

 Saya melihat bahwa game ini cukup 
baik, karena bukan saja dampak 
negatif yang ditimbulkan terhadap 
anak saya, ada juga dampak baik 
terhadap sikapnya seperti ia makin 
turut saat orang tua menyuruh 
melakukan sesuatu 
 

4. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

Ada 

5. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

Karena anak saya masih bersekolah di 
SD jadi kadang jika diberikan saran, ia 
kadang melawan dan mengabaikan. 

6. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Kadang kala ada sarang yang saya 
berikan itu dikerjakan dan kadangkala 
juga ada saran yang di abaikan 
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Lampiran 1.15 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
 

NAMA : Sudirman 

UMUR : 

TANGGAL : 12 Juni 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal  

2. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Ia saya tahu. 

3. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

“pandangan saya terkait game online 
yang anak saya mainkan, itu menurut 
saya merugikan bagi anak saya, dulu 
sejak SMP saya belum memberikan 
anak Hp Android ia rajin belajar, kalau 
jam tidur ia tidur, dan selalu tinggal 
dirumah jika pulang dari sekolah, 
semenjak saya berikan Hp android 
dampak yang saya rasakan itu ia 
jarang belajar. Dan kebanyakan waktu 
yang ia gunakan adalah untk bermain 
game online, jadi sebagai orang tua 
membuat saya takut karena jangan 
sampe ia kecanduan bermain game” 

4. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

ada, seperti ia mulai malas belajar, 
apalagi ini waktu belajar online ia 
sibuk biasa bermain game 

5. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

Saran yang sering saya berikan yaitu 
kurangi waktu bermain game 

6. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Jika saya menegur biasa langsung 
berhenti jika ia bermain game online 

 

 

 

 

 



 

110 
 

Lampiran 1.16 Instrumen Wawancara  

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
 

NAMA : Narti 

UMUR : 

TANGGAL : 05 April 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

7. Apakah anda mengenal game 
online? 

Saya kenal game online                                                                                                       

8. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Saya mengetahui 

9. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

Kalau melihat game online yang 
sekarang sedang banyak dimainkan 
oleh para pelajar, pengangguran  
bahkan ada sepupu saya sudah 
berkeluarga dan mempunyai anak 
bermain game online seperti para para 
pelajar yang lain, game ini saya 
melihat dapat membuat lupa waktu 
makan, belajar dan bermain bersama 
keluarga kurang,  jadi saya melihat 
game yang banyak dimainkan anak 
sekolah sekarang ini, sangat 
merugikan bagi diri mereka karena 
yang lebih dominan terhadap mereka 
yaitu dampak buruknya sehingga 
menimbulkan kecanduan sehingga 
ingin bermain terus” 

10. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

Dampak yang saya rasakan saat anak 
bermain game online yaitu waktu 
belajarnya kurang, bermain bersama 
adik dan saudara yang lainnya itu 
kurang, ia kebanyakan diluar artinya 
lebih banyak waktunya bermain game 
online bersama temannya 

11. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

Saran yang  biasa saya berikan kepada 
anak yaitu kurangi durasi bermain 
game online ini, usahakan kalau 
malam belajar. 

12. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Terkadang ada saran yang diterima 
hari itu juga, lalu besok ia ulangi lagi.  
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Lampiran 1.17 

Lembar Instrument Wawancara Orang Tua 
 

NAMA : Nurdayah 

UMUR : 

TANGGAL : 13 Juni 2020 

WAWANCARA JAWABAN 

1. Apakah anda mengenal game 
online? 

Tidak 

2. Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Saya mengetahui 

3. Bagaimana pandangan anda 
terkait game online ? 

Saya melihat game yang dimainkan 
anak sekarang ini kurang bagus, saya 
menilai khususnya anak saya, ini 
menimbulkan dampak buruk, karena ia 
jarang belajar dan ia jarang tinggal 
dirumah kebanyakan dirumah 
temannya dan kadang kami sebagai 
orang tua jika ingin menyuruh 
melakukan sesuatu itu tidak bisa 
karena tidak ada dirumah 

4. Adakah dampak yang ada 
rasakan ketika anak anda 
bermain game online? 

Dampak yang saya rasakan ia jarang 
tinggal dirumah, apalagi di waktu libur 
ini. 

5. Adakah kritikan atau saran 
yang anda keluarkan untuk 
anak anda yang bermain game 
online? 

Saya hanya memberikakn saran 
kurangi bermain game online 

6. Bagaimana anak anda 
menaggapi saran dan kritikan 
yang anda berikan kepada anak 
anda? 

Terkadang ada saran yang diterima 
hari itu juga, lalu besok ia ulangi lagi.  
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Lampiran 1.18 

Nama : Meli 

Tanggal : 11 Juni 2020 

No Wawancara Jawaban 

1 
Apakah anda mengenal game 
online? 

kenal 

2 
Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Saya mengetahui 

3 

Bagaimana tanggapan anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Game yang dimainkan, kalau biasa saya 
lihat anak saya itu, kurang baik, karena 
kalau dalam sehari ia tidak main game ia 
menangis 

4 
Bagaimana Pendapat anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Pendapat saya terhadap game online ini 
yaitu bisa bedampak positif dan negatif  

5 

Bagaimana Penilaian anda 
terhadap game yang banyak 
dimainkan dikalangan pelajar? 

Game online ini sangat banyak  memiliki 
dampak negatif bagi kalangan pelajar, 
salah satunya menimbulkan efek 
ketagihan, sehingga pelajar sangat 
ketagihan ingin bermain, kurang 
komunikasi dengan teman2 dikarenakan 
waktunya banyak dilayar Hp, membuat 
pelajar jadi malas  
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Lampiran 1.19 

Nama : Ratna 

Tanggal : 12 Juni 2020 

No Wawancara Jawaban 

1 
Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal 

2 
Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

- 

3 

Bagaimana tanggapan anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Menurut saya, dengan hadirnya game 
online ini, tentu ada dampak positif dan 
negatifnya tergantung setiap individu 
yang menyikapinya. 

4 

Bagaimana Pendapat anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Game online dikalangan pelajar tentu 
kembali lagi setiap individunya. Ada 
yang melakukan karena hanya ingin 
mengisi waktu luang  

5 

Bagaimana Penilaian anda 
terhadap game yang banyak 
dimainkan dikalangan pelajar? 

Tentu juga ada dampak kurang baik di 
kalangan pelajar, ketika seorang bermain 
game  dan melakukan terus menerus 
bermain game di setiap harinya, pasti 
akan mengurangi daripada minat belajar 
(malas).  
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Lampiran 1.20 

Nama : Balo 

Tanggal : 14 Juni 2020 

No Wawancara Jawaban 

1 
Apakah anda mengenal game 
online? 

Kenal 

2 
Apakah anda tahu kalau anak 
anda bermain game online? 

Saya mengetahui 

3 

Bagaimana tanggapan anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Menurut saya, Dengan adanya Berbagi 
bentuk jenis game online, telah 
mengubah haluan waktu para pelajar 
dalam belajar sehingga mengakibatkan 
waktu sia-sia akibat bermain game 
online. Dan melemah'kan tingkat 
kecerdasan sosialnya dalam 
berkomunikasi.  
 

4 

Bagaimana Pendapat anda 
terkait game Online dikalangan 
pelajar? 

Game online dikalangan pelajar telah 
memberikan pengaruh yang besar bagi 
pelajar yang memiliki henpone yang 
dapat terkoneksi dengan intrnet. Mereka 
yang tidak memiliki kemampuan dalam 
memanfaatkan waktu dengan baik maka 
pasti akan salah dalam memanfaatkan 
waktunya. Akibatnya merek akan larut 
bermain game tanpa memikirkan waktun 
aktivatas lain sehingga timbulah rasa 
kemalasan dalam belajar, tugas" sekolah 
lainya. apalagi sampai mereka kecanduan 
terhadap game online ini maka akan fatal 
baik internal pelajar maupun tenaga 
pendidik dalam mendidik mereka yang 
tercandu oleh game. Intinya hadirnya 
game online ini tentu memikiki sisi 
positif dan negatif tetapi faktanya sisi 
nagatif lebih dominan dikalangan pelajar 

5 Bagaimana Penilaian anda 
terhadap game yang banyak 
dimainkan dikalangan pelajar? 

Banyak dampak yang terjadi kepada 
mereka palajar yang sering bermain 
game online. Baik itu waktu mereka 
terbuang siasia.  Kemalasan berkativitas 
di dunia nyata. Hilangnya kecerdasa 
sosial. Intraksi yang tidak lagi terjalin 
dengan baik dgn kerabatnya dan lain 
sebaginya.  
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Kegiatan : FGD 

Tanggal  : 13 Juni 2020  

NO Nama Pekerjaan Pertanyaan 
1 Balo Nelayan 

Bagaimana tanggapan, 
pendapat dan penilaian anda 
terkait game oline yang di 

mainkan para pelajar? 

2 Ratna  Ibu rumah 
tangga 

3 Radu  Nelayan  
4 Salwia  Ibu rumah 

tangga 
5 Ennang  Ibu rumah 

tangga 
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Lampiran 1.21 Dokumentasi 

 

 

 

Gambar 1.1 Pengambilan data menggunakan teknik pengumpulan data FGD 

bersama orang tua kelurahan Tondonggeu 
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Gambar 1.2 Wawancara dengan saudara Muhammad Ismail 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 wawancara dengan saudara Muhammad Ardiyansyah 
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Gambar 1.4 wawancara dengan Sudirman 

 

 

 

 

 

Gambar 1.5 wawancara dengan Salwia 
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Gambar 1.6 Wawancara dengan saudara Alpit 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Wawancara dengan bapak Mail  
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Gambar 1.7 wawancara dengan salah satu pelajar atas nama Rizal kelas X 

 

 

 

 

Gambar 1.8 wawancara dengan bapak Sulaemang 
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Gambar 1.9 wawancara dengan Ibu Narti 

 

 

 

 

Gambar 1.10 Wawancara dengan ibu Nurdayah 

 

 

 

 

 



 

122 
 

Lampiran 1.22 Surat Penelitian 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

(CURRICULUM VITAE) 

A. IDENTITAS DIRI 

1. Nama  : Awal 

2. NIM  : 16010101100 

3. Tempat/Tgl Lahir  : Tondonggeu, 08 November 1998 

4. Jenis Kelamin  : L 

5. Status Perkawinan  : Belum Menikah 

6. Agama  : Islam 

7. Perguruan Tinggi  : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kendari 

8. Fakultas/Jurusan  : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

9. Prodi  : Pendidikan Agama Islam 

10. Alamat  : Kelurahan Tondonggeu 

11. No Hp  : 0822 9351 1002 

B. DATA KELUARGA 

1. Nama Orang Tua 

a. Ayah  : Nurdin 

b. Ibu  : Jumatria 

2. Nama Saudara  : 1. Aldi 

  2. Mardi 
C. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. SD Negeri 16 Abeli : 2004-2010 

2. SMP Negeri 11 Kendari : 2010-2013 

3. SMA Negeri 8 Kendari :  2013-2016 

 

 Kendari, 30 Juni 2020 

 

 Awal 

 NIM. 16010101100 

 

 


