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• Moto:

❖ Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai 
bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai 
berpikir seperti komputer. (Sydney Harris).

❖ Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika 

memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal 
yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan 

mengetahui masa depan jika Anda menunggu-nunggu.(Wflliam 

Feather).

Kupersembahkan skripsi ini kepoda:

❖ Ayahku tercinta 

* Ibuku terkasih
* Saudaraku tersayang

❖ Teman-temanku 

❖ Almamaterku



abstrak

Game onlinePenelitian ini mengkaji tentang bagaimana penggunaan 
Rohan di kalangan remaja dan bagaimana dampak penggunaan Game online 
Rohan bagi kehidupan remaja. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif, dengan unit analisis adalah individu. Penentuan informan dalam 
penelitian ini dilakukan secara purposive yang bertujuan untuk mendapatkan 
informasi yang lebih mendetail sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. 
Subyek penelitian dipilih tujuh orang sebagai informan kunci dan empat orang 
sebagai informan pendukung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data diperoleh melalui 

mendalam dan dengan melakukan observasi. Game online Rohan ini 
merupakan jenis Game Mmorpg yaitu jenis Game yang memiliki tampilan lebih 
menarik dibandingkan Game online yang lain dan Game online ini merupakan 
jenis Game online perang-perangan. Ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang 
Game online Rohan ini dikarenakan fenomena Game online Rohan ini sedang 
marak-maraknya (Trend) di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir 
dan banyaknya perilaku remaja yang bermain Game online Rohan ini yang tidak 
terkendali sampai lupa waktu, bahkan bergadang semalaman dan tidak pulang ke 
rumah. Penggunaan permainan Game online Rohan ini tidak dilakukan di rental- 
rental komputer ataupun di rumah tetapi dilakukan di warung internet (warnet) 
karena warnet mempunyai koneksi internet yang cepat dan stabil, selain itu faktor 
keseruan dalam bermain pun menjadi pertimbangan para informan untuk bermain 
Game online Rohan. Permainan Game online Rohan dapat membuat para remaja 
lupa waktu, lupa mengeijakan tugas bahkan skripsi karena Game online Rohan ini 
dilakukan setiap hari minimal tiga jam sampai sebelas jam perharinya Han 
menghabiskan uang sedikitnya Rp.430.000 perbulan yang digunakan untuk 
membeli kebutuhan yang ada di Game online Rohan seperti Voucer Game, Bot 
dan biaya bermain di warnet setiap hari. Permainan Game online Rohan bagi 
remaja dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi mereka di 
dunia nyata. Misalnya saja dapat membuat mereka kurang berinterksi dengan 
teman-teman sekitarnya, kurang berinteraksi dengan orangtua, menimbulkan
perkelahian, tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya dan dapat menimbulkan 
pemborosan keuangan.

wawancara

DamPa^ penggunaan, Game online, Kehidupan Sosial Ekonomi,
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i
BABI

/
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi yang terjadi membawa perubahan besar 

manusia. Masyarakat telah mengalami peralihan daridalam kehidupan umat 

masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Informasi saat ini menjadi 

bagian penting dalam kehidupan manusia, baik itu individu ataupun institusi. 

Perkembangan teknologi informasi sedemikian cepatnya telah membawa dunia

memasuki era baru. Menurut Indrajit (2005) ada empat era penting sejak 

ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data sampai dengan era internet. 

Empat era teknologi informasi tersebut adalah:

1. Era komputerisasi: periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini 
komputer mulai diperkenalkan pada dunia industri. Kemampuan 
menghitung yang sedemikian cepat membuat banyak perusahaan 
memanfaatkannya untuk keperluan pengolahan data. Pemakaiaan 
komputer pada masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, karena 
terbukti untuk perkeijaan-perkeijaan menggunakan komputer akan jauh 
lebih efisien (dalam segi waktu dan biaya).

2. Era teknologi informasi: adanya teknologi digital yang dipadu dengan 
telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa revolusinya 
diawal tahun 1970-an. Teknologi personal komputer mulai diperkenalkan 
sebagai alternatif pengganti mini komputer.

3. Era sistem informasi: ditandai dengan penciptaan dan 
informasi secara cepat dan akurat tahun 1980-an.

4. Era globalisasi informasi: ditandai dengan adanya suatu pembauran 
sarana-sarana informasi dan globalisasi informasi. (2005. Ekolndrajit: 
http://docs.gogle.com. Diakses pada tanggal 19 September, pukul 16.00).

Pada masa ini, perubahan atau penemuan yang paling mencolok dan sering

teijadi adalah dibidang teknologi dan komunikasi. Munculnya teknologi-teknologi

baru memberikan wawasan dan kemudahan-kemudahan dari beberapa aspek

pengguasaan

http://docs.gogle.com
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termasuk dalam hal komunikasi. Orang-orang tidak perlu lagi bertatap muka atau 

langsung sejak ditemukannya handphone, satu lagi penemuan yang 

tercanggih adalah internet.

Internet (Duel, 2009), berasal dari kata “Interconnection Networking’ 

yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk 

sistem jaringan yang mencangkup seluruh dunia (jaringan komputer global) 

dengan melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radiolink, satelit dan lainnya. 

(2009. Mazpram. http://mazpram.blogspot.com. Diakses pada tanggal 3 Januari, 

pukul 14.00). Internet pada hakikatnya untuk memudahkan individu untuk 

mencari informasi yang dibutuhkan, menyediakan hiburan dan memberikan 

kemudahan dalam mengakses data dimanapun kita berada. Game online 

merupakan salah satu hiburan yang disediakan oleh internet untuk memberikan 

hiburannya bagi penggunanya (user). Game online Rohan merupakan jenis Game 

Mmorpg yaitu jenis Game yang memiliki tampilan lebih menarik dibandingkan 

Game online yang lain dan Game online ini merupakan jenis Game online perang- 

perangan.

bertemu

Ketergantungan atau kecanduan remaja terhadap Game online Rohan saat 

ini sangat tinggi. Di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir tampak 

para remaja sering mengunjungi warung internet (warnet) pada jam-jam tertentu, 

misalnya sesudah pulang sekolah, sore hari dan malam hari. Dari hasil wawancara
kebanyakan yang bermain Game online Rohan adalah anak Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa dan karyawan.
Game online yang biasa dimainkan remaja di warnet adalah Game Rohan, Poker,

1

http://mazpram.blogspot.com
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Rf dan Ayo Dance dan Point Blank. Adapun perilaku yang sering dilakukan 

aja saat bermain Game online Rohan yaitu mereka dapat saling berinteraksi 

melalui fasilitas Chatting yang disediakan. Selain itu di dalam permainan mereka 

bisa saling membunuh antara satu karakter dengan karakter yang lain (dengan 

banyaknya karakter lawan terbunuh hal ini menimbulkan rasa puas, rasa percaya 

diri, rusa bangga, perasaan paling hebat), membunuh monster (dengan banyak 

(monster) yang terbunuh para remaja bisa meningkatkan level), menari, 

memancing, berdagang.

Pengguna Game online Rohan ini kebanyakan beijenis kelamin laki-laki 

sehingga yang mendominasi bermain Game online Rohan di warung internet 

(warnet) adalah laki-laki, sedangkan yang beijenis kelamin perempuan 

kebanyakan bermain di rumah. Penelitian ini mengambil lokasi di warung internet 

(warnet) maka fokus penelitian hanya pada jenis kelamin laki-laki. Remaja yang 

menggunakan Game online Rohan ini berusia 11-24 tahun, berpendidikan 

mahasiswa, dan jenis Game online yang dimainkan adalah Rohan.

rem

momon

Game online sering disalahgunakan oleh pengguna karena Game online ini 

dijadikan ajang mencari uang bagi para remaja, misalnya Game online Poker 

dijadikan ajang peijudian. Mula-mula remaja yang akan bermain Game online 

harus membeli Chip (mata uang Poker) dengan perbandingan satu miliar Chip

Poker dihargai Rp. 10.000. Mereka dapat membeli Chip Poker ini kepada pemain 

yang memiliki Chip Poker. Kemudian jika sudah sepakat berapa jumlah

dibeli, baru setelah itu uangnya diberikan kepada pemain tersebut Oleh karena 

itu wamet-wamet

yang

yang dijadikan tempat bermain Game online sering
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disalahgunakan. Beberapa bentuk penyalahgunaan fungsi warung-warung internet

(warnet) dan Game online antara lain:

. Ditutupnya usaha warung-warung internet (warnet) yang menjamur

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten
1

di Kabupaten Tanggerang 

Tanggerang. Hal ini dikarenakan usaha Game online yang digemari

anak-anak sering banyak disalahgunakan oleh pelajar sekolah. 

Pelajar sekolah yang datang ke tempat tersebut masih mengenakan 

seragam sekolah tanpa rasa malu dengan lingkungan. Selain itu 

banyak orangtua siswa khawatir anak mereka membolos sekolah

(2008. Carolina.hanya untuk bermain Game online.

http://news.okezone.com. Diakses pada tanggal 21 Juni, pada pukul

13.15).

2. Di Langkat Sumatra Utara dilakukan razia di sejumlah warnet Hal

ini dikarenakan banyak sekali lokasi warnet yang telah disulap dan 

dimanfaatkan pengelolanya sebagai tempat untuk beijudi berkedok 

Game online.(20\\. Sumutomzet. http://portibionline.com. Diakses 

pada tanggal 21 Juni, pukul 13.00).

Banyaknya warung internet (warnet) tidak terlepas dari permintaan pasar 

atau kebutuhan konsumen. Pihak-pihak pemilik modal melihatnya sebagai lahan 

ekonomi yang menguntungkan sehingga mereka membangun warung internet 

(warnet) ditempat-tempat yang menurut mereka strategis. Secara tidak sadar hal 

ini menimbulkan apa yang disebut kebutuhan dan konsumsi yang dilembagakan. 

Masyarakat yang sebetulnya tidak butuh akan internet secara tidak sadar

http://news.okezone.com
http://portibionline.com
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diarahkan untuk menggunakan internet melalui pembangunan warung internet 

(warnet) dan apabila pemanfaatan dan penggunaan internet ini dianggap sesuatu 

yang penting di kalangan remaja dan menghasilkan prestise maka secara tidak 

sadar akan mendorong seorang remaja untuk turut mengakses internet.

Di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir banyak remaja yang 

bermain Game online baik itu Game online Rohan maupun Game ordine yang 

lainnya seperti Poker, Rf, Point Blank, dan lain-lain. Biasanya mereka akan

bermain Game online pada siang dan malam hari, tapi apabila mereka memilih 

bermain Game online dimalam hari biaya yang mereka keluarkan akan relatif 

murah karena warung internet (warnet) menyediakan paket bermain Game online 

Rp. 10.000 selama 8 jam bermain. Dengan banyaknya perilaku remaja yang 

bermain Game online sehingga mendorong warung internet (warnet) untuk 

membuka usahanya selama 24 jam.

Tabel 1.1
Warung-warung internet (warnet) yang buka 24 jam di Kelurahan 

Timbangan KM 32, Indralaya,Ogan Dir

No Warnet Buka Tutup Harga/jam 
normalnya

Paket
online

Game
1. Rizky Agung Net

Planet Net 
LatiefNet 
Bludiest Net

24 jam
24 jam 
24 jam 
24 jam

24 jam
24 jam 
24 jam 
24 jam

Rp. 3000
Rp. 3000 
Rp. 3000 
Rp. 3000

Ada2. Ada3. Ada4. Ada
Sumber: data primer tahun 2011
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Tabel 1.2
Daftar jumlah pengunjung remaja Kelurara an

Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Bir.

Jumlah pengunjung
/hari _________
+ 86 orang

Waktu (jam 
warnet penuh ) 
Jam siang 13.00- 
15.00 wib

Om set/hari (Rp)*4ama Warnet

427.6001. Rizky Agung
malamJam

19.00- 01.00 wib 
Jam siang 14.00-
15.00 wib
Jam malam
19.00- 22.00 wib 
Jam siang 13.00-
16.00 wib

+ 59 orang320.0002. Planet Net

+ 67 orang340.000LatiefNet3.
malam

20.00- 23.00 wib 
Jam siang 13.00- 
16.00 wib
Jam malam
20.00- 01.00 wib

Jam

+ 76 orang395.000Bludiest Net4.

Sumber: data primer tahun 2011
Ketertarikan Game online saat ini cocok dengan pergaulan remaja pada

masa kini, karena pada umumnya remaja menginginkan suatu terobosan baru 

sehingga dianggap sebagai manusia modem yang mengikuti arus perkembangan 

zaman. Tetapi disisi lain seringkah penggunaan Game online Rohan di kalangan 

remaja tidak terkontrol dengan baik sehingga menimbulkan sisi negatif yaitu 

penyalahgunaan bahkan pemborosan keuangan bagi penggunanya. Hal ini sangat 

bertolak belakang dengan tujuan Game online Rohan yang sebenarnya sebagai 

sarana hiburan bagi individu (penggunanya).

Ketertarikan peneliti untuk meneliti tentang Dampak Penggunaan Game 

online Rohan Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi Remaja karena fenomena Game 

online Rohan ini sedang marak-maraknya (trend) di Kelurahan Timbangan KM 

32, Indralaya, Ogan Ilir. Banyaknya perilaku remaja bermain Game online Rohan
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banyak yang tidak terkendali sampai lupa waktu, bahkan bergadang semalaman 

dan tidak pulang ke rumah. Game online yang difokuskan dalam penelitian ini 

adalah Game online Rohan. Untuk itulah penelitian ini akan membahas mengenai 

Dampak Penggunaan Game online Rohan Bagi Kehidupan Sosial Ekonomi 

Remaja di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang 

ada di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja di wamet- 

wamet Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir?

2. Bagaimana dampak penggunaan Game online Rohan bagi kehidupan remaja?

13 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memahami makna dampak 

penggunaan Game online Rohan bagi kehidupan sosial ekonomi remaja, 

sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Memahami penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja di 

wamet-wamet Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir. .

2. Memahami dampak penggunaan Game online Rohan bagi kehidupan 

remaja, khusunya kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi.
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan kalangan akademisi Sosiologi khususnya kajian dampak penggunaan 

Game Online Rohan bagi kehidupan sosial ekonomi remaja.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitan ini adalah dapat dijadikan bahan rujukan 

bagi studi lanjutan dalam mengungkap aspek yang berkaitan dengan pengaruh 

teknologi terhadap perubahan sosial budaya dan gaya hidup dan hasil penelitian 

ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mengembangkan 

pemahaman dan pengetahuan mengenai teknologi internet pada mahasiswa, 

terutama pada mahasiswa ilmu sosial. Selain itu juga dapat memberi gambaran 

manfaat dari penggunaan Game online Rohan dan sekaligus dampak dari 

penggunaan Game online Rohan bagi kehidupan remaja.

1.5. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Pustaka

1.5.1.1 Internet

Internet sebenarnya merupakan contoh sebuah jaringan komputer. Jaringan 

ini menghubungkan jutaan komputer yang ada di seluruh dunia siapapun dapat 

terhubung kedalam jaringan ini. Internet banyak memberikan keuntungan pada 

pemakai, namun dibalik manfaat yang diperoleh internet juga membawa dampak 

negatif. Keuntungan yang diperoleh melalui internet adalah kemudahan dalam 

mengakses informasi. Internet memungkinkan siapapun mengakses berita-berita
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Onlineelektronis seperti republikakoran-koranmelaluiterkini
(www.pepublika.co.id) dan kompas Cyber Media (www.compas.com). Kedua 

mendukung transaksi dan operasi bisnis yang dikenal dengan istilah e- 

business, melalui internet dimungkinkan untuk melakukan pembelian barang 

online. Ketiga berbagai aktifitas baru dapat dilakukan melalui internet

internet

secara

misalnya: sistem pembelajaran jarak jauh (distance leaming atau e-Ieaming) yang 

memungkinkan kuliah secara online atau melakukan diskusi dalam kelas dengan 

jarak jauh. Adapun dampak negatif yang diakibatkan oleh internet antara lain 

penanyangan pornografi, kejahatan dunia maya (cybercrime) dan sebagainya.

Ada beberapa cara untuk mengakases internet yaitu pertama melalui

warung internet (warnet) merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang 

tidak memiliki komputer untuk mengakses internet dengan mudah. Seseorang 

cukup dengan datang ke tempat tersebut dan mengakses internet dengan sistem 

pembayaran berdasarkan jumlah jam akses. Kedua dengan cara berlangganan dan 

mengakses internet dirumah. Ketiga dengan menggunakan sarana internet yang 

telah terpasang pada perusahaan tempat berkeija atau kampus tempat mahasiswa 

belajar.

Secara prinsip hubungan keintemet dilakukan melalui ISP (internet Service 

provider) yaitu perusahaan yang melayani koneksi keintemet Beberapa contoh 

ISP di Indonesia misalnya: INDO NET, Indosat Net dan Wasantara Net Koneksi 

yang dilakukan atas dasar jumlah akses atau hak pakai selama 24 jam perhari. 

Akses melalui telepon biasanya didasarkan pada jumlah jam akses, sedangkan 

akses melalui jalur sewa (lesed line) memberikan hak pakai untuk terkoneksi

http://www.pepublika.co.id
http://www.compas.com
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keintemet selama 24 jam perhari kerena didasarkan pada biaya sewa perbulan.

seperti ini biasanya dilakukan pada perusahaan atau kampus yang

menyediakan layanan internet. Adapun koneksi yang digunakan di warnet

umumnya menggunakan media mikro gelombang misalnya: (waveLAN).

(Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni. Pengenalan. Teknologi Informasi. Andi 
offset. Yogyakarta.2003. Hal: 444-449).

Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJI1) mengemukakan

ada peningkatan pengguna internet di Indonesia hingga akhir 2007 yang tertera

pada table di bawah ini:

Akses

Tabel 13
Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Pemakai Internet

PemakaiPelangganTahun
512.000134.0001998

1.000.000256.0001999
1.900.000400.0002000

2001 581.000 4.200.000
667.0022002 4.500.000

2003 865.706 8.080.534
2004 1.087.428 11.226.143
2005 1.500.000 16.000.000
2006 1.700.000 20.000.000
2007 2.000.000 25.000.000

Sumber: http://www.apjii.or.id/dokumentasi/ststistik.phd.

Pada 2010 diperkirakan pengguna internet Indonesia mencapai 57,8 juta. 

Bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia juga tidak lepas dari 

semakin luasnya jaringan layanan komunikasi data dan suara berbasis teknologi 

3G dan HSDPA yang dibangun di berbagai kota.

1.5.1.2. Game online

Game online adalah permainan yang dimainkan selama beberapa jaringan 

komputer misalnya:fasilitas internet. Satu keuntungan dari permainan Game

http://www.apjii.or.id/dokumentasi/ststistik.phd
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ini pertama adalah kemampuan untuk terhubung ke permainan multiplayer

kedua dari Game online adalah bahwa
Online

atau kebanyak pemain. Keuntungan 

persentase besar permainan tidak memerlukan pembayaran. Sejalan dengan makin 

membanjirnya para penggemar Game ini, teknologi piranti lunak untuk permainan 

ini pun berkembang kian pesat. Dari sekadar video Game berbasis Personal

Computer atau TV yang dimainkan sendiri atau secara bersama (multiplayer) 

disebuah medium yang sama, kini mulai bergerak menuju permainan yang 

terhubung secara online. Artinya, seorang pemain (player) akan bisa adu strategi 

dan keterampilan dengan sejumlah pemain lain yang berada di belahan dunia yang

lain. Keberadaan internet yang memungkinkan hal itu teijadi. Dalam 

perkembangannya Game online ini banyak menemui kendala-kendala terutama 

disebabkan oleh kemampuan teknologi yang belum maksimal. Game mulai 

populer di Indonesia pada tahun 2000 dimana permainannya hanya bisa 

digunakan dua orang sebagai contoh: Game Nitendo, Sega, Play Station. Ketika 

para Gamers (pencinta Game) mulai bosan dengan permainan Game yang hanya 

bisa dilakukan dua orang mulai dikembangkanlah Game-Game yang berbasis 

Online. Salah satunya Game online yang populer tahun 2004 yaitu Game online 

Ragnarok. Dengan menggunakan jaringan internet para user (pengguna) bisa 

bermain dengan banyak pemain (multyplayer). Game online mencapai masa 

keemasannya pada tahun 2008 dimana ketika itu penggunaan internet di Indonesia 

tidak lagi mahal maka muncul berbagai jenis Game online seperti: Game online 

berjenis RPG, MMRPG dan MMORPG. Dimana Game online Rohan tennsuk 

kedalam jenis Game online MMORPG. Pada tahu 2008 tersebut Game online
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terkenal adalah jenis permainan Game online Counter Strike.yang paling

Sekarang ini telah banyak muncul berbagai Game online baik itu produksi

domestik maupun mancanegara.

Penelitian-penelitian yang relevan

Penelitian-penelitian yang mengkaji tentang Teknologi Informasi (IT)

terutama internet telah banyak dilakukan baik dalam lingkup akademis maupun

akademis. Salah satu penelitian tentang permasalahan internet pernah

dilakukan oleh Muhammad Taufik, mahasiswa sosiologi Fisip Unsri 2008.

Penelitian tersebut beijudul Pengaruh Permainan Counter Strike Terhadap

Perilaku Agresif Remaja (Studi Pada Remaja di Kelurahan 20 Ilir di

Kecamatan IT 1 Palembang). Penelitian ini mencoba mengidentifikasi pengaruh

tersebut dengan menggunakan permainan Counter Strike sebagai variabel

interventing, penelitian ini mencari keterkaitan terhadap perilaku agresif sebagai

variabel dependen. Desain penelitian yang digunakan adalah Intact Group

Comparison atau Static Group Comparisson, metode penelitian ini tidak

mengidentifikasi hubungan antara kedua variabel tetapi membandingkan perilaku

agresif sebagai variabel tunggal pada 40 orang responden yaitu remaja yang diberi

perlakuan berupa permainan Counter Strike dan kelompok remaja yang tidak

diben perlakuan atau remaja yang tidak bermain internet. Metode sampling yang

digunakan adalah multi stage random sampling. Pengambilan

dilakukan dengan angket atau koesioner. Data yang didapat tersebut dianalisis 

secara kuantitatif.

non

data primer

r
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Hasil penelitian menunjukan bahwa perilaku agresif remaja di Kelurahan 20 

Ilir, Kecamatan IT 1 Palembang adalah rendah, kemudian tidak ditemukan adanya 

perbedaan perilaku agresif yang bermain permainan Couter Strike dan remaja 

yang tidak bermain permainan internet di Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan IT 1 

Palembang. Kesimpulannya adalah tidak adanya pengaruh yang signifikan antara 

permainan Counter Strike terhadap perilaku agresif remaja di Kelurahan 20 Ilir, 

Kecamatan IT 1 Palembang.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Tracy Kennedy dari Universitas 

Toronto yang beijudul "Networked FamUies", Disini dijelaskan bahwasanya 

sekarang saja sering terlihat bagaimana anak, diantara saudara dan orangtua, 

bahkan mungkin juga antara suami dan istri yang ketika fisiknya bersama-sama 

ditempat, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. sendiri. Ada yang sibuk dengan 

laptopnya, atau dengan blackberrynya.

Survei yang berjudul "Networked FamUies" menyebutkan, 66 persen rumah 

tangga pasangan menikah dengan anak-anak punya koneksi internet berkecepatan

tinggi di rumah. Ini jauh diatas rata-rata nasional yang angkanya hanya 52 persen. 

Ditemukan bahwa dalam 65 persen rata-rata menikah dengan beberapa ^n^l^ 

kedua orangtua dan sedikitnya satu anak berinternet. Anggota-anggota keluarga 

senng mengontak saudara dengan ponsel untuk mengkoordinasikan kehidupan 

saal. masing-masing sibuk di luar rumah. Survei "Networked FamUies" 

dilakukan oleh Trancy Kennedy menemukan, 42
yang

persen orangtua mengontak
anak-anak setiap hari dengan menggunakan ponsel. Hal itu membuat ponsel 

menjadi alat komunikasi paling populer diantara orangtua dan anak, "keluarga
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kini menjadi jaringan”, kata Bary Wellman juga dari Universitas Toronto yang 

penelitian itu. Ia menambahkan, bahwa masing-masing anggota 

keluarga bisa menjadi hubungan (simpul) komunikasi dan itu mengubah banyak 

hal baik di dalam maupun di luar rumah. Yang menarik adalah bahwa penggunaan 

teknologi baru ini telah mengubah pula penggunaan teknologi lama.

Dari uraian di atas yang tampak justru kesatuan keluarga dapat terus 

dipelihara atau bahkan ditingkatkan dengan menggunkan ponsel atau internet 

Meskipun demikian, satu hal yang perlu tetap disadari adalah bahwa teknologi 

hanyalah sekedar alat. Unsur yang lebih mendasar saling pengertian diantara 

keluarga itu sendiri, yang setiap saat harus dipupuk melalui komunikasi secara 

tradisional ataupun dengan memanfaatkan secara teknologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Aryn Karspinki yang berasal dari Ohio 

State University yang tertulis dalam majalah Tempo interaktif Jakarta, yang 

merupakan hasil riset dari 219 mahasiswa Ohio State University yang 

menggunakan facebook. Adapun hasil penelitian ini adalah dari 219 mahasiswa, 

148 mahasiswa pengguna facebook ternyata memiliki nilai rendah dari pada 

mahasiswa yang tidak menggunakan facebook. Dalam penelitian ini tidak ada 

kolerasi langsung facebook akan menyebabkan nilai para mahasiswa dan belajar 

menjadi turun. Diduga facebook telah menyebabkan waktu belajar para siswa dan 

mahasiswa tersita waktu oleh menggunakan facebook. Para pengguna facebook 

mengakui bahwa waktu belajar telah tersita. Rata-rata

ikut dalam

para siswa pengguna 

facebook kehilangan waktu belajar antara 1-5 jam dan 11-15 jam kehilangan

waktu perminggu untuk berfacebook. Penelitian ini juga menemukan bahwa
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facebook lebih digemari oleh para siswa sekolah daripada mahasiswa perguruan 

tinggi.

Adapun penelitian terbaru dibuat oleh tim peneliti dari Kaohsiung Medical 

University di Taiwan. Penelitian ini dibuat untuk mencari tahu pengaruh internet 

terhadap perilaku anak dan remaja. Penelitian ini merupakan hasil kuesioner 

tentang penggunaan internet dan perilaku yang disebarkan kepada 9.405 remaja di 

Taiwan. Adapun hasil penelitian ini yakni ditemukan 25 persen remaja pria dan 13 

persen remaja wanita merupakan pencandu internet (ketagihan internet).

Dari ribuan remaja tersebut, sekitar 13 persen remaja wanita dan 32 persen

remaja pria pernah berperilaku agresif seperti mengancam dan membahayakan 

orang lain. Hal ini disebabkan karena aktivitas bermain internet memberi 

kesempatan pada remaja untuk mengamati, mengalami dan mencoba perilaku 

agresif yang bisa berwujud hal positif seperti identifikasi kelompok menjadi 

pahlawan atau pemenang dalam permainan Game. Hal ini menunjukkan bahwa 

suatu perilaku dapat memicu perilaku yang lain.

Penelitian psikologi dan dr. Trancy Alloway yag berasal dari University 

of Stirling di Scottlandia tahun 2008 yang beijudul Pengaruh Aplikasi 

Facebook dan Twitter Terhadap Peningkatan Daya Ingat Anak. Penelitian ini 

mengatakan bahwa facebook membuat anak-anak dan remaja semakin pintar 

sedangkan Twitter membuat anak-anak dan remaja semakin bodoh. Penelitian ini

mengembangkan program pelatihan daya ingat lemah bagi anak-anak dalam usia 

11-14 tahun dari sebuah sekolah di Durham. Pada penelitian ini dr. Alloway

menyimpulkan bahwa facebook sangat membantu daya ingat dan kecepatan
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ini adalahdemikian metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian 

total sampling. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

pada tampilan friendster terhadap ketertarikan seseorang untuk menjadikan teman. 

Pernyataan tersebut didukung oleh analisi regresi linear serta perpandingan Thit 

terhadap Ttab yang menunjukan Thit > Ttab (10,246 >1,729) yang berarti 

hipotesis terdapat pengaruh pada tampilan profil friendster terhadap ketertarikan 

untuk menjadikan teman dapat diterima, serta hipotesis 

perbandingannya ditolak. Hasil perhitungan kolerasi adalah 0,920 dan nilai R 

Square adalah 0,847. Bila hal ini diasosiasikan dengan pengkategorian koefisien 

kolerasi maka dapat diartikan bahwa selain memiliki hubungan yang kuat antara 

variabel X dan Y, variabel X memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel Y. 

Dengan kata lain tampilan profil friendster memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

ketertarikan seseorang untuk menjadikan teman.

seseorang

Yang membedakan jenis penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dimana penulis ingin menggungkapkan masalah utama yaitu bagaimana 

penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja di wamet-wamet Kelurahan 

Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir dan bagaimana dampak 

Game online Rohan bagi kehidupan remaja. Dimana remaja laki-laki pengguna

Game online Rohan yang berusia 11-24 tahun yang dijadikan objek penelitian 

penulis.

1.5.2. Ke rangka Pemikiran

Menunit Bodnar dan Hupwood (1993) dalam buku teknologi informasi 

ada tiga komponen utama dalam sistem informasi yaitu sistem teknologi informasi

penggunaan
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karena facebook menyediakan banyak aplikasi yang 

perkembangan daya ingat seperti bermain Game, Chatting, melihat foto dan video 

bahkan remaja bisa mengikuti tes IQ yang ada difacebook tersebut. Tetapi disisi 

twitter justru dapat mengurangi daya ingat dan kecepatan berfikir karena 

tWitter menggunakan aplikasi yang sangat sederhana dan sedikit Dalam 

menggunakan twittery remaja dan masyarakat menerima informasi secara ringkas, 

sehingga masyarakat tidak perlu memproses informasi tersebut akibatnya 

masyarakat tidak terlalu memperhatikan informasi itu, sehingga otak dan proses 

hubungan syaraf tidak dilibatkan.

Penelitian yang lain dengan judul Pengaruh Tampilan Profil Friendster 

Terhadap Ketertarikan Seseorang Untuk Menjadikan Teman. (Studi pada 

pengguna Friendster Ikatan Mahasrwa Karo IMKA Bandar Lampung). 

Penelitian ini dibuat oleh Hardiles pada tahun 2006. Penelitian ini membahas 

tentang bagaimana pengaruh tampiann profil friendster yang dimiliki individu 

sebagai daya tarik untuk menjadikan teman, karena friendster sering dijadikan

memacuberfikir,

lain,

tempat untuk mencari teman satu daerah, sekolah, tempat keija, untuk mencari 

jodoh. Tidak mengherankan para berlama-lama login di friendster hanya 

untuk design layount profile dan uploadfoto pribadi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

user

penelitian survei. Populasi dalam penelitian ini adalah Ikatan Mahasiswa Karo 

Bandar Lampung yang memiliki anggota 68 

suku, agama, ras, status sosial
orang, tanpa adanya pembatasan 

maupun angkatan. Dari 68 orang mahasiswa/i 

IMKA yang terdaftar 21 diantaranya memiliki member Friendster aktif. Dengan
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yaitu: perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software) dan pegguna 

(brainware). Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan dihubungkan dengan 

perangkat masukan keluaran (input-output media) yang sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. Perangkat keras (Hardware) dalam hal ini system 

komputer adalah media yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat 

lunak (software) dalam hal ini adalah Game online yaitu system aplikasi yang 

digunakan untuk memproses masukan input untuk menjadi hiburan, sedangkan 

pengguna (brainware) merupakan hal yang terpenting karena fungsinya sebagai 

pengembang Hardware dan Software, serta sebagai pelaksana (operator) masukan 

input dan sebagai pengguna system (iuser). Pengguna sistem adalah manusia yang 

secara psikologi memiliki suatu perilaku (behaviour) tertentu yang melekat pada 

dirinya, sehingga aspek keperilakuan dalam kontek manusia sebagai pengguna 

(ibrainware). Teknologi informasi sangat penting sebagai faktor penentu pada 

setiap orang yang menjalankan teknologi informasi. Berdasarkan aspek 

keperilakuan pengguna (user) juga turut mempengaruhi persepsi dan sikap dalam 

menerima dan menggunakan teknologi Game online.

Perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan 

reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) tidak saja dalam badan dan 

ucapan. Pada umumnya perilaku manusia merupakan perilaku yang dibentuk,

perilaku yang diperoleh, perilaku yang dipelajari melalui proses belajar. Perilaku 

seseorang terbentuk oleh lingkaran tempat individu 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia).

suatu

atau

atau seseorang tinggal.

/
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Perilaku adalah setiap cara, reaksi atau respon manusia atau makhluk hidup 

terhadap lingkungan. Perilaku ini dapat berupa perilaku positif (sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku) dan perilaku negatif (tidak sesuai dengan nilai dan 

berlaku). Perilaku positif dalam bermain Game Online dapat 

bersosialisasi karena dalam Game Online ini dapat menumbuhkan 

interaksi antara sesama penggunanya dan memperluas pergaulan. Sedangkan 

perilaku negatif akibat Game online ini adalah mengakibatkan pemborosan* 

Perilaku negatif teijadi bila perilaku individu tersebut tidak sesuai dengan nilai 

dan norma yang berlaku dilingkungannya. Perilaku negatif tersebut akan menjadi 

sebuah bentuk perilaku menyimpang dan akan mengacu pada bentuk pemborosan 

keuangan. Sumber perilaku menyimpang disebabkan oleh:

1. Faktor pribadi

Seorang anak bisa memperlihatkan perilaku negatif karena mengalami 

perasaan-perasaan tertekan karena adanya tuntutan-tuntutan dari orangtua 

sehingga anak merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung.

2. Faktor keluarga

Lingkungan keluarga sangat berperan besar karena merekalah 

langsung atau tidak langsung berhubungan tenis menerus dengan anak, 

memberikan rangsangan (stimulus) melalui berbagai corak komunikasi antara 

orang tua dan anak.

3. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial juga memegang peranan penting dalam munculnya corak 

dan gambaran kepribadian anak apalagi didukung oleh kemantapan kepribadian

norma yang

membantu

yang
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telah termiliki yang terbentuk dalam keluarga. Kesenjangan norma,
dasar yang 

ukuran,
memudahkan munculnya perilaku tanpa kendali, yakni penyimpangan dari 

berbagai aturan yang ada antara individu dan lingkungan sosial. Lingkungan itu

patokan dalam keluarga lingkungannya dapat menimbulkan kondisi yang

terdiri dari:

a. Bermacam-macam objek sosial, objek sosial ini merupakan makhuk hidup yang 

ada disekitar kita.

b. Bermacam-macam objek nonsosial, objek nonsosial ini merupakan benda- 

benda mati yang tidak dapat berinteraksi (Gunarsa, 1991:182-189).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Paradigma Perilaku 

Sosial yakni teori perilaku dari Skiner. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada 

hubungan antara akibat dari tingkahlaku yang teijadi di dalam lingkungan aktor 

dengan tingkahlaku aktor. Ini berarti bahwa teori ini berusaha menerangkan 

tingkahlaku yang terjadi itu melalui akibat-akibat yang mengikutinya 

kemudian.(Ritzer 2002:72).

Skiner (1938) dalam (2009.Syakira.http://syakira.blog.blogspot.com. diakses 

pada tanggal 21 Juni, pukul 14.00), merumuskan bahwa perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar) Oleh 

karena ini teijadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan 

kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skiner disebut ”S-0-R” 

Stimulus-Organisme-Respon. Game online menstimulus remaja dan kemudian 

remaja itu akan mengeluarkan respon atau reaksi seseorang dan kemudian respon 

tersebut dapat bersifat negatif dan positif. Respon yang positif adalah perilaku

atau

http://syakira.blog.blogspot.com
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yang ada pada masyarakatyang bisa diterima berdasarkan oleh nilai dan 

dimana dia tinggal. Respon negatif contohnya penyimpangan perilaku yang

norma

mengarah pada pemborosan. Skiner membedakan adanya dua proses yakni:

Respondent respon atau reflexsive yakni respon yang ditimbulkan oleh1.

rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini disebut 

karena menimbulkan respon-respon yang relatifelecting stimulation 

tetap.misalnya: makanan yang lezat menimbulkan keinginan untuk makan, 

cahaya terang menyebabkan mata tertutup, dan sebagainya. Respondent

respon ini juga mencangkup perilaku emosional misalnya mendengar berita 

musibah menjadi menangis atau sedih, lulus ujian meluapkan 

kegembiraannya dengan mengadakan pesta dan sebagainya.

2. Operant respon atau instrumental respon yakni: respon yang timbul dan 

berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. 

Perangsang ini disebut reinforcing stimulation atau reinforce, karena 

memperkuat respon. Misalnya apabila seorang petugas kesehatan 

melaksanakan tugasnya dengan baik (respon terhadap uraian tugasnya atau 

job skripsi) kemudian memperoleh penghargaan dari atasanya (stimulus 

baru), maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik lagi dalam 

melaksanakan tugasnya.

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu:
t

Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi terhadap stimulus ini

1.
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masih terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan atau kesadaran dan 

sikap yang teijadi belum bisa diamati secara jelas oleh orang lain.

2. Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk 

tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas 

dalam bentuk tindakan atau praktek.

Di atas telah dituliskan bahwa perilaku merupakan bentuk respon dari 

stimulus (rangsangan dari luar). Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya 

sama namun bentuk dari responnya akan berbeda dari setiap orang.

Faktor-faktor yang membedakan respon terhadap stimulus disebut 

determinan perilaku. Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang bersifat 

given atau bawaan misalnya: tingkat kecerdasan, tingkat emosional dan 

sebagainya.

2. Faktor eksternal yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, ekonomi, politik. 

Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor yang dominan yang mewarnai 

perilaku seseorang.

Penelitian Rogers (1974) mengungkapkan bahwa sebelum orang

mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut teijadi proses yang 

berurutan yakni:

1. Awareness (kesadaran), yakni 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu.

2. Interest% yakni orang mulai terterik kepada stimulus

orang tersebut menyadari dalam arti
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baik dan tidaknya stimulus bagi3. Evaluation (menimbang-nimbang 

dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi

4. Trial, orang telah mulai mencoba perilaku baru

5. Adoption, subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran dan sikapnya terhadap stimulus.

Didalam perilaku tidak bisa lepas dari subyeknya yaitu remaja. Remaja 

adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa, yakni antara

12-21 tahun. Mengingat pengertian remaja menunjukan ke masa 

peralihan sampai tercapainya masa dewasa, masa sulit menentukan batas 

umurnya. Masa remaja mulai pada saat timbulnya perubahan-perubahan 

berkaitan tanda-tanda kedewasaan fisik yakni pada umur 11 tahun atau 

mungkin 12 tahun wanita dan pada laki-laki lebih tua sedikit

Sarlito mendefinisikan remaja sebagai individu yang tengah mengalami 

perkembangan fisik dan mental. Sarlito membatasi usia ini antara 11-24 tahun 

dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Usia sebelas tahun adalah usia dimana pada umunya tanda-tanda 
seksual mulai tampak.

2. Dibanyak masyarakat Indonesia, usia sebelas tahun sudah 
dianggap akil baliq, baik menurut adat maupun agama sehingga 
masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak 
(kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan 
perkembangan jiwa seperi tercapainya identitas diri (egoidentity, 
menurut Erikso), tercapai fase genital dari perkembangan 
psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak
perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Kohlberg) (kriteria 
psikologi).
4. Batos usia 24 tahun merupakan batas maksimal yaitu untuk 
memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia tersebut masih 
menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak 
penuh sebagai orang dewasa (secara adat atau tradisi), belum dapat

masa
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memberikan pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan kata lain 
orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi 
pcrsyaraan kedewasaan secara sosial maupun psikologi, sehingga 
masih dapat digolongkan remaja.

Masa remaja mempunyai ciri tertentu yang membedakan dengan periode 

sebelumnya. Ciri-ciri remaja menurut Hurlock antara lain:

1. Masa remaja sebagai periode penting yaitu perubahan- 
perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak 
langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi 
perkembangan selanjutnya.
2. Masa remaja sebagai periode pelatihan. Disini berarti 
perkembangan masa kanak-kanak lagi dan belum dapat dianggap 
sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini 
memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda 
dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai 
dengan dirinya.

3. Masa remaja sebagai masa pencarian identitas diri yang dicari 
remaja berupa untuk menjelaskan siapa dirinya dan perananya dalam 
masyarakat.
4. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan ketakutan, 
dikatakan demikian karena sulit diatur, cenderung berperilaku yang 
kurang baik sehingga hal ini yang membuat orangtua menjadi takut 
dan cemas.
Adapun konsep remaja secara sosial dilihat dalam ukuran usia sekolah, 

masa remaja adalah masa mulai SMP (akhir SD) hingga kuliah atau mulai 

bekeija. Masa remaja dimulai pula ketika masih tergantung orangtua dan 

dikakhir hingga mereka tidak lagi tergantung pada orang tua. Adapun 

hukum tiap negara berbeda-beda dalam menentukan batas kedewasaan

secara

aau

bahkan tidak terlalu jelas perbedaannya antara remaja dan dewasa. 

Menurut Chris Crawford, seorang designer Game komputer

mengemukakan bahwa Game pada intinya adalah sebuah interaktif aktivitas

yang berpusat pada sebuah pencapaian sehingga ada pelaku aktif dan ada 

lawan. Game Online menurut Agustinus Nilwan merupakan permainan
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dibuat dengan teknik dan metode animasi. Jenis-jeniskomputer yang 

permainan Game online dapat dibagi yakni:

1. Simulasi

Contoh permainan yang termasuk dalam Game simulasi adalah simulasi 

konstruksi dan manajemen, simulasi kendaraan seperti yang diterapkan pada 

permainan balapan, perang, luar angkasa.

2. Edukasi

Contohnya adalah Edugames yang dibuat dengan tujuan spesifik sebagai alat 

pendidikan, baik itu untuk belajar mengenal warna untuk balita, mengenal 

huruf dan angka, matematika, sampai belajar bahasa asing. Developer yang 

membuatnya, harus memperhitungkan berbagai hal agar Game ini benar-benar 

dapat mendidik, menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan 

yang memainkannya.

3. Entertainment

a. Aksi (tembak-tembakan atau hajar-hajaran bisa juga tusuk-tusukan, 

(tergantung cerita dan tokoh di dalamnya). Game jenis ini sangat memerlukan 

kecepatan refleks, koordinasi mata-tangan, juga waktu. Inti dari Game jenis ini 

adalah tembak-tembakan.

b. Fighting (pertarungan), pada intinya Game ini adalah penguasaan jurus 

(hafal caranya dan lancar mengeksekusinya), pengenalan karakter dan waktu 

sangatlah penting.

c. Petualangan, Game mumi petualangan lebih menekankan pada jalan 

dan kemampuan berpikir pemain dalam menganalisa tempat secara visual,
cerita
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memecahkan teka-teki maupun menyimpulkan rangkaian peristiwa dan 

percakapan karakter hingga penggunaan benda-benda tepat pada tempat yang 

tepat.

d. Role Playing, Game jenis ini sesuai dengan terjemahannya, bermain peran, 

memiliki penekanan pada tokoh/peran perwakilan pemain di dalam 

permainan, yang biasanya adalah tokoh utamanya, dimana seiring kita 

memainkannya, karakter tersebut dapat berubah dan berkembang ke arah yang 

diinginkan pemain (biasanya menjadi semakin hebat, semakin kuat, semakin 

berpengaruh, dll) dalam berbagai parameter yang biasanya ditentukan dengan 

naiknya level.

e. Casual games, sesuai namanya, Jenis Game ini biasanya memerlukan 

spesifikasi komputer yang standar pada jamannya dan ukurannya tidak lebih 

dari 100 MB karena biasanya dapat di download versi demo-nya di website 

resminya. Genre permainannya biasanya puzzle atau action sederhana dan 

umumnya dapat dimainkan hanya menggunakan.

f. Multiplayer Online, Game yang dapat dimainkan secara bersamaan oleh 

lebih dari 2 orang (bahkan dapat mencapai puluhan ribu orang dalam satu 

waktu) membuat pemain dapat bermain bersama dalam satu dunia virtual dari 

sekedar chatting hingga membunuh naga bersama teman yang entah bermain 

di mana. Umumnya permainan tipe ini dimainkan di PC dan bertema 

MMORPG, walau ada juga yang bertema musik atau action. Dalam penelitian 

ini permainan Game online Rohan termasuk kedalam jenis Game Multiplayer 

online.
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Berkaitan dengan kemajuan teknologi, kehidupan remaja merupakan suatu 

ikut terkait didalam kehidupan sosialnya remaja 

untuk ikut-ikutan menjadi "adoptef' dalam kemajuan teknologi 

menurut teori sebagai bentuk modernisasi kehidupan bermasyarakat 

Remaja dengan caranya sendiri akan turut memanfaatkan kemajuan ini 

termasuk juga dalam penggunaan Game Online Rohan. Game online Rohan 

sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi dan juga dapat menjadi 

kebutuhan bagi remaja tertentu. Dari sini terlihat pengaruh kemajuan 

teknologi terhadap perubahan sikap hidup masyarakat khusunya remaja. 

Bentuk kemajuan teknologi seperti Game online Rohan dengan berbagai 

aplikasi dan berbagai fitur-fitur yang menarik menjadikan Game online Rohan 

ini dijadikan sebagai sarana hiburan dimana mereka bebas mengekspresikan 

diri didalam permainan tersebut hal ini dikaitkan dengan sifat remaja yang 

cenderung bersifat progresif dan dinamis membuat Game online Rohan sangat 

cocok dengan kondisi remaja saat ini yang sesuai dengan kehidupan mereka.

Penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja sebagi wujud dari 

perilaku remaja, dimana dalam hal ini membawa dampak pada kehidupan 

sosial dan ekonomi. Kata sosial dalam pengertian umum berarti segala sesuatu 

mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Soejono Soekamto (1983:464) 

mengemukakan bahwa “sosial” adalah berkenan dengan perilaku atau yang 

berkaitan dengan proses sosial”. Jadi sosial berarti mengenai keadaan 

masyarakat Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial berarti

sistem tertentu yang

cenderung

yang
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suatu fenomena atau gejala akan bentuk hubungan seseorang atau segolongan 

orang dalam menciptakan hidup bermasyarakat.

Sedangkan kata ekonomi dalam pengertian umum berarti mengtur rumah 

tangga. Rumah tangga yang dimaksud disini bukan berarti rumah tangga 

dalam pengertian sehari-hari, tetapi mempunyai arti yang cukup luas. Dimana 

pengertian rumah tangga secara luas yaitu bentuk keija sama antar manusia 

yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran, yaitu segala kemampuan 

manusia untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya dan sebaik- 

baiknya dengan mempergunakan alat pemuas kebutuhan itu sendiri yang 

secara terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi 

lebih menitik beratkan pada hubungan antara kenyataan hidup seseorang 

dengan tingkat kehidupannya yang pada umumnya ditentukan oleh jumlah dan 

mutu barang dan jasa yang dipergunakan oleh seseorang sebagai suatu

kebutuhan.

Terwujudnya kehidupan sosial ekonomi seseorang tidak terlepas dari 

usaha-usaha manusia itu sendiri dengan segala daya dan upaya yang ada serta 

dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong antara lain dorongan untuk 

mempertahankan diri dalam hidupnya dari berbagai pengaruh akan dorongan 

untuk mengembangan diri dari kelompok. Semuanya terlihat dalam bentuk 

hasrat, kehendak, kemauan, baik secara pribadi maupun yang sifatnya 

kelompok sosial.

Kehidupan sosial ekonomi dalam pengertian umum menyangkut beberapa 

aspek yaitu pendidikan, kepercayaan, status perkawinan, keadaan perumahan,
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kesehatan, status pekerjaan dan penghasilan. Sedangkan Melly G. Tang 

mengemukakan bahwa kehidupan sosial ekonomi dalam ilmu kemasyarakatan 

sudah lazim mencakup tiga unsur, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. 

Pendapat dari Soeratmo (dalam Dahriani, 1995:11-12) mengemukakan bahwa 

aspek kehidupan sosial ekonomi meliputi antara lain:

1. Aspek sosial demografi meliputi antara lain: pembaharuan sosial, tingkah 

laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.

2. Aspek ekonomi meliputi antara lain: kesempatan kerja, tingkat pendapatan 

dan pemilikan barang.

3. Aspek pelayanan sosial meliputi antara lain: sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.

Dampak menurut Kamus Besar Indonesia adalah pengaruh atau sesuatu 

yang memungkinkan sangat memberikan akibat baik positif maupun akibat 

negatif atau benturan yang hebat yang menyebabkan perubahan. Berbicara 

mengenai dampak menurut Surto Haryono dalam Sudarmono (1995:88) tidak 

terlepas dari dampak yang sifatnya primer yaitu perubahan lingkungan yang 

disebabkan secara langsung oleh suatu kegiatan dan dampak yang sifatnya 

sekunder yaitu perubahan lingkungan secara tidak langsung dari kegiatan

artinya perubahan yang teijadi sebagai kelanjutan dari dampak yang sifatnya 

primer.
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adalah suatu bentuk yang merupakan akibat dari

dilakukan oleh manusia.

Dampak secara umum

perbuatan atau tindakan serta perkataan yang 

Dampak terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu 

dampak yang mengakibatkan perkembangan kearah yang lebih baik atau juga

bisa disebut sebagai dampak yang diharapkan. Dampak negatif adalah dampak 

tidak diharapkan atau juga bisa disebut sebagai dampak yang bisayang

menyebabkan perubahan yang tidak baik.

Menurut Soejono Sockanto (2005:429), dampak berati pelanggaran, 

tubrukan atau benturan sebagai akibat dari suatu perubahan dalam stuktur 

masyarakat. Selain itu dampak adalah perubahan yang terjadi terhadap suatu 

objek sebagai akibat hal-hal tertentu dan dilihat dari kondisi waktu yang

berbeda. Dampak adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh manfaat 

dari suatu kegiatan.

Secara garis besar akibat yang ditimbulkan dari perilaku penggunaan 

Game online Rohan di kalangan remaja dapat terbentuk dua dampak yakni:

A. Dampak Positif

Dampak positif artinya memberikan akibat yang baik bagi si pengguna 

teknologi (dampak yang diharapkan). Dampak positif dari perilaku 

penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja hampir tidak terlalu 

banyak misalnya dapat menjalin komunikasi dengan 

melalui fasilitas Chattmg yang ada didalani permainan Game online Rohan 

tersehut (kehidupan sosial) dan dapat memperoleh uang dengan cara menjual

teman-teman lama
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Chart (karakter) yang dimiliki oleh pengguna didalam permainan Game online

Rohan tersebut (kehidupan ekonomi).

B. Dampak negatif

Dampak negatif adalah dampak yang memberikan akibat tidak baik bagi si

pengguna Game online Rohan tersebut. Dampak negatif kehidupan sosial 

dari perilaku penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja misalnya: 

kurangnya interaksi dengan teman-teman sekitar, kurangnya interaksi

dengan orangtua, tidak peka terhadap lingkungan sekitar sedangkan dampak 

negatif kehidupan ekonomi dari perilaku penggunaan Game online Rohan 

yakni: menimbulkan pemborosan keuangan keuangan.
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1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode, penelitian kualitatif; yaitu penelitian 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjekyang

penelitian misalnya perilaku, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yangcara

alamiah.

1.6.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun tulisan dan perilaku 

yang diamati. Menurut Hadari Nawawi "penelitian deskriptif kualitatif’ terbatas 

pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan peristiwa sebagaimana 

adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengumpulkan fakta (Hadari Nawawi, 

1998:31). Penelitian ini berupa pemaparan mengenai bagaimana penggunaan 

Game online Rohan di kalangan remaja di warnet-wamet Kelurahan Timbangan 

KM 32, Indralaya, Ogan Ilir dan bagaimana dampak penggunaan Game online 

Rohan bagi kehidupan remaja sebagai wujud dari perilaku remaja.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kelurahan Timbangan KM 32, 

Indralaya, Ogan Ilir ini atas dasar pertimbangan karena wilayah ini banyak 

ditemukan warung internet (wamet) yang menyediakan paket bermain Game ' 

Rohan sehingga memudahkan remaja dalam bermain Game online Rohan 

secara terpola dengan biaya relatif murah. Paket bermain Game online

online

Rohan
tidak hanya ditemui di warung internet (wamet) Kelurahan Timbangan KM 32,
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Indralaya, Ogan Ilir. Di wilayah lain juga banyak warung internet (warnet) yang 

bermain Game online Rohan seperti di Persada, Gangmenyediakan paket

lampung, Kayu agung, Meranjat. Peneliti mengambil lokasi di empat warnet

KM 32, Indralaya, Ogan Ilir karena di KelurahanKelurahan Timbangan 

Timbangan KM 32 banyak terdapat wamet-wamet baik yang buka 24 jam dan

banyak perilaku remaja yang bermain Game online sampai pagi bahkan ada yang

tidak pulang semalaman. Ketertarikan peneliti mengambil jenis permainan Game 

online Rohan dikarenakan Game online Rohan ini sedang marak-maraknya 

(trend) di kalangan remaja di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir.

1.63. Batasan Pengertian

1. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu 

bentuk yang merupakan suatu akibat dari aktifi tas, perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dampak disini adalah akibat- 

akibat yang ditimbulkan dari perilaku penggunaan Game online 

Rohan bagi kehidupan sosial ekonomi secara negatif.

2. Game online Menurut A gus Nilwan merupakan permainan komputer 

yang dibuat dengan teknik dan metode animasi.

3. Remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa 

dewasa yakni antara usia 11-24 tahun, (didasarkan pada konsepsi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut Sarlito 2004).

4. Kehidupan sosial menurut Soejono Soekamto adalah suatu fenomena 

atau gejala akan bentuk hubungan seseorang atau segolongan orang 

dalam menciptakan hidup bermasyarakat.
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Soejono Soekamto lebih menitik5. Kehidupan ekonomi menurut

beratkan pada hubungan antara kenyataan hidup seseorang dengan

tingkat kehidupannya yang pada umumnya ditentukan oleh jumlah 

dan mutu barang dan jasa yang dipergunakan oleh seseorang sebagai

suatu kebutuhan.

1.6.4. Informan Penelitian

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 1998:90). Informan dalam 

penelitian ini adalah remaja dengan batasan usia 11-24 tahun yang bermain Game 

online Rohan di warnet yang ada di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya, 

Ogan Ilir. Alasan peneliti menggunakan teknik ini didasarkan konsepsi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Menurut Sarlito (2004). Jumlah informan seluruhnya 

dalam penelitian ini sebelas orang yang terdiri dari: tujuh orang informan utama 

yaitu: Ar, Rz, Ag, My, Nd, Yd dan Rk dan empat orang informan pendukung 

yaitu: Ns, La, Tt dan Mr. Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive 

dengan kriteria:

1. Remaja laki-laki yang berusia 11-24 tahun. Adapun alasan peneliti 

mengambil informan remaja laki-laki yang berusia 11-24 tahun 

karena mereka mendominasi permainan Game online Rohan di 

warung internet (warnet).

2. Pengunjung tetap (rutin) warnet untuk bermain Game online Rohan 

Minimal tiga kali dalam seminggu. Alasan peneliti memfokuskan 

pada Game online Rohan karena Game online Rohan ini sedang
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di Kelurahan Timbangan KM 32,marak-maraknya (trend)

Indaralaya, Ogan Ilir dibandingkan dengan Game online-Game

online lainnya seperti Point Blank, Rf, Jade Dinasti.

3. Remaja yang tinggal di Kelurahan Timbangan KM 32, Indralaya,

Ogan Ilir.

4. Penjaga warung internet (warnet).

1.6.5. Unit Analisis Data

Unit analisis yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah individu 

yakni remaja yang bermain Game online Rohan di wamet-wamet Kelurahan 

Timbangan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir.

1.6.6 Data dan Sumber Data

Loafloand (dalam Moeleong, 1993:112) mengatakan bahwa sumber utama 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan kata-kata atau tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti data dari koran, majalah dan dokumen. Berdasarkan 

hal itu, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi:

1. Data Primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh 

melalui hasil wawancara secara mendalam dengan informan sebagai 

subjek penelitian dan pihak-pihak lain yang terkait (penjaga warnet) 

yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian itu dilakukan. Data 

primer ini berisi hasil wawancara yang berupa penjelasan-penjelasan 

mengenai tentang bagaimana perilaku mereka dalam bermain Game 

online Rohaa
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2. Data Sekunder, yaitu data diluar data primer (data yang menunjang 

penelitian). Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen, catatan 

tertulis, laporan-laporan penelitian tertulis, monografi daerah penelitian 

serta dari internet

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

kelokasi penelitian tentang dampak penggunaan Game online Rohan bagi 

kehidupan remaja sosial ekonomi dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala 

atau fenomena penggunaan Game online Rohan di kalangan remaja di wamet- 

wamet Kelurahan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir dan dampak penggunaan Game 

online Rohan bagi kehidupan remaja.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (indepth Interview) digunakan untuk mewawancarai 

informan guna memperoleh data dan informasi mengenai masalah penelitian.

dengan informan dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara (guide interview) yaitu panduan 

berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui wawancara 

langsung dengan informan.

Dalam penelitian ini, wawancara

yang

Wawancara dilakukan dalam format tidak terstuktur yaitu memberi

peluang pada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Wawancara tidak terstuktur berarti dialog-dialog yang terjadi lepas dari konteks 

penelitian. Maksud dari wawancara tidak terstuktur adalah peneliti melakukan
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wawancara dalam latar alamiah seperti dalam percakapan sehari-hari namun tidak 

lepas dari tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam

rumusan masalah. *

1.6.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) 

melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

l.Tahap Reduksi Data

Tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah terkumpul, yaitu 

data mengenai bagaimana penggunaan Game Online Rohan di kalangan remaja di 

wamet-wamet Kelurahan KM 32, Indralaya, Ogan Ilir dan bagaimana dampak 

penggunaan Game online Rohan bagi kehidupan remaja di Kelurahan Timbangan 

KM 32, Indralaya, Ogan Ilir. Data tersebut selanjutnya dipilih dalam arti kata 

menentukan derajat relevansinya dengan maksud penelitian. Data yang cocok 

dengan maksud penelitian akan peneliti ambil. Data yang terpilih selanjutnya akan 

disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, 

memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan data 

tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat 

2.Tahap Penyajian Data (display)

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian informasi melalui bentuk teks 

naratif terlebih dahulu dan akan disajikan dalam bentuk berita kemudian data 

tersebut akan diringkas dan disajikan dalam bentuk 

dimengerti.
kalimat yang dapat
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3. Tahap Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian kualitatif yang 

merupakan tahap kesimpulan dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan 

bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahap penyimpulan data akan diuraikan dengan 

kata-kata singkat yang penuh makna sehingga hasil penelitian mudah dimengerti.
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