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ABSTRAK 
Sehat Biaraman Halawa 

Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Sosial Pada Siswa/siswi 

Kelas VII Dan VIII SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 

Prodi SI Keperawatan 

 

Katakunci : Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Sosial 

 

(xiv + 65+ Lampiran) 

 

Masa remaja adalah masa seseorang tumbuh dan berkembang, dalam hal ini 

interaksi sosial terhadap lingkungan, teman, dan keluarga. Seirig perekmbangan 

teknologi aplikasi yang banyak diminati remaja adalah game online dengan 

intensitas tinggi yang menimbulkan kecanduan ditandai dengan penarikan diri 

pada remaja. Penelitian ini dilakukan di SMP Asisi Tigabinanga. Jenis penelitian 

menggunakan desain deskriptif analitik. Tujuan : untuk mengetahui Hubungan 

kecanduan game online dengan interaksi sosial siswa/siswi kelas VII dan VII 

SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020. Populasi penelitian ini sebanyak 174 siswa 

dimana peneliti menggunakan metode penelitian random sampling dengan 

jumlah sampel sebanyak 62 siswa.  Kriteria Inklusi dalam penelitian ini yaitu 

siswa dengan usia 13-14 tahun, siswa berbadan sehat jasmani dan rohani serta 

siswa bersedia menjadi responden. Analisa data dalam penelitian ini, dianalisa 

menggunakan analisa data bivaria. Hasil penelitian : menunjukkan tingkat 

kecanduan game  pada Siswa SMP Asisi berada pada kategori sedang dengan 

jumlah 27 responden (43,5%), sebanyak 3 responden (4,5) berada pada tingkat 

kecanduan tinggi sedangkan mayoritas tingkat interaksi siswa berada pada 

kategori cukup dengan presentase 48 responden (77,4%), 11 responden (17,7%) 

berada pada tingkat interaksi sosial kurang. Uji spearman rank menunjukkan 

pvalue = 0,004 (<0,05) yang berarti ada hubungan kecanduan game dengan 

interaksi sosial pada siswa SMP Asisi Tigabinanga dan, Saran : Bagi pihak 

sekolah terutama kepada para guru agar dapat lebih memperhatikan para siswa, 

terutama dalam hal permasalahan game online agar guru maupun kepala sekolah 

lebih mendorong siswa/siswi kepada hal-hal positif yang dapat membangun 

karakter diri yang baik bagi siswa demi mencegah akan hal kecanduan game 

online 
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ABSTRACT 

Sehat Biaraman Halawa 032016085 

 

The Relationship of Online Game Addiction with Social Interaction in Grade VII 

and VIII Students of Asisi Tigabinanga School 2020 

 

Nursing Study Program  

 

Keywords: Addictions to Online Games with Social Interaction 

 

(xiv + 65 + attachment) 

 

Adolescence is the time someone grows and develops, in this case social 

interaction with the environment, friends and family. A series of application 

technology developments that are in great demand by teenagers are high-

intensity online games that cause addiction marked by withdrawal in 

adolescents. This research was conducted at Asisi Tigabinanga Middle School. 

This type of research uses descriptive analytic design. Objective: to find out the 

relationship between online game addiction and social interaction of grade VII 

and VII grade students of Asisi Tigabinanga Middle School 2020. The 

population of the study was 174 students where the researchers used a random 

sampling method with a sample of 62 students. Inclusion criteria in this study 

are students aged 13-14 years, physically and mentally healthy students and 

students willing to be respondents. Analysis of the data in this study, analyzed 

using bivariate data analysis. Results of the study: showed that the level of game 

addiction in Asisi Middle School Students was in the medium category with 27 

respondents (43.5%), 3 respondents (4.5) were in the high addiction level while 

the majority of the level of student interaction was in the sufficient category with 

a percentage 48 respondents (77.4%), 11 respondents (17.7%) were at the level 

of less social interaction. Spearman rank test shows pvalue = 0.004 (<0.05), it 

means there is a relationship between game addiction and social interaction on 

Asisi Tigabinanga Middle School students and, Suggestions: For schools, 

especially to teachers to pay more attention to students, especially in terms of 

game problems online so that teachers and principals are more encouraging 

students to positive things that can build good character for students in order to 

prevent the addiction of online games 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
1.  Latar belakang  

Perkembangan teknologi informasi adalah  ilmu pengetahuan yang tidak 

pernah berhenti menghasilkan produk - produk teknologi yang tidak terhitung 

jumlahnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik dari segi 

pendidikan, pengetahuan, dan juga untuk mendapatkan berbagai informasi dari 

jejaring sosial, teknologi yang sangat  banyak digemari di kalangan remaja saat 

ini adalah game online (Syaran, 2015).  

Game online merupakan permainan komputer yang dimainkan melalui 

beberapa bentuk koneksi internet, dan banyak disukai mulai dari remaja, anak, 

serta orang dewasa. Fenomena bermain game online, pada remaja di era modern 

perlu diperhatikan, karena dengan game online bagi remaja dapat berdampak 

pada kecanduan (Fitri, 2018). Game online Sendiri terbagi dalam beberapa 

kategori antara lain, action game, figting game, first person shooter (FPS), third 

person shooter (TPS), dll. role playing game (RPG), adventure, simulation, 

racing game, dan multiplayer game. Dan remaja dengan kecanduan game online 

pada umumnnya dapat mempengaruhi suatu interaksi sosial.  (Pamungkas, 

2019).  

Pamungkas, (2019) mengatakan remaja kecanduan game online memiliki 

hubungan yang buruk terhadap teman sebaya, keluarga serta berkurangnya 

sosialisasi terhadap lingkungan sekitar, dan melupakan kehidupan nyata 

dikarenakan waktu yang dipergunakan lebih banyak dihabiskan untuk bermain 

game online dibanding dengan waktu yang diberikan terhadap lingkungan 

1 
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sekitar. Interaksi sosial bagi remaja merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses penyesuaian diri remaja, agar bisa berkembang menjadi individu dengan 

pribadi yang sehat, hal ini perlu diperhatikan mengingat masa remaja adalah 

masa transisi dimana masa dari kanak-kanak menuju dewasa (Dahliah, 2015) 

Interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari pada seorang individu tidak 

akan dapat hidup sendiri dan merupakan mahluk sosial yang berarti seseorang 

yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. 

Saat permainan online hadir hal ini terkadang membuat seorang individu menjadi 

seseorang yang anti sosial, yang mana ia merasa tidak membutuhkan lingkungan 

luar untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinnya (Pradipta, 2019). 

Faktanya seorang individu bisa berjam-jam bermain komputer dan 

memilih untuk tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, dimana seorang 

pemain game merasa mempunyai dunia maya sendiri tanpa memikirkan orang di 

sekitarnya, sehingga memperburuk relasi sosial seseorang dengan lingkungan 

yang ada di sekelilingnnya dan pada umumnya kebiasaan memainkan game 

dengan durasi yang tinggi akan berdampak pada suatu kecanduan (Pradipta, 

2019). 

Kecanduan atau ketergantungan  yang dilakukan secara berulang  ulang 

itu sulit untuk dihentikan bagi penggunanya. (Fitri, 2018). Hal ini menjadi 

dampak negative dimana hubungan sosial terhadap teman terlupakan, keluarga 

akan diabaikan karena lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game 

dibandingkan dengan dunia nyata yang sebenarnya. (syaran, 2015) 

Mengemukakan bahwa seseorang dengan kecanduan game online akan 
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memperlihatkan perilaku yang keras kepala, asosial, agresif dalam pergaulan, 

berkurangnya sosialisasi terhadap lingkungan , melupakan kehidupan nyata, lupa 

waktu, dan dapat mempengaruhi pola pikir, dan konsep individu (Pamungkas, 

2019). 

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecanduan game 

online sebagai gangguan mental yang dimasuk-kan ke dalam International 

Classification of Diseases atau (ICD-11) (pratama, 2019). Pakar psikologi 

Amerika David Greenfield menemukan sekitar 6% dari pengguna internet 

mengalami kecanduan dalam bermain game online  ( Syahran 2015) 

Asosiasi pengguna jasa internet indonesa (APJII,2016) mengatakan 

aktivitas remaja bermain game dan mengunduh video game berkisar 44,10 %. 

remaja usia 10 – 24 tahun berkisar 18,40 %, prevalensi ini terus meningkat  dan 

menduduki urutan ke 6 dengan presentase 112,6% dimana kondisi dari data 

tersebut  dapat berdampak pada penggunanya (Yanti, 2019). 

APJI, (2017) di indonesa menghasilkan data jumlah pengguna internet 

aktif sudah mencapai 143,25 juta jiwa dari total populasi 262 juta jiwa di 

Indonesia dimana sebanyak 87,13% mengakses media sosial dan bermain game 

online sebanyak 54,13% (indonesa 2017). Dilihat dari penyebaran pengguna 

internet tersebut, Pulau Jawa mendominasi dengan presentase 58%, Sumatera 

19%, Kalimantan 8%, Sulawesi 7%, Bali-Nusa 6%, dan Maluku Papua 3%. 

(Theresia, 2019). 

Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia tahun 

2018 dari hasil survey tersebut mengatakan bahwa Sumatra Utara merupakan 
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pengguna internet terbanyak yakni mencapai 6,3%. Dan adapun provinsi dengan 

kontribusi penggunaan internet terbesar diantaranya Lampung 3%, Sumatra 

Barat 2,6%, Kepulauan Riau 2%, dan Aceh 1,5%. Kemudian, Riau 1,3%, 

Bangka Belitung dan Sumatra Selatan 0,9%, serta Bengkulu dan Jambi 0,6% 

(APJII, 2019).  

Penelitian pada mahasiswa (FTI UAJY) berjudul Dampak Penggunaan 

Game Online Terhadap Interaksi Sosial didapatkan bahwa mahasiswa (FTI 

UAJY) 45%  cenderung berinteraksi dengan teman kurang lebih 1-2 jam per 

harinya. Dan 87,4 % aktivitas yang dilakukan saat berkumpul dengan teman 

untuk bermain game online dan responden memberikan jawaban bahwa dengan 

bermain game menyebabkan mereka merasa jauh dari teman 75,3% ,interaksi 

sosial responden tidak bertambah baik dengan bermain game online 64,4%, lalu 

kemampuan berkomunikasi berkurang 50,2%  tidak mendapat lebih banyak 

teman 95%, responden yang menyadari dengan bermain game tidak peduli 

terhadap teman 77%  ( Pradipta, 2019). 

Survay awal yang dilakukan dengan  wawancara 8 orang siswa SMP 

Asisi Tigabinanga, didapatkan 4 siswa mengatakan memainkan game ≤ 2-3 jam/ 

sehari, 2 orang siswa lainnya mengatakan ≤ 3-4 jam/ sehari dan 2 orang siswa 

lainnya mengatakan hampir 70-80% siswa laki-laki di sekolah tersebut memiliki 

kebiasaan bermain game online dengan rata-rata menghabiskan waktu 2-4 

jam/hari sehabis pulang dari sekolah. Dan dari 8 siswa yang diwawancarai 

beberapa siswa mengatakan tidak peduli atau cuek terhadap lingkungan sekitar 

pada saat bermain game online karena fokus dalam game tersebut. 
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Pirantika, (2017) mengatakan motivasi terbanyak orang bermain game 

online dari sekian banyak alasan lainnya ialah stress. Namun kenyataanya game 

berdampak negatif pada remaja, seperti malas belajar, pola makan terganggu dan 

interaksi sosial berkurang akibat banyaknya waktu yang diluangkan untuk 

bermain game. Sehingga lupa akan kewajiban yang seharusnya dilakukan (Yanti, 

2019). 

 Perilaku remaja dalam bermain game menunjukkan sulit konsentrasi 

terhadap sekolah, malas bahkan bolos sekolah, acuh tak acuh, tidak peduli 

terhadap lingkungan di sekelilingnya dan melakukan apapun agar bisa bermain 

game online (Anhar, 2014). Siswa yang terbiasa berinteraksi satu arah dengan 

komputer lebih tertutup dan sulit mengeskpresikan diri ketika berada di 

lingkungan yang nyata (Theresia, 2019). 

Penanganan terhadap kecanduan yang menyebapkan gangguan psikis dan 

fisik pada remaja adalah adanya niat dalam diri sendiri untuk berhenti bermain 

game online. Namun, awalnya begitu sulit untuk dilakukan tetapi dengan niat 

yang kuat dan dalam jangka yang panjang lambat laun seseorang pasti bisa. Hal 

lain yang perlu dilakukan terhadap adiksi game ialah mencari aktivitas lain yang 

positif yang lebih bermanfaat terutama dalam hal yang lebih disukai, seperti 

berolahraga, membaca buku, dan berekreaksi Sehingga tidak ada waktu kosong 

untuk bermain game online (Masya, 2016). 

Berdasarkan latar belakang dan data survey yang dilakukan terhadap 

beberapa siswa SMP Asisi Tigabinanga maka peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian tentang Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Sosial 

Pada Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 2020. 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka perumusan 

masalah yang dapat disusun adalah apakah ada Hubungan Kecanduan Game 

Online dengan Interaksi Sosial Pada Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi 

Tigabinanga 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk mengatahui hubungan Kecanduan Game online Dengan Interaksi 

Sosial Pada Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 

2020 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk menganalisa Interaksi Sosial Game Online Pada Siswa/Siswi SMP 

Kelas VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

2. Untuk menganalisa Kecanduan Game Online Pada Siswa/Siswi SMP Kelas 

VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

3. Untuk menganalisa Kecanduan Game Online dengan interaksi sosial Pada 

Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 
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Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber acuan dan 

bahan bacaan materi tentang Hubungan Kecanduan Game Online Dengan 

Interaksi Sosial khususnya pada siswa/siswi SMP Kelas Asisi Tigabinanga  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Bagi Mahasiswa dapat menjadi sumber informasi untuk mengembangkan 

pendidikan kesehatan terhadap dampak dari kecanduan game online.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Game online 

2.1.1  Defenisi  

Game online berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki arti dasar 

permainan. Game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan 

melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada perangkat yang 

digunakan, game online sendiri dapat dimainkan melalui komputer, laptop, 

smartfont, dan perangkat lainnya game juga dapat diartikan sebagai arena 

kepuasan dan aksi permainan, dalam game ada target – target yang ingin di capai 

dalam sebuah permainan. Dalam permainan dibutuhkan kelincahan intelektual 

dimana kelincahan intelektual dalam sebuah permainan merupakan sejauh mana 

game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal ( Andriyani, 2019). 

Pengertian tentang game online menurut beberapa ahli : 

1. Agustinus Nilwan dalam bukunya yang berjudul pemograman animasi dan 

game profesionel terbitan Elex Media Komputindo mengatakan game merupakan 

permainan computer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi dimana 

seorang gamers harus memahami perbuatan dalam game, atau jika ingin 

mendalami penggunaan animasi haruslah memahami pembuatan game  

2. Clark C.Abt mengatakan game adalah kegiatanyang melibatkan keputusan 

pemain , berupaya mencapai tujuan dengan dibatasi oleh konteks tertentu 

3. Bernard Suits mengatakan game adalah  upaya sukarela untuk mengatasi 

rintangan yang tidak perlu (Dahliah,2015). 
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2.1.2 Tipe–tipe  game online 

Masya, (2016) Mengatakan ada beberapa tipe-tipe game online yang 

terdiri dari beberapa bentuk diantaranya yaitu : 

1. First Person Shooter (FPS) 

Game ini mengambil pandangan   orang pertama pada gamernya 

sehingga seolah-olah kita yang berada dalam game tersebut kebanyakan game ini 

mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer (di Indonesia game 

jenis ini sering disebut game tembak-tembakan). 

2. Real-Time Strategy  

Merupakan game yang permainannya menekankan kepada kehebatan 

strategi permainannya, biasannya pemain memainkan lebih dari 1 karakter saja 

3. Croos-Platform Online Game  

Merupakan game yang dapat dimainkan secara online dengan hardware 

yang berbeda misalnya saja need for speed undercover dapat dimainkan secara 

online dari PC 

4. Browser games  

Merupakan game yang dimainkan pada browser seperti firefox, opera, IE. 

Syarat dimana sebuah browser dapat memainkan game ini adalah browser sudah 

mendukung javascript, php, maupun flash.  

5. Massive Multiplayer Online Games  

Adalah game dimana pemain-bermain dalam dunia yang skalanya besar 

(>100 pemain), setiap pemain dapat berinteraksi langsung seperti halnya dunia 

nyata. 
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2.1.3  Faktor- faktor untuk bermain game online 

 Salah satu faktor untuk bermain game yang berdampak pada 

kecanduan ialah sifat suatu permainan yang tidak pernah terselesaikan. Dan 

manusia dengan sifat dasar yang selalu ingin menjadi pemenang dan bangga 

akan kemahirannya, Salah satunya ialah game online. Terdapat dua faktor untuk 

bermain game online yang berdampak pada kecanduan, faktor internal dan 

eksternal (Masya, 2016). 

1. Faktor internal 

a) Keinginan yang kuat dari dalam diri remaja untuk memperoleh nilai 

yang tinggi dalam game online, karena game online dirancang 

sedemikian rupa agar gamer semakin penasaran dan semakin ingin 

memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam suatu permainan 

b) Rasa bosan yang dirasakan remaja ketika berada di rumah atau di 

sekolah, sehingga remaja ada niat dalam diri untuk bermain game 

c) Ketidak mampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivis 

penting lainya. 

d) Kurangnya self control dalam diri remaja, sehingga remaja kurang 

mengantisipasi dampak negatif yang timbul dari bermain game  

2. Faktor eksternal 

a) Lingkungan yang kurang terkontrol, karena melihat teman-temanya 

yang lain banyak yang bermain game online 

b) Kurang memiliki hubungan sosial yang baik, sehingga remaja lebih 

memilih jalan alternative, salah satunya ialah permainan game online 
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karena lebih menyenangkan dan terhubung dengan banyak orang 

melalui jaringan internet. 

c) Harapan orang tua terhadap anaknya untuk mengikuti berbagai kegiatan 

seperti kursus atau les, sehingga kebutuhan primer anak, seperti 

kebersaman, bermain dengan keluarga menjadi terlupakan. (Masya, 

2016). 

2.1.4 Dampak negative dan dampak positif game online 

Game online merupakan cara gaya hidup baru bagi beberpa orang disetiap 

kalangan anak muda ataupun pelajar, sekarang ini banyak kita jumpai warung 

internet di kota maupun di desa dan mereka menfasilitasi akan adanya game 

online, dan banyak kita jumpai jenis game online mulai dari yang berbentuk 

perang, balapan, olahraga dll. Tetapi game online juga membawa dampak yang 

besar bagi penggunannya 

Surbakti, (2017) mengemukakan dampak positif game online 

diantarannya  

a. Menambah intelegensia  

penelitian di University dan Central Lanchashire University 

membuktikan bahwa seorang gamers yang bermain 18 jam/minggu memiliki 

koordinasi yang baik antara tangan dan mata serta kemampuan atlet 

b. Menambah konsentrasi 

Dr. Jo Brycekepada penelitian suatu universitasdi inggris menemukan 

bahwa gamers sejati mempunyai daya konsentrasi tinggi yang memungkinkan 

mereka mampu menyelesaikan beberapa tugas 
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c. Meningkatkan ketajaman mata 

Penelitian di Roshester University mengungkapkan bahwa anak-anak 

yang memainkan game action secara teratur mempunyai ketajaman mata yang 

lebih cepat dari mereka yang tidak bermain game 

d. Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris 

Riset di indonesa membuktikan bahwa pria yang mahir berbahasa inggris 

di sekolah atau universitastanpa kursus adalah mereka yang bermain game 

e. Membantu bersosialisasi 

Beberapa professor di Loyola University, Chicago telah mengadakan 

penelitian dan menurut merekagame online dapat menumbuhkan interaksi sosial 

yang menentang stereotif gamer yang terisolasi 

f. Meningkatkan kinerja otak 

Bermain game yang tidak berlebihan dapat meningkatkan kinerja otak 

bahkan memiliki kapasitas jenuh yang lebih sedikit dibanding belajar dan 

membaca buku 

g. Meningkatkan kecepatan mengetik  

Kebanyakan game online mengharuskan pemain mengetik ketika sedang 

berkomunikasi dengan lawan bicara, sehingga hal ini secara tidak langsung akan 

membiasakan pemain dalam mengetik 

h. Menghilangkan stress 

Para peneliti di Indiana University menjelaskan bahwa bermain game 

dapat mengendurukan ketegangan syaraf  
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Ali, (2016) mengatakan beberapa dampak lain dalam bermain game 

online baik secara sosial, fisik dan psikis dimana diantaranya yaitu 

1. Secara sosial : 

a) Hubungan dengan teman  dan keluarga akan renggang karena waktu 

lebih banyak dihabiskan  untuk bermain game. Dari pada  waktu  untuk 

kumpul bersama keluarga. 

b) Pergaulan hanya dalam game online saja, sehingga membuat para 

pecandu game online menjadi terisolir dari teman-teman dan 

lingkungan pergaulan yang nyata 

c) Ketrampilan sosial berkurang, sehingga semakin merasa sulit 

berhubungan denga orang lain.  

d) Perilaku menjadi kasar dan agresif karena pengaruh dari video game 

online yang dilihat. 

2. Secara psikis  

a) Pikiran akan menjadi terus menerus memikirkan game yang sedang 

dimainkan.dan Menjadi sulit berkonsentrasi dalam belajar, dan sering 

bolos atau menghindari pekerjaan.  

b) Akan cuek, acuh tak acuh, dan kurang peduli terhadap hal – hal yang 

ada di sekitarnya 

c) Melakukan apapun demi bisa bermain game, seperti berbohong dan 

mencuri  uang.  
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d) Terbiasa hanya berinteraksi satu arah denga komputer membuat 

pemainnya menjadi tertutup, dan sulit mengekspresikan diri ketika 

berada dilingkungan nyata. 

3. secara fisik  

a) Secara fisik terkena paparan cahaya radiasi computer, dapat merusak 

saraf mata dan otak akan terganggu 

b) Kesehatan jantung dapat menurun akibat bergadang selama 24jam 

untuk bermain game online dan ginjal serta lambung dapat terganggu 

akibat dari pengaruh banyak duduk, kurang munum, lupa makan, 

dikarenakan asik dalam bermain game online 

c) Mudah lelah ketika melakukan aktifitas fisik, karena kurang dalam 

berolahraga. 

2.2  Interaksi sosial 

2.2.1 Defenisi interaksi sosial 

Dahliah, (2015) mengungkapkan interaksi adalah suatu hubungan antara 

dua individu atau lebih, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, 

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. 

Beberapa pendapat para ahli sosialogi mengenai pengertian interaksi 

sosial diantarannya adalah: 

a. Astrid S. Susanto mendefenisikan interaksi sosial sebagai hubungan 

antar manusia yang menghasilkan hubungan tetap yang memungkinkan 

pembentukan struktur sosial. Hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti 
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serta interpertasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi 

ini 

b. Soerjono Soekanto memandang interaksi sosial merupakan dasar 

proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan sosial yang dinamis 

mencakup hubungan antar individu, kelompok, dan anatr individu dengan 

kelompok  

c. Murdiyatmoko dan Handayani mendefinisikan bahwa interaksi sosial 

adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan proses saling memengaruhi 

yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan 

pembentukan struktur sosial. 

Berdasarkan semua defenisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

interaksi sosial merupakan kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, yang 

dapat berpengaruh terhadap kelompok masyarakat, yang dapat berpengaruh 

terhadap kelompok masyarakat tempat seorang individu hidup dengan 

lingkungan sekitarnya ( Arifin, 2015) 

2.2.2 Tujuan interaksi sosial 

 Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dari interaksi sosial, yaitu: 

1. Terciptannya hubungan yang harmonis 

2. Tercapainnya tujuan hubungan dan kepentingan  

3. Sarana dalam mewujudkan keteraturan hidup (kehidupan sosial 

masyarakat) (Arifin, 2015) 

2.2.3 Ciri-ciri interaksi sosial 
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Berlian, (2019) mengungkapkan suatu interaksi terbentuk bila ada lawan 

bicara. Terjadinya interaksi sosial juga mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:  

1. Adanya hubungan dimana tiap-tiap interaksi pasti akan terjadinya suatu 

hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun 

kelompok dengan kelompok.  

2. Adanya tujuan Interaksi sosial yang berarti  mempunyai tujuan khusus yang 

kemudian akan saling mempengaruhi individu yang lainnya (mengajak bermain 

game secara terus-menerus).  

3. Adanya hubungan dengan struktur dan fungsi kelompok dikarenakan setiap 

individu tidak bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan suatu kelompok, maka 

terjadilah interaksi sosial dengan struktur dan fungsi kelompok dan Juga setiap 

individu mempunyai peran di masing-masing kelomponk 

Dari pemaparan ciri-ciri interaksi tersebut, maka disimpulkan ciri-ciri interaksi 

sosial yang bagus adalah terjalinnya suatu hubungan antara individu dengan 

mempunyai tujuan tertentu seperti misalnya kebersamaan, rasa saling membutuhkan, 

rasa saling menghargai dan menghormati, serta tidak membeda-bedakan antara ras, 

suku maupun jenjang sosial (kaya dan miskin), dan saling membantu satu sama lain 

untuk mencapai tujuan bersama. 

2.2.4 Batasan Interaksi sosial dan proses sosial 

 Dalam memahami, mendalami, dan melengkapi istilah proses sosial dan 

interaksi sosial, Abdusyani (2012) menyebutkan beberapa pendapat para ahli 

sosialogi mengenai pengertian proses sosial dan interaksi sosial antara lain: 

a. Adham Nasution mengungkapkan bahwa proses sosial adalah proses kelompok 

dan individu saling berhubungan yang merupakan bentuk antara aksi sosial, yaitu 
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bentuk- bentuk yang tampak jika kelompok manusia atau orang per orang 

mengadakan hubungan satu sama lain. Ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah 

rangkain sikap/tindakan manusia (human actions) yang merupakan aksi dan reaksi 

atau challenge dan respons dalam hubungannya satu sama lain. 

b. Abu Ahmadi menjelaskan bahwa proses sosial adalah cara-cara interaksi (aksi dan 

reaksi) yang dapat diamati perubahan-perubahan mengganggu cara hidup yang telah 

ada . Dengan konsep interaksi sosial, iamemberikan batasan proses sosial sebagai 

pengaruh timbal balik antara individu dan golongan dalam usaha untuk memecahkan 

persoalan yang dihadapi dan untuk mencapai tujuannya 

c. Gillin dan Gillin menyebutkan proses sosial sebagai cara berhubungan yang dapat 

dilihat apabila orang per seorangan dan kelompok manusiasaling bertemu dan 

menentukan system serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan 

terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara 

hidup yang telah ada  

d. Soerdjono Dirdjosisworo mengartikan proses sosial sebagai pengaruh timbal balik 

antara berbagai segi kehidupan bersama. 

e. Roucek dan Warren berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses tindak batas 

tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari 

kelompok lain. Interaksi adalah suatu proses timbal balik, yang satu kelompok 

dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain dan ia pun memengaruhi tingkah laku 

orang lain (Arifin, 2015) 

2.2.5  Pola interaksi sosial 

1. Konsep pola interkasi sosial 
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Pola dalam sosiologi merupakan gambaran atau corak hubungan sosial yang 

tetap dalam interaksi sosial. Contoh pola, interaksi sosial 

a. Seorang anak harus menghormati orang tuannya  

b. Bawahan harus menghormati atasannya 

c. siswa harus menghormati gurunnya 

Terbentuknya pola dalam interaksi sosial melalui proses cukup lama dan 

berulang-ulang hingga menemukan model yang tetap untuk dicontoh dan ditiru oleh 

anggota masyarakat. Adannya pola interaksi dalam masyarakat akan menghasilkan 

keajekan. Keajekan merupakan gambaran kondisi keteraturan sosial yang tetap dan 

relatif tidak berubah sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan norma, dan 

nilai dalam interaksi sosial (Arifin, 2015) 

2. Esensi interaksi sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut 

hubungan antara orang perseorangan, antarkelompok manusia, dan antar orang 

dengan kelompok masyarakat. Interkasi terjadi apabila dua orang atau kelompok 

saling bertemu dan terjadi di antara kedua belah pihak. Interkasi sosial dapat 

dikatakan kunci dari semua kehidupan sosial. Oleh karena itu, tanpa interaksi sosial 

tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial dimaksutkan sebagai 

pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan di dalam usaha untuk 

memecahkan persoalan yang dihadapinnya dan untuk mencapai tujuannya (Arifin, 

2015) 

2.2.6  Fungsi interaksi sosial 

Berlian, (2019) mengungkapkan fungsi dari interaksi sosial diantarannya 

sebagai berikut: 
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a. Mewujudkan Kehidupan Sosial. Apabila terdapat suatu interaksi antara dua 

orang atau lebih maka hal tersebut dinamakan dengan kehidupan sosial. Kondisi ini 

akan terjadi dan berjalan dengan baik jika masyarakat berpedoman kepada nilai dan 

norma yang berlaku. 

b. Mempererat Tali Silaturahmi. Makhluk sosial dikatakan apabila mereka 

saling menjalin ikatan silaturahmi antar sesama. Dan silaturahmi bukan hanya 

sekedar teori saja, tetapi juga merupakan sebuah tindakan guna mempererat 

hubungan antar sesama. Silaturahmi memiliki peran penting dalam kehidupan 

bermasyarakat, yaitu guna mencegah sikap individualisme serta saling membantu 

sama lain.  

c. Mengadakan Kerja Sama. Kerja sama bisa terjadi pada ruang lingkup 

keluarga maupun rekan kerja. Dan kebutuhan kita akan terwujud apabila adanya 

kerja sama yang diwujudkan dalam bentuk interaksi sosial.  

d. Mempererat Hubungan Usaha. Interaksi sosial merupakan suatu hal yang 

penting pada bidang usaha. Karena jika interaksi berjalan dengan baik, maka usaha 

yang ada atau dihasilkan juga akan menjadi baik dan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

e. Berdiskusi tentang Persoalan. Maksud di sini adalah mendiskusikan masalah 

yang sedang terjadi. Di dalam kehidupan, manusia tidak akan terlepas dari berbagai 

masalah, dengan adanya masalah tersebut bisa membentuk jiwa yang lebih baik lagi 

dari sebelumnya. Dan permasalahan tersebut akan selesai atau dibantu  

2.2.7  Bentuk- bentuk interaksi sosial 

Interaksi sosial mempunyai dua bentuk yaitu interaksi sosial yang 

mengarah pada bentuk penyatuan (proses asosiatif) dan yang mengarah pada 
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bentuk pemisahan ( proses disosiatif). Bentuk interaksi sosial yang mengarah 

pada bentuk pernyataan asosiatif yaitu 

1. Kerjasama (cooperation) 

Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok 

individu untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Kerja sama timbul apabila 

individu menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan bersama dan 

mempunyai pengetahuan yang cukup serta kesadaran dan pengendalian terhadap 

diri sendiri untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Kesadaran akan 

adanya kepentingan bersama. Perlu ditegakkan dengan adanya organisasi yang 

merupakan suatu kepentingan untuk kerja sama yang lebih berguna (Dahliah, 

2015) 

Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang berupa kerja sama  yaitu:  

a) Bargaining adalah pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang 

atau jasa antara dua organisasi atau lebih. 

b) Cooptation adalah suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam 

kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi untuk 

menghindari kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang 

bersangkutan.  

c) Coalition (koalisi) adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh dua 

organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama.  

d) Join venture adalah kerja sama dengan pengusaha tertentu yang 

menghasilkan keuntungan dan dibagi dalam porsi tertentu. (Dahliah, 

2015) 
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2. Akomodasi  

Akomodasi adalah suatu proses di mana orang atau kelompok individu 

yang awalnya saling bertentangan pada akhirnya akan meneyesuaikan diri untuk 

mengatasi suatu ketegangan dalam interaksi sosial. Bentuk-bentuk akomodasi 

adalah sebagai berikut: 

a) Tolerant participation (toleransi) adalah watak seseorang atau 

kelompok untuk dapat menghindari perselisihan 

b) Compromise (kompromi) adalah suatu bentuk akomodasi di mana 

masing-masing pihak mengerti pihak yang lain sehingga pihak 

bersangkutan dapat mengurangi tuntutannya agar tercapai 

penyelesaian terhadap perselisihan 

c) Coercion (koersi) adalah bentuk akomodasi yang proses 

pelaksanaannya menggunakan paksaan. Pemaksaan terjadi bila satu 

pihak menduduki posisi kuat, sedangkan pihak lain dalam posisi 

lemah. 

d) Arbitration adalah proses akomodasi yang pelaksanaanya 

menggunakan pihak ketiga dengan kedudukan yang lebih tinggi dari 

kedua belah pihak yang bertentangan. Penentuan pihak ketiga harus 

disepakati oleh dua pihak yang berkonflik. Keputusan pihak ketiga ini 

bersifat mengikat. 

e) Mediasi adalah menggunakan pihak ketiga yang netral untuk 

menyelesaikan kedua belah pihak yang bertikai. Berbeda dengan 

arbitration, keputusan pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat.  
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f) Concilation adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan yang 

berselisih agar tercapai persetujuan bersama. Biasanya dilakukan 

melalui perundingan. 

g)  Ajudication adalah penyelesaian perkara melalui pengadilan. Pada 

umumnya cara ini ditempuh sebagai alternative terakhir dalam 

penyelesaian konflik. 

h) Stalemate adalah suatu akomodasi semacam balance of power (politik 

keseimbangan) sehingga kedua belah pihak yang berselisih sampai 

pada titik kekuatan yang seimbang. Posisi itu sama dengan zero 

option (titik nol) yang sama-sama mengurangi kekuatan serendah 

mungkin. Dua belah pihak yang bertentangan tidak dapat lagi maju 

atau mundur (Dahlia, 2015). 

3. Akulturasi  

Akulturasi adalah suatu proses yang timbul apabila suatu kelompok 

individu dan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari 

kebudayaan asing. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun 

diterima tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. 

Biasanya unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima adalah unsur 

kebudayaan kebendaan dam peralatan yang sangat mudah dipakai dan dirasakan 

sangat bermanfaat seperti komputer, handphone, mobil, dan lain-lain. (Dahliah, 

2015) 
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Sedangkan kebudayaan asing yang sulit diterima adalah unsur 

kebudayaan asing tertentu yang menyangkut prinsip hidup seperti paham 

komunisme, kapitalisme, liberalisme, dan lain-lain (Dahliah, 2015) 

4. Asimilasi (assimilation) 

Asimilasi adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat di antara 

beberapa orang atau kelompok serta usaha menyamakan sikap, mental, dan 

tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Faktor-faktor yang dapat 

mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah toleransi, kesempatan yang 

seimbang di bidang ekonomi dan sikap menghargai orang asing dari 

kebudayaannya, Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, 

dan persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. (Dahliah, 2015) 

Selain beberapa faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi ada pula 

faktor-faktor yang menghambat asimilasi yaitu adanya isolasi kebudayaan dari 

salah satu kebudayaan kelompok, kemudian minimnya pengetahuan dari salah 

satu kebudayaan kelompok atas kebudayaan kelompok lain, ketakutan atas 

kekuatan kebudayaan kelompok lain, Perasaan superioritas atas kebudayaan 

kelompok tertentu dan adanya perbedaan (Dahliah, 2015) 

Proses Interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial 

yang menghasilkan sebuah perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial 

disosiatif antara lain sebagai berikut 

1. Persaingan (competition)  

Persaingan adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya saling 

berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan 
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ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, 

lebih baik, ataulebih kuat. 

2. Kontravensi (contravention)  

Kontravensi adalah suatu bentuk proses sosial di antara persaingan dan 

konflik. 

3. Konflik 

Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau 

kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang 

pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan (Dahliah, 2015) 

2.2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial  

 Beberapa proses berlangsungnya interaksi sosial yang didasarkan pada 

faktor faktor sebagai berikut (Dahliah, 2015) 

1. Sugesti 

Sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang 

lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan 

pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang 

yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam masyarakat 

 2. Imitasi  

Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai 

tokoh idealnya. Imitasi cenderung secara tidak sadar dilakukan oleh seseorang 

Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang 

anak sering meniru kebiasaan kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara dan 

berpakaian. Namun, imitasi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya terutama 
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lingkungan di sekolah. Karena seseorang terutama saat seseorang sudah 

menginjak usia remaja cenderung lebih sering di sekolah dan bersosialisasi 

dengan temannya dengan berbagai macam ke-biasaan. 

3. Identifikasi  

Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang 

untuk menjadi sama dengan orang lain Identifikasi mengakibatkan terjadinya 

pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi karena identifikasi dilakukan 

oleh seseorang secara sadar 

4. Simpati 

Adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. 

Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok 

orang. 

5 Empati 

Empati adalah kemampuan mengambil atau memainkan peran secara 

efektif dan seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, 

seolah olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut seperti 

rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Simpati hamper mirip dengan sikap. 

Simpati perbedaannya sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara 

emosional 

6. Motivasi 

Motivasi adalah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang 

diberikan seorang individu kepada individu yang lain dengan sedemikian rupa 

sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti dan melaksanakan apa 
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yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab (Dahliah, 

2015) 

(Hadi,2019) mengungkapkan suatu interaksi sosial tidak akan mungkin 

terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu 

1. Adanya kontak sosial  

Kata kontak berasal dari bahasa Latin con cum yang artinya bersama-

sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi artinya secara harfiah adalah 

bersama-sama menyentuh. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi 

hubungna badaniah, sebagai gejala sosial itu tidak perlu berati suatu hubungan 

badaniah oleh karena orang dapat mengadakan hubungan dengna pihak lain 

tanpa menyentuhnya. 

2. Adanya komunikasi.  

Arti terpenting dalam komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan 

tafsiran dan perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak 

badaniah atau sikap, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang 

tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap 

perasaan yang ingin disampaikan   

2.2.9 Aspek- aspek dalam proses interaksi sosial 

 George C. Homans mengemukakan aspek dalam proses interaksi sosial 

antara lain ; 

1.   Motif atau tujuan yang sama. yaitu suatu kelompok tidak terbentuk secara 

spontan, tetapi kelompok terbentuk atas dasar motif ataupun tujuan yang 

sama. 
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2. Ada aksi interaksi. Tiap-tiap anggota kelompok saling mengadakan 

hubungan yang disebut interaksi, membantu, atau kerjasama. Dalam 

mengadakan interaksi, setiap anggota melakukan tingkah laku yang 

disebut dengan aksi. 

3. Proses segi tiga dalam interaksi sosial (aksi, interaksi dan sentimen) 

kemudian menciptakan bentuk piramida dimana pimpinan kelompok 

dipilih secara spontan dan wajar serta pimpinan menempati puncak 

piramida tersebut. 

4. Dipandang dari sudut totalitas, setiap anggota berada dalam proses 

penyesuaian diri dengan lingkungan secara terus menerus. 

5. Hasil penyesuain diri tiap-tiap anggota kelompok terhadap lingkunganya 

tanpa tingkah laku anggota kelompok yang seragam (Hadi luqman, dkk 

2019) 

2.2.10 Skala ukur interaksi sosial 

Pengukuran Interaksi sosial menggunakan angket berupa kuesioner 

dengan indikator: komunikasi, sikap, Tingkah laku kelompok, dan norma sosial 

yang berjumlah 15 item pernyataan  

1. Percakapan terdapat pada item pernyataan 1,2,3,4,5,6 jumlah ada 6 

pernyataan 

2. Saling pengertian terdapat pada item no 7,8,9,10,11,12 jumlah ada 6 

item pernyataan  

3. Bekerja sama terdapat  pada item no 13,14,15,16,17,18,19,20,21 jumlah 

ada 9 item pernyataan 
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4. Keterbukaan terdapat pada item no 22,23,24,25,26,27 jumlah ada 6 

pernyataan 

5. Empati terdapat pada item no 28,29,30,31,32 jumlah ada5 pernyataan 

6. Motivasi terdapat pada item pernyataan 33,34,35,36 jumlah ada 4 

item pernyataan 

7. Rasa positif terdapat pada item pernyataan 37,38,39,40,41 jumlah 

ada5 item pernyataan 

8. Adannya kesamaan dengan orang lain pada item pernyataan 

42,43,44,45 jumlah ada 4 pernyataan. 

Jadi, jumlah total pernyataan untuk skala ukur dengan kuesioner pada 

interaksi sosial mempunyai 45 pernyataan  

2.3 Konsep kecanduan game online 

2.3.1 Defenisi kecanduan game online  

Kecanduan game online adalah keadaan seseorang yang terikat akan 

kebiasaan yang sangat kuat dan tidak bisa lepas dalam bermain game online, 

dimana kebiasaan bermain game online yang dimainkan dari waktu ke waktu 

akan meningkatkan frekuensi, durasi, dan jumlah untuk bermain game online 

yang berdampak pada kecanduan (yohanes & jusuf, 2017 ). Kecanduan juga 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara berulang ulang yang 

menimbulkan dampak negative. Kecanduan juga dapat diartikan sebagai cara 

yang berfungsi untuk bersenang senang dan cara untuk melarikan diri dari 

keadaan yang tidak nyaman. (Ibrena, 2019) 

2.3.2  Aspek kecanduan game online 
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Firdaus, (2018) mengatakan bahwa aspek kecanduan game online 

sebenarnya hampir sama dengan jenis kecanduan yang lain. Akan tetapi 

kecaduan game online dimasukkan ke dalam golongan kecanduan secara 

psikologis. Terdapat 4 aspek kecanduan game online antara lain: 

1. Compulsion kompulsif  

Merupakan suatu dorongan atau tekanan yang kuat dan berasal dari 

dalam diri sendiri untuk bermain game yang dilakukan secara terus menerus 

sehingga berdampak pada suatu kecanduan.  

2. Withdrawal (penarikan diri)  

Merupakan suatu upaya untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari 

kecanduan game online 

3. Tolerance (toleransi)  

Toleransi diartikan sebagai sikap menerima keadaan diri kita ketika 

melakukan sesuatu hal. Biasanya toleransi ini berkenaan dengan jumlah waktu 

yang digunakan atau dihabiskan untuk bermain game online. Dan kebanyakan 

pemain game online tidak akan berhenti jika belum merasa puas. 

4. Interpersonal and health-related problems 

Merupakan persoalan- persoalan yang berkaitan dengan interaksi kita 

dengan orang lain dan juga masalah kesehatan pecandu game online cenderung 

untuk tidak menghiraukan bagaimana hubungan interpersonal yang mereka 

miliki karena mereka hanya berfokus pada game online saja. Begitu pula dengan 

masalah kesehatan seperti waktu tidur yang kurang, tidak menjaga kebersihan 

badan, dan pola makan yang tidak teratur. 
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2.3.3  Faktor – faktor yang mempengaruhi kecanduan game online 

Faktor kecanduan dalam game online dikarenakan sifat seseorang yang 

selalu ingin menjadi pemenang dan bangga akan keahliannya. Dan dalam game 

online apabila poin bertambah maka opjek yang dimainkan akan bertambah  

hebat Dan kebanyakan orang senang dengan tantangan tersebut, sehingga 

berdampak pada kecanduan. Ada dua faktor kecanduan game online, yaitu faktor 

internal dan eksternal (Hadi, 2019). 

1. Faktor internal 

a. Rasa bosan atau penat yang dirasakan remaja pada saat di rumah atau di 

sekolah. 

b. Kurangnya kontrol diri dari anak-anak dan remaja, sehingga mereka 

kurang dapat mengatasi dan menyaring hal-hal negative yang 

disebabkan oleh game online 

c. Anak-anak dan remaja tidak mampu mengatur prioritasnya seperti 

ibadah, kesehatan, dan pelajaran di sekolah 

2. Faktor eksternal 

a. Ajakan dari teman sepergaulan yang juga kecanduan game online 

b. Kurang memiliki hubungan social yang baik dengan teman-temannya 

sehingga pilihannya adalah menghabiskan waktu menyendiri dengan 

bermain game 

2.3.4  Gejala kecanduan game online 

Latubessy, (2017) mengatakan kebutuhan manusia akan rasa nyaman dan 

kegemaran yang berlebihan pada game online menjadi salah satu faktor yang 
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menyebapkan kecanduan game online baik pada anak-anak, remaja, bahkan 

sampai orang dewasa. Dan adapun gejala kecanduan pada permainan game 

online yaitu ; 

1. Ketika sedang bermain game online anak ataupun remaja tidak 

mempedulikan siapapun yang ada disekitarnya bahkan untuk kebutuhan 

diri sendiri, misalnya makan dan mandi 

2. Permainan game online membuat anak terhibur karena pusing dengan 

tugas –sekolah 

3. Senang apabila memenangkan permainan yang dimainkannya 

4. senang apabila menemukan permainan internet yang lain 

5. Selalu tersenyum dan tertawa saat bermain menggunakan internet 

6. Jarang membantu orang tua di rumah karena sibuk dengan game yang 

dimainkannya 

7. Akan membantah apabila orang tua memerlukan bantuan akan hal penting. 

Ketika bermain game akan selalu meningkatkan level permainan selama 

kuran 5-10 menit 

8. Pada awalnya bermain selama 1 jam, namun semakin lama  maka semakin 

bertambah pula intesitas untuk bermain game. (Latubessy, 2017).  

Dahliah, (2015) mengemukakan dampak dan gejala fisik seseorang yang 

kecanduan game online diantaranya adalah : 

1. Carpal tunnel syndrome ( gangguan dipergelangan lengan karena syaraf 

tertekan, misalnnya jari – jari tangan menjadi kaku. 

2. Mengalami gangguan tidur 
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3. Sakit punggung atau nyeri leher 

4. Sakit kepala 

5. Malas makan atau tidur tidak teratur. 

6. Mengabaikan kebersihan pribadi misalnya, malas mandi.  

7. Mata kering  

2.3.5 Ciri – ciri kecanduan game online 

 Laili, (2015) mengemukakan beberpa ciri-ciri orang dengan kecanduan 

game online yaitu : 

1. Dalam sehari hanya bermain satu game saja dengan waktu lebih dari 3 jam 

bahkan seharian penuh 

2. Lebih dari 1 bulan masih tetap bermain game yang sama  

3. Rela mengeluarkan uang banyak demi game dan membeli voucher game 

tersebut hanya untuk mengupgrade item dan karakter yang dimiliki 

4. Marah jika dilarang untuk bermain game 

5. Mempunyai banyak teman dari bermain game dan bahkan masuk dalam 

sebuah komunitas game 

6. Sangat antusias jika ditanyakan mengenai game  

7. Dan bahkan mengatur waktu khusus untuk bermain game  

2.3.6 Mengatasi kecanduan game online 

 Surbakti, (2017) mengatakan tempat untuk bermain game online di era 

modern saat ini gampang di jumpai baik diperkotaan maupun di pedesaan 

sehingga perkembangan game online menjadi lebih mudah untuk berkembang, 
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namun ada beberapa cara ataupun tips dalam mengatasi kecanduan game online 

diantaranya adalah : 

1. Bersungguh-sungguh (niat)  

Langkah pertama agar bisa berhenti kecanduan dari game online harus ada 

niat dalam diri sendiri dan bersungguh-sungguh dan berjanji dengan diri sendiri 

untuk tidak bermain game online lagi, awalnya mungkin sulit untuk dilakukan 

namun lambat lain pasti bias dilakukan. 

2. Mencari aktivis lain 

Maksutnya mencari aktivitas lain yang positif dan lebih bermanfaat terutama 

kebiasaan yang disukai, seperti berolahraga, membaca buku atau berekreaksi 

Sehingga tidak ada waktu kosong untuk bermain game online.  

4. Membatasi waktu bermain game online 

Yaitu dengan Mengurangi waktu bermain mulai dari menentukan jam 

bermain dan diusahakan mematuhi jadwal tersebut. Untuk tahap awal sehari 

bermain 3 jam dan untuk hari-hari berikutnya dikurangi sedikit demi sedikit 

sehingga lambat laun kecanduan game akan berkurang 

5. Jangan bergaul dengan pemain game online 

Maksud dari hal ini bukan tidak boleh berteman dengan pemain game 

melainkan jangan terlalu akrab karena ajakan dan pengaruh teman akan gampang 

mempengaruhi untuk bermain game online lagi.  

6. Meminta bantuan orang terdekat 

Meminta orang terdekat untuk sementara menjadi pengingat setiap kali 

hendak ke warnet atau ingin bermain game. 
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2.3.7 Skala ukur kecanduan game online 

Pengukuran kecanduan game online menggunakan angket berupa kuesioner 

dengan indikator withdrawal, compulsion, mood modifaication or escape, 

interpersonal & health problem, tolerance yang berjumlah 26 item. 

1. Withdrawal dengan indikator tidak bisa lepas dari bermain game online 

terdapat pada No item 1, 6, 12, 20, 26 yang berjumlah 5 

2. Compulsion (kompulsif) dengan indikator Dorongan untuk melakukan 

secara terus menerus pada No item 3, 9, 13, 18 yang berjumlah 4 

3. Mood modifaication or escape dengan indikator Melarikan diri dari 

berbagai masalah atau perasaan yang kurang menyenangkan pada No 

item 2, 7, 10, 14, 25 dengan jumlah 5 

4. Interpersonal dengan indikator Interaksi dengan orang lain pada No item  

    4, 8, 15, 19 jumlah 4 

5. health-related problems dengan indikator Masalah yang berhubungan 

dengan kesehatan pada No item 16, 20, 23, 24 jumlah 4 

6. Tolerance dengan indikator Toleransi terhadap bermain game online pada 

item No 5, 12 17, 21, jumlah 4 jadi, jumlah pernyataan yang digunakan 

sebanyak 26 item. 

2.4  Hubungan kecanduan game online dengan interaksi sosial pada siswa 

 Dahliah, (2015) mengatakan Sesuai dengan fungsinya, game online telah 

menjadi salah satu alat hiburan meskipun tidak seglobal music ataupun film 

dalam kepopulerannya, namau dampak yang dihasilkan cukup serius. Selain sifat 

suatu game yang mengikat, game juga merupakan media dengan unsur 
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readymade reality yang kuat dengan unsur kekerasan, politk, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Dan dampak yang ditumbulkan pada siswa yaitu nilai akademis 

akan menurun serta cenderung interaksi sosial dalam masyarakat juga ikut 

menurun  

 Kecenderungan interaksi yang rendah akan berakibat tidak baik pada 

kelangsungan hidup sosial seseorang , termasuk pada gemers yang termasuk 

anak-anak dan remaja. Dimana dengan terlalu banyak berinteraksi dengan dunia 

maya hanya akan menyebapkan jauh dari realitas. Faktanya dunia maya dan 

dunia nyata adalah dua hal yang berbeda, dan ironinya kita hidup di dunia maya 

yang semu, melainkan hidup dalam dunia nyata. (Dahliah, 2015) 

 Interaksi sosial bagi remaja merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses penyesuaian diri remaja, agar bias berkembang menjadi individu dengan 

pribadi yang sehat. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat remaja adalah masa 

yang paling sulit dan masa yang rawan dalam tugas perkembangan manusia 

karena masa remaja adalah masa pancaroba/ transisi masa kanak-kanak menuju 

ke dewasa. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan perhatian yang 

serius dari orang tua dan guru atau dosen. Orang tua diharapkan membatsi 

internet dan melarang anak untuk bermian game  yang dapat berakibat fatal juga 

melakukan pengawasan anak diluar rumah serta mengarahkan anak ke hal 

positif. Guru sebagai pendidik diharapkan dapat memberikan pemahaman negatif 

akan dampak dari game online (Dahliah, 2015) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
3.1 Kerangka konsep 

Kerangka konseptual adalah keseluruhan dasar konseptual sebuah 

penelitian. Tidak semua penelitian didasarkan pada teori formal atau model 

konseptual (Polit & Beck, 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Hubungan Kecanduan Game Online Dengan interaksi sosial pada siswa/siswi 

smp kelas vii dan viii asisi tigabinanga. 

Bagan 3.1 Kerangka konsep penelitian hubungan kecanduan game online 

dengan Interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga 

 

        Variabel Independen          Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

== Variabel  = Yang diteliti 

 = Ada hubungan 

3.2 Hipotesa penelitian 

 Hipotesis penelitian adalah prediksi tentang hubungan antar dua variable 

atau lebih variable. Sebuah hipotesis yang menerjemahkan sebuah pertanyaan 

 

Kecanduan game online 
 

Interaksi sosial 

1. Tinggi 

2. Sedang 

3. Rendah 

1. Baik 

2. Cukup 

3. Kurang 
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penelitian kuantitatif ke dalam prediksi sesuai dengan hasil yang diharapkan 

sebuah hipotesis, sebagian besar yang diketahui tentang topik tersebut 

membenarkan sebuah hipotesa dan sebagian peneliti kualitatif ingin menyelidiki 

dari sudut pandang yang lain dan bukan oleh peneliti sendiri (Polit, 2012) 

Hipotesa dalam penelitian ini adalah : 

Ha: Ada Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Sosial Pada 

Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi Tigabinanga Tahun 2020 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1.  Rancangan Penelitian  

 Rancangan penelitian adalah keseluruhan rencana untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan yang sedang dipelajari dan untuk menangani berbagai 

tantangan terhadap bukti penelitian yang layak (creswell, 2009). 

Jenis penelitian yang akan dugunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif 

analitik yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi pada masa kini dimana fenomena disajikan secara apa 

adanya tanpa manipulasi dan peneliti tidak mencoba menganalisis bagaimana 

dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, oleh karena itu penelitian jenis ini 

tidak memerlukan adanya suatu hipotesis (Nursalam, 2020). Dengan Pendekatan 

cross sectional yaitu jenis penelitian yang menekankan waktu pengukuran atau 

observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali pada suatu saat 

dengan tujuan untuk menggambarkan status fenomena atau hubungan fenomena 

pada titik waktu tertentu (Polit & Beck, 2012).  

4.2  Populasi dan Sampel  

4.2.1  Populasi  

 Populasi adalah keseluruhan kumpulan kasus di mana peneliti tertarik. 

Populasi dapat melibatkan ribuan orang, atau mungkin secara spesifik ditentukan 

untuk mencakup hanya beberapa ratus orang (Polit & Beck, 2012). Populasi 

adalah sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri khusus yang sama dapat 

berbentuk kecil ataupun besar (Creswell, 2015). 
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Populasi pada penelitian ini berdasarkan data yang di dapat pada bulan 

Februari, dari kepala sekolah SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 mengatakan 

jumlah siswa kelas VII dan VIII sebanyak 174 siswa dimana kelas VII terdiri 

dari 30 siswa perkelas dan kelas VIII terdiri dari 30 siswa perkelasnya sehingga 

jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 174 siswa.  

4.2.2  Sampel  

Pengambilan sampel adalah proses memilih sebagian dari populasi untuk 

mewakili seluruh populasi. Sampel adalah bagian dari elemen populasi. Suatu 

elemen adalah unit paling mendasar tentang informasi yang dikumpulkan. Dalam 

penelitian keperawatan, unsur-unsur yang digunakan biasanya manusia (Polit & 

Beck, 2012). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik 

probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling.. 

Dimana random sampling berarti teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dengan cara undian (polit & beck 2012)  

 

n  

 

 

 

n=61,8 

n=62 Orang 
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Keterangan:  

n: Jumlah sampel  

N: Jumlah populasi 

 Z = Nilai standart normal (1.96) 

P= Perkiraan populasi jika sudah diketahui, dianggap 50% 

G = Derajat penyimpangan (0,1) 

Untuk mengukur jumlah sampel siswa SMP Kelas 7 dan 8 digunakan 

proposional sampel sebanding dengan jumlah populasi. Rumus proposi sampel: 

   Total sampel 

Tabel: Proposional sampel dengan jumlah populasi 

Kelas  VII(1)  

   Total sampel 

=   

= 10,6896552 

= 11 Siswa 

 

 Kelas VII (2)  

  Total sampel 

=   

 

= 11 Siswa 

 

 Kelas VII(3)   

 Total sampel 

=   

= 11,6896552 

= 11 Siswa 

 

Kelas VIII (1)  

   Total sampel 

=  62 

 

= 10 Siswa 

 

Kelas VIII (2)  

   Total sampel 

=   

 

= 11 Siswa 

 

Kelas VIII (3)  

 Total sampel 

=   

 

= 10 Siswa 
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Dalam penilitian ini jumlah sampel yang akan diteliti adalah sebanyak 62 

orang. Peneliti harus spesifik tentang kriteria untuk menentukan siapa yang 

termasuk dalam populasi. Kriteria yang menentukan karakteristik populasi 

disebut sebagai kriteria kelayakan atau kriteria inklusi serta kriteria pengecualian 

(Polit & Beck, 2012). Adapun kriteria inklusi pengambilan sampel dengan 

tekhnik probability sampling dengan metode simple random sampling dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Siswa dengan usia 13-14 tahun 

2. Siswa yang berbadan sehat jasmani dan rohani 

3. Siswa bersedia menjadi responden 

4.3  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1  Variabel Independen (Variabel bebas) 

Variabel independen merupakan variable yang diduga menjadi penyebab, 

pengaruh dan penentu pada variable dependen (polit & beck, 2012). Variabel 

indenpenden dalam penelitian ini adalah kecanduan game online. 

4.3.2. Variabel dependen  (Variabel terikat) 

Variabel dependen adalah perilaku atau karateristik yang menjelaskan dan 

memprediksi hasil penelitian (polit & beck, 2012). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah interaksi sosial. 

4.3.3  Defenisi Opearsional 

Defenisi operasional adalah sebuah konsep menentukan operasi yang harus 

dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Defenisi 

operasional harus sesuai dengan defenisi konseptual (polit & beck, 2012 
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Tabel 4.1 Defenisi Operasional Hubungan kecanduangame online dengan 

interaksi sosial pada Siswa/Siswi Kelas VII Dan VIII  SMP Asisi 

Tigabinanga 

 

Variabel Definisi Indikator 
Alat 

ukur 
Skala Skor 

Independ

en 

kecandua

n game 

online 

Suatu 

kebiasaanyang 

dilakukan 

secara 

berulang-

ulang yang 

berdampak 

pada 

kesehatan 

fisik, psikis 

danlingkungan 

sosial 

1.Tidak bisa 

lepas dari 

bermain game 

online 

2. Dorongan 

untuk 

melakukan 

secara terus 

menerus 

3. perasaan yang 

kurang 

menyenangka

n 

4. Interaksi 

dengan orang 

lain 

5.Masalah yang 

berhubungan 

dengan 

kesehatan 

6. toleransi 

terhadap 

bermain game 

Kuesion

er  

Ordinal 1.Tinggi=7

8-104 

2. 

Sedang=52

-77 

3.Rendah=

26-51 

Depende

n 

Interaksi 

sosial 

Komunikasi 

antar 

individu 

atau relasi 

antar satu 

dengan 

yang lain. 

Sehingga 

terjalin 

kerja sama, 

terjalin 

hubungan 

rasa 

simpati, 

empati, 

serta saling 

memotivasi 

untuk 

mencapai 

suatu tujuan 

 

1.Komunikasi 

2.Saling 

pengertian 

3.Berkerja sama 

4. Keterbukaan 

5. Empati 

6. Motivasi 

7. Rasa positif 

8. Adanya 

kesamaan 

dengan 

oranglain 

Kuesion

er  

 

Ordinal Baik=165-

225 

Cukup=105

-164 

Kurang= 

45-104 
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4.4 Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data agar 

penelitian dapat berjalan dengan baik (Polit, 2012). Pada tahap pengumpulan 

data, diperlukan intrumen yang dapat diklarifikasikan menjadi 5 bagian alat ukur 

yaitu pengukuran biofisiologis, observasi, wawancara, kuesioner. Dan skala. 

Intrumen yang digunakan oleh peneliti berupa kuesioner. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data demografi kecanduan game 

online dan interaksi sosial. 

1. Intrumen penelitian kecanduan game online 

Intrumen kecanduan game online memiliki 26 pernyataan dengan skala 

likert dimana hasil pernyataan dibagi menjadi 4 kelas yaitu: 

a. Sangat sering =4 

b. Sering (S) =3 

c. Kadang-kadang =2 

d. Tidak pernah  =1 

Dimana nilai tertinggi dari ke 4 indikator yaitu (4) dan terendah (1). 

Sehingga didapatkan nilai: 

Rumus: kecanduan game online: 

 

P =  

P =  
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  P =  

  P  =   = 26 

Jadi, diperoleh nilai skor kecanduan game online untuk ke 3 indikator 

yaitu: 

1. Tinggi =78-104 

2. Sedang =52-77 

3. Rendah = 26-51 

2. Instrumen penelitian Interaksi sosial 

Intrumen interaksi sosial memiliki 45 pernyataan dengan skala likert pilihan 

jawaban ada 5 yaitu setuju (S) =4, ragu-ragu (R)=3 sangat setuju (SS) =5 tidak 

setuju (TS)= 2,  sangat tidak setuju (STS)= 1.  Dimana nilai tertinggi dari ke 5 

indikator yaitu 225 dan terendah 45 

Sehingga didapatkan skor untuk kecanduan game online yaitu: 

P =  

P =  

 

 

 

 
Jadi, diperoleh nilai skor kecanduan game online untuk ke 3 indikator 

yaitu: 

1. Baik =165-225 
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2. Cukup =105-164 

3. Kurang =45-104 

4.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.5.1  Lokasi 

 Penelitian ini dilakukan di SMP Asisi Tigabinanga Jl. Lintas sidikalang 

Kec. Tigabinanga Kab. Dairi. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan lahan ini 

dapat memenuhi sampel yang telah ditetapkan yang merupakan lahan praktek 

yang dapat memudahkan peneliti untuk menelitinya.  

4.5.2  Waktu penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 maret samapi 29 maret 

di SMP Asisi Tigabinanga kec. Tigabinanga kab. Karo 

4.6  Prosedur Pengambilan Dan Teknik Pengumpulan Data 

4.6.1 Pengambilan data 

Peneliti melakukan pengambilan data penelitian di SMP Asisi 

Tigabinanga. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

penulis terhadap sasarannya dengan melakukan opservasi untuk menilai tindakan 

keperawatan yang dilakukan oleh perawat (polit & Beck, 2012) 

4.6.2 Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data berkaitan 

dengan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan 
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data dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuesioner kepada subjek 

penelitian.  

Pengumpulan data dimulai dengan memberikan informed consent kepada 

responden. Setelah responden menyetujui, responden mengisi data demografi dan 

mengisi setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Setelah semua 

pertanyaan dijawab, peneliti mengumpulkan kembali lembar jawaban responden 

dan mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi responden. 

4.6.3  Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas adalah sebuah kesimpulan, bukan tentang rancangan atau desain 

penelitian melainkan suatu elemen desain yang sangat mempengaruhi 

kesimpulan yang dibuat oleh peneliti. Uji validitas sebuah instrument dikatakan 

valid dengan membandingkan nilai r hitung. Dimana hasil yang didapatkan dari r 

hitung > r table dengan ketepatan table = 0,361 (Polit& Beck, 2012). 

2. Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan bila fakta 

atau berlainan. Alat dan cara mengukur atau mengamati sama-sama memegang 

peranan yang penting dalam waktu yang bersamaan (Polit & Beck, 2012). Uji 

reliabilitas sebuah instrument dikatakan reliable jika koefisien alpha lebih besar 

atau sama dengan 0,80 (Polit, 2010).  

Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan uji validitas dan Realibilitas 

peneliti menggunakan kuesioner yang sudah baku. Pada variabel Interaksi sosial 

peneliti menggunakan kuesioner  yang sudah baku yang diadopsi dari penelitian 

Miraningsih, (2013) dengan jumlah pernyataan 45 item dengan nilai r tabel= 

0,344 rxy > rtabel untuk  reliabilitas dengan nilai r tabel = 0,344 dan r hitung = 0,969 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

47 

artinya bahwa r hitung > dari r tabel. Jika hasil yang diperoleh sesuai/ signifikan 

maka instrumen dinyatakan reliable. Pada variabel kecanduan game peneliti 

membuat kuesioner sendiri  dengan jumlah  26 item pernyataan. Pada kuesioner 

kecanduan game online kuesioner akan di uji valid pada 30 responden, yang 

akan dilakukan di SMP NEGERI 1 PANCUR BATU. 

4.7  Kerangka Operasional 

Bagan 4.7 Kerangka Operasional Hubungan kecanduan game online dengan 

Interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Santo Thomas 3 Medan 

 

Pengajuan judul 

 

Ijin pengambilan data awal 

 

Informasi dan Informed Consent 

 

Pengambilan Data 

 

Membagikan Kuesioner kecanduan game online 

 

Analisa Data 

4.8. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah pengumpulan informasi yang tepat dan sistematis 

yang relevan dengan tujuan penelitian pada tujuan yang spesifik, pertanyaan-

pertanyaan dan hipotesis sebuah penelitian (Grove, 2015). Setelah semua data 

terkumpul, peneliti akan memeriksa apakah semua daftar pernyataan telah diisi. 

Kemudian peneliti melakukan langkah- langkah proses pengolahan data antara 

lain (Polit & Beck, 2012) 

1. Editing  
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yaitu pemeriksa kebenaran data dan memastikan data yang diinginkan 

dapat dipenuhi 

2.Coding  

Dalam langkah ini peneliti merubah jawaban responden menjadi bentuk 

angka yang berhubungan dengan variable penelitian untuk memudahkan dalam 

pengolahan data 

3. Data enty 

Disini peneliti memasukkan data ke computer berupa angka yang telah 

ditetapkan dalam kuesioner 

4. Scoring  

Dalam langkah ini peneliti menghitung skor yang diperoleh setiap 

responden berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti 

4.9 Analisa Data 

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan 

pokok penelitian, yaitu menjawap pernyataan-pernyataan penelitian yang 

mengungkap, fenomena, melalui berbagai macam uji statistik (Polit & Beck) 

Analisa univariat bertujuan untuk mendekskripsikan status masing-masing 

variabel, sedangkan analisa bivariat bertujuan mengidentikasi hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lain (Polit & Beck, 2012) 

Dalam penelitian ini, analisa Distribusi frekuensi   kecanduan game online dan 

distribusi fekuensi interaksi sosial univariat meliputi distribusi data dari 

responden berdasarkan demografi yaitu nama inisial, jenis kelamin, umur, alasan 

bermain game, dan jenis game yang dimainkan. serta menjelaskan atau 
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mendeskripsikan karateristik setiap variabel penelitian, baik pada Kecanduan 

game online (variabel independen) maupun pada Interaksi sosial (variabel 

dependen). Sedangkan analisa bivariat di lakukan untuk menganalisa hubungan 

kecanduan game online dengan interaksi sosial yaitu variabel kecanduan game 

online sebagai variabel independen dengan Interaksi sosial variabel dependen.  

Analisa data yang digunakan adalah Uji Spearman Rank. Spearman’s rank-order 

correlation (Spearman’s rho) karena skala ukur yang digunakan adalah skala 

ukur ordinal dengan jawaban menggunakan skala likert yang berjenjang dimana 

mencari hubungan dari kedua variabel (correlation)  dan koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan atntara variabel yang di ukur dalam skala 

ordinal. Apabila nilai P <0,05 maka  dinyatakan bahwa kedua variabel adalah 

reliabel dan ada hubungan antara kecanduan game online dengan interaksi sosial 

4.10 Etika Penelitian 

Menurut Polit & Beck (2012), ada 3 prinsip etika primer yang menjadi standar 

perilaku etis dalam sebuah penelitian, antara lain : beneficence, respect for 

human dignity, and justice. 

1. Beneficence adalah prinsip etik yang menekankan peneliti untuk 

meminimalkan bahaya dan memaksimalkan manfaat. Peneliti harus 

berhati-hati menilai risiko bahaya dan manfaat yang akan terjadi. 

2. Respect for human dignity adalah  prinsip etik yang meliputi hak 

untuk menentukan nasib serta hak untuk mengungkapkan sesuatu. 

3. Justice adalah prinsip etik yang meliputi hak partisipan untuk 

menerima perlakuan yang adil serta hak untuk privasi (kerahasisaan). 
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Pada tahap awal, peneliti mengajukan permohonan izin pelaksanaan 

penelitian untuk melakukan penelitian di SMP Asisi Tigabinanga. Setelah 

mendapatkan izin penelitian, peneliti akan melaksanakan pengambilan data awal, 

memmberikan informed consent, pengambilan data dan pengumpulan data, serta 

menganalisa data. Dalam penggunaaan instrument (kuesioner) yang akan di 

gunakan, peneliti akan meminta izin kepada pemilik kuesioner.  

Pada pelaksanaan, calon responden akan diberikan penjelasan tentang 

informasi dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan setelah 

mendapatkan persetujuan dari responden apakah bersedia atau tidak. Apabila 

bersedia maka peneliti menjelaskan dan memberikan lembar persetujuan (informed 

consent) untuk di tandatangani. Jika responden tidak bersedia maka tidak akan 

dipaksakan, peneliti harus tetap menghormati hak nya. Peneliti akan memberikan 

jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan cara tidak mencantumkan 

nama responden (anonymity) pada lembaran atau alat ukur hanya menuliskan kode 

pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang disajikan dan menjaga 

kerahasiaan (confidentiality) dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

51 

BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil penelitian 

5.1.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Asisi Tigabinanga yang memiliki akreditasi A 

Berlokasi di Tigabinanga Jl. Kotacane KM 02. Sekolah SMP Asisi Tigabinanga 

adalah salah satu sekolah  Negeri menengah pertama  di Sumatera Utara dengan 

akreditas A. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan 

program dengan pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. 

Dimana sekolah terletak pada tempat yang strategis dan mempunyai lingkungan 

yang bersih serta mempunyai peraturan dan pengawsan yang ketat oleh guru di 

sekolah tersebut. SMP Asisi Tigabinanga memiliki 239 siswa, 9 guru, 6 kelas, 

dan memiliki fasilitas seperti ruang guru kelas, laboratorium, perpustakaan, dan 

lapangan untuk aktivitas olahraga siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 

8 Maret 2020-14 Maret 2020 di SMP Asisi Tigabinanga. Adapun jumlah 

responden pada penelitian ini sebanyak 62 responden. 

5.1.2 Karateristik demografi responden 

Tabel 5.1  Distribusi frekuensi dan presentase karateristik demografi 

responden berdasarkan  umur, jenis kelamin, kelas, alasan 

bermain game, serta jenis permainan 

  
Karateristik f % 

Umur 

12  Tahun 

13 Tahun 

14 Tahun 

7 

25 

30 

 

11,3 

40,3 

48,4 

Total 62 100,0 

Jenis kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

38 

24 

 

61,1 

38,7 

Total 62 100,0 

Kelas   

51 
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VII 

VIII 

27 

35 

43,5 

56,5 

Total 62 100,0 

Alasan bermain game 

Untuk mengisi waktu 

luang 

bosan dan lelah 

 

42 

 

20 

 

67,7 

 

32,3 

Total 62 100,0 

Jenis permainan 

Mobile langend 

Free fire 

PUBG 

Wide worms 

 

16 

20 

6 

20 

 

25,8 

32,3 

9,7 

32,3 

Total 62 100,0 

 

Berdasarkan data yang menjadi tempat penelitian yaitu di SMP Asisi 

Tigabinanga. Dari hasil penelitian distribusi dan presentase yang dijelaskan 

adalah  

Data seperti umur, jenis kelamin, kelas, alasan bermain game online, dan 

jenis permainan.  Dari hasil penelitian yang berjumlah 62 responden, dengan 

karateristik dijelaskan pada tabel 5.1 

 Tabel 5.1 Menunjukkan bahwa karateristik berdasarkan usia 

mayoritas responden 12 tahun sebanyak 7 siswa (11,1%), 13 tahun sebanyak 25 

siswa (40,3%), 14 tahun sebanyak 30 siswa (48,4%). Berdasarkan karateristik 

jenis kelamin menunjukkan mayoritas responden laki-laki sebanyak 38 siswa 

(61,3%) dan mayoritas responden perempuan sebanyak 24 siswa (38,7%). 

 Pada karateristik kelas mayoritas responden kelas VII sebanyak 27 

siswa (43,5%), dan kelas VIII sebanyak 35 siswa (56,5%). Berdasarkan 

karateristik alasan bermain game mayoritas responden dengan alasan bermain 

game untuk mengisi waktu luang sebanyak 42 siswa (67,7%), dan dengan alasan 

bermain karena bosan dan lelah sebanyak 20 siswa (32,3%). Berdasarkan 
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karateristik jenis permainan karateristik dengan jenis permainan mobile lengend 

sebanyak 16 siswa (25,8%), free fire sebanyak 20 siswa (32,3%), PUBG 

sebanyak 6 siswa (9,7%), wide worms sebanyak 20 siswa (32,3%) 

5.1.3 Kecanduan game online pada siswa 

Tabel 5.2 Distribusi frekuensi dan presentase kecanduan game online pada 

siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 
Kecanduan game online F 

 

% 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

3 

27 

32 

4,5 

43,5 

51,6 

Total 62 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5.2 menyatakan bahwa berdasarkan distribusi dan 

presentase kecanduan game online sebagian besar siswa kecanduan game online 

yang paling tinggi berada pada kategori sedang dengan jumlah responden 27 

(43,5%), jumlah kecanduan game tinggi sebanyak 3 siswa (4,5%) dan kecanduan 

game online rendah sebanyak 32 (51,6%). 

5.1.4 Interaksi sosial pada siswa 

Tabel 5.3 Distribusi frekuensi dan presentase interaksi sosial pada 

siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 

Interaksi sosial f % 

Baik 

Cukup 

Kurang 

3 

48 

11 

4,8 

77,4 

17,7 

Total 62 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5.3  menyatakan bahwa berdasarkan distribusi 

frekuensi interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga. Dari 62 

responden interaksi sosial baik sebanyak 3 siswa (4,8%), cukup sebanyak 48 

siswa (77,4%) dan interaksi sosial kurang sebanyak 11 siswa ( 17,7%). 
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5.1.5 Hubungan kecanduan game online dengan interaksi sosial pada 

siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 

Tabel 5.4 Hubungan kecanduan game online dengan interaksi sosial pada 

siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 

Kecanduan 

game 

online 

Interaksi sosial Total Pvalue 

 

 

0,004 

Baik Cukup Kurang 

f % f % f % f % 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

1 

2 

0 

1,6% 

3,2% 

0,0% 

2 

23 

23 

3,2% 

37,1% 

37,1% 

0 

2 

9 

0,0% 

3,2% 

14,5% 

3 

27 

32 

4,8% 

43,53% 

51,6% 

Total 3 4,8% 48 77,4% 11 17,7% 62 100,0% 

 

Berdasarkan hasil tabulasi silang kecanduan game online dengan 

interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020. Dapat 

diketahui bahwa responden dengan kecanduan game online tinggi dan interaksi 

sosialnya juga baik Sebanyak 1 siswa (1,6%), responden dengan kecanduan 

game online tinggi tetapi interaksi sosialnya cukup sebanyak 2 siswa (3,2%). 

 Responden dengan kecanduan online sedang dan  interaksi sosialnya 

baik sebanyak 2 siswa (3,2%), responden dengan kecanduan game online sedang 

dan interaksi sosialnya cukup sebanyak 23 siswa (37,1%), responden dengan 

kecanduan sedang tetapi interaksinya kurang sebanyak 2 siswa (3,2%) dan 

responden dengan kecanduan game online rendah tetapi interaksi sosialnya 

cukup sebanyak 23 siswa (37,1%) dan responden dengan kecanduan rendah dan 

interaksi sosialnya kurang sebanyak 9 siswa (14,5%). 

Berdasarkan hasil Uji Spearman rank didapatkan p value= 0,004 dimana 

P<0,05 yang berarti ada hubungan yang yang signifikan antara 

kecanduan game online dengan interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi 

Tigabinanga Tahun 2020, dengan demikian Ha diterima 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Kecanduan Game online pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga 

Tahun 2020 

 

Berdasarkan hasil penelitian  Pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga  

dari 62 responden diperoleh bahwa siswa dengan kategori kecanduan game 

online tinggi sebanyak 3 siswa 4,8%, sedang sebanyak 27 siswa 43,5% dan 

rendah sebanyak 32 siswa 51,6%,. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

tingkat kecanduan game online Pada Siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga dalam 

kategori rendah sebanyak 32 responden (51,6%). 

 Pada hasil penelitian kecanduan game online pada siswa/siswi 

SMP dalam kategori rendah dengan jumlah responden 32 responden (51,6%), 

Dimana siswa/siswi sekolah SMP Asisi Tigabinang memiliki kecanduan akan 

game online dengan 

 kategori rendah. Hal ini diperkuat dari hasil distribusi frekuensi 

kecanduan game online pada pertanyaan pada kuesionet tentang “saya merasa 

puas dapat bermain game online’’, sebanyak 12 responden (19,4%) dengan 

kategori sangat sering menjawap puas akan bermain game online dan sebanyak 

23 responden (37,1%) dengan kategori sering menjawap merasa puas dengan 

bermain game online. Pada pernyataan lain tentang “saya lupa waktu saat 

bermain game online” sebanyak 22 Responden (35,5%) dengan kategori sering 

menjawap bahwa mereka lupa waktu dikarenakan bermain game online. Ini 

membuktikan bahwa siswa/siswi pada SMP Asisi memiliki kecanduan akan 

game online yang dapat berpengaruh terhadap interaksi siswa terhadap teman 

sebaya, lingkungan maupun orang tua. 
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Bagi sebagian remaja permainan adalah salah satu aktifitas yang 

menyenangkan dimana remaja akan memainkan game online untuk menghibur 

dan menjadikan game online sebagai pengalihan dari kesibukannya, akan tetapi 

remaja dengan Penggunaan komputer yang tidak proposional dapat mengarah 

pada tingkah laku adiktif sehingga sebagian besar remaja yang tidak dapat 

mengatur waktu dalam penggunaan game online akan berdampak pada sifat 

kecanduan. Kecanduan game online pada remaja disebapkan karena penggunaan 

game online yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam Ssuatu game online 

terdapat tingkatan tertentu ataupun suatu level yang harus dicapai sehingga 

mendorong seseorang dengan game online untuk mencapai tingkatan tersebut 

selain itu juga karena pemain dalam game online itu sendiri tidak pernah bisa 

menyelesaikan permainan yang ia mainkan hingga tuntas, yang lama lama 

menjadi sesuatu kebiasaan dan sulit untuk ditinggalakan atau dengan kata lain 

kecanduan (Ibrena, 2019) 

Kecanduan  game online timbul dikarenakan sifat dasar seseorang yang 

selalu ingin menjadi pemenang dan bangga akan kemahirannya akan sesuatu hal 

yang digemari, (Masya, 2016), hal inilah yang membuat seseorang semakin 

mengejar point dalam permainan tertentu bertambah, atau  opjek yang akan 

dimainkan sehingga seseorang dengan kegemaran tersebut  akan berdampak 

negative seperti kurangnya kepedulian terhadap kegiatan sosial, kehilangan 

kontrol atas waktu, menurunya prestasi akademik, relasi sosial, kesehatan, dan 

juga fungsi kehidupan lainnya.  Remaja yang kecanduan game online yang tidak 
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mampu mengatur waktu dalam permaina game online akan mengakibatkan 

remaja mengabaikan dunia nyata yang sebemarnya (Novrialdy, 2019).  

Hal ini  didukung oleh penelitian Masya, (2016)Tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku gangguan kecanduan game online pada peserta 

didik kelas X di Madrsyah Aliyah Al Furqon Prabumulih yang mengatakan 

faktor yang mempengaruhi akan kecanduan game online pada siswa adalah 

kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat, kurang control, dan depresi serta 

dari hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling di sekolah tersebut 

mengatakan bahwa pada kenyataanya nilai peserta didik semakin menurun 

dikarenakan aktivitas bermain game online. Dimana Pada hasil distribusi 

frekuensi indikator kurang perhatian dari orang sekitar menunjukkan sebanyak 

12 responden ((22,04%) tergolong dalam kategori rendah yang artinya dengan 

kurangnya perhatian dari orang sekitar maupun keluarga terhadap remaja dapat 

mengarah pada perilaku untuk melakukan aktivitas game online dan pada 

distribusi frekuensi kurang control  sebanyak 12 responden atau (22,64%) 

tergolong dalam kategori rendah serta pada faktor distribusi frekuensi depresi 

menunjukkan sebanyak 16 responden (30,19%) tergolong dalam kategori depresi 

tinggi. Hasil  tersebut menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dari orang 

sekitar dan kurangnya control serta tingkat depresi pada remaja dapat 

berpengaruh pada perilaku gangguan akan kecanduan game online, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa dengan meningkatkan perhatian dan control akan 

penggunaan game online pada remaja maka pengaruh akan perilaku kecanduan 
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game online dapat berkurang sehingga interaksi terhadap lingkungan dan orang 

sekitar dapat meningkat. 

Ali, (2019) Juga mengatakan bahwa dengan  penggunaan game online 

yang berlebihan atau ada kecanduan maka akan mengurangi aktivitas positif 

pada anak yang seharusnya dijalaninya pada usia perkembangnya. anak seperti  

motivasi belajar, waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, dimana jika 

hal tersebut berlangsung secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang 

cukup lama maka lambat laun seorang anak dengan aktivitas game online secara 

otomatis akan menarik diri dari pergaulan sosial ataupun lingkungan sosial, tidak 

peduli dengan lingkungan sekitar dan anak tidak mempunyai kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan sosialnya itulah dampak terbesar pada anak yang 

kecanduan.  

Hal ini didukung oleh penelitian (Paradipta, 2019) tentang dampak 

penggunaan game online terhadap interaksi sosial yang menunjukkan bahwa 

interaksi sosial bertambah baik dengan bermain game online sebanyak 64,4% 

responden menjawap bahwa dengan bermain game online interaksi mereka tidak 

baik atau berkurang, dimana interaksi sosial pengguna game online cenderung 

rendah dengan keluarga, teman, maupun lingkungan. Hal tersebut disebapkan 

karena waktu yang dipergunakan remaja pengguna game cenderung lebih banyak 

dan lupa waktu sehingga berkurangnya komunikasi dengan orang sekitar dan 

lebih banyak menghabiskan waktu di kamar selain itu 50,2% responden 

mengatakan kemampuan komunikasi mereka tidak baik dengan bermain game 
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online. sehingga apabila seseorang dengan kecanduan game online maka 

interaksi sosial terhadap teman sebaya maupun lingkungan akan berkurang pula. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Asisi Tigabinanga 

Tahun 2020 ada 3 responden (4,8%) berada pada tingkat kecanduan tinggi dan  

27 responden 43,5 % berada pada tingkat kecanduan sedang artinya bahwa siswa 

pada sekolah tersebut memiliki tingkat kecanduan game online walaupun bukan 

dalam kategori kecanduan tinggi. Mengingat remaja adalah masa yang sulit 

dalam perkembanganya karena masa remaja adalah masa transisi dan juga masa 

pembentukan karakter dimana siswa maupun siswi remaja awal merupakan 

penerus untuk masa yang akan datang, karena seorang siswa dengan kebiasaan 

bermain game online dapat menurunkan motivasi untuk belajar sehingga nilai 

sekolah dapat menurun dan interkasi sosial terhadap lingkungan akan berkurang. 

Rusaknya kesehatan mental maupun fisik serta pandangan orang-orang di sekitar 

kita akan buruk terhadap orang dengan kecanduan game online (Dahliah,2015)  

5.2.2  Interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

Berdasarkan hasil penelitian dari 62 responden menunjukkan bahwa 

interaksi sosial baik sebanyak 3 siswa (4,8%), cukup sebanyak 48 responden 

(77,4%) dan responden dengan kategori kurang sebanyak 11 responden (17,7%). 

Interaksi adalah suatu rangkaian tingkah laku yang terjadi antara dua atau 

lebih dari dua orang dimana individu yang saling memberikan respons secara 

timbal balik, oleh karena interaksi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang saling 

mempengaruhi perilaku antara individu dengan individu yang lain, hal ini bisa 

terjadi antara individu dengan individu lain, antara individu dengan kelompok, 
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dan antara kelompok dengan kelompok lain dimana interaksi sosial merupakan 

suatu kunci dari semua kehidupan sosial karna tanpa interaksi sosial maka tidak 

akan ada kehidupan bersama ( Hadi lukman, 2019) 

Hal ini sejalan dengan penelitian Paradipta, (2019) tentang Dampak 

penggunaan game online terhadap interaksi sosial dimana peneliti menggunakan 

metode analisa data kualitatif dengan peneliti mengajukan pernyataan mengenai 

lama interaksi dengan teman dalam sehari dengan bermain game online. Dimana 

sebanyak 45% responden berinteraksi dengan lingkungan 1-2 jam dalam sehari 

dan sekitar 43,7 % menjawap kurang dari 1 jam dan pernyataan yang lain lainnya 

mengatakan interaksi sosial bertambah baik dengan bermaian game online 

dimana 

64,4% responden menjawab tidak, karena waktu yang digunakan 

pengguna game cenderung lebih banyak dan terkadang pengguna lupa waktu 

sehingga berkurangnya komunikasi dengan lingkungan sekitar. 

 Remaja dengan interaksi sosial terhadap lingkungan, teman 

bahkan keluarga berkurang dikarenakan remaja yang tidak bisa mengatur waktu 

dalam menggunakan sosial media, dimana jika seseorang dapat mengatur waktu 

dalam penggunaan media sosial yang didalamnya terdapat aplikasi game online 

maka interaksi terhadap lingkungan akan baik pula tetapi sebaliknya jika 

seseorang yang menggunakan atau bahkan menghabiskan waktu berjam-jam 

hanya  untuk bermain game online maka otomatis interaksi sosial terhadap 

lingkungan, teman, bahkan keluarga akan berkurang pula. Hal ini dikarenakan 

seseoarang yang kecanduan game online hingga menimbulkan berkurangnya 
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interaksi sosial pada seseorang dikarenakan  orang yang menggunakan game 

online terlalu fokus akan game yang ia mainkan dan lebih banyak menghabiskan 

waktu berkomunikasi di dalam game online  sehingga seseorang dengan 

intensitas penggunaan game online yang cukup tinggi akan berdampak pada 

suatu interaksi sosial  seperti berkurangnya komunikasi terhadap keluarga dan 

acuh tak acuh terhadap orang yang berada di sekitarnya 

Hal ini didukung oleh penelitian Utami, (2019) yang menunjukkan 

distribusi frekuensi interaksi sosial pada 211 responden (79,3%) dalam kategori 

baik dan interaksi sosial 55 responden (20,7%) buruk dengan bermain game 

online dimana nteraksi sosial yang buruk pada remaja perlu diwaspadai 

mengingat usia remaja masih dalam tahap penyesuaian diri dengan lingkungan 

agar dapat menjadi pribadi yang sehat mengingat dalam masa perkembangan 

remaja pada  usia 12 sampai 14 tahun lebih rentan terpengaruh terhadap 

lingkungan pergaulan bebas, untuk itu penting bagi seorang remaja untuk 

memilih pergaulan yang benar remaja dapat dikatakan masa yang sulit untuk 

memulai interaksi dengan orang baru, tatapi juga remaja dapat langsung 

memiliki hubungan yang dekat jika sudah terdapat hubungan yang intens. 

Maulida, (2020) Tentang pengaruh intensitas bermain game online  

terhadap interaksi sosial remaja dimana  penelitian dilakukan pada siswa SMA 

Negeri 5 Samarinda menunjukkan siswa pada SMA Negeri 5 samarinda 

depengaruhi oleh beberapa faktor lain sebesar 93,4% selain intensitas bermain 

game online pada smartphone, penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa pada 

dasarnya interaksi sosial dimaksutkan sebagai pengaruh timbal balek antara 
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individu dengan golongan di dalam usaha remaja  untuk memecahkan persoalan 

yang diharapkan dan dalam usaha remaja untuk mencapai tujuannya. Dalam 

mencapai tujuannya tersebut tentunnya remaja akan memiliki hubungan dengan 

orang lain dimana remaja akan melakukan interaksi dengan dua orang atau lebih 

untuk dapat memenuhi tujuan yang diinginkannya remaja tidak akan bisa 

mewujudkan tujuannya jika hanya berdiam diri saja, apalagi hanya dengan 

bermain game online, Sehingga perlu bagi remaja untuk lebih melakukan hal-hal 

yang positif demi tercapainya ketidakcanduan terhadap suatu game online. 

5.2.3 Hubungan kecanduan game online dengan interaksi sosial pada 

Siswa/Siswi SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

Berdasarkan hasil uji stastistic Spearman rank tentang hubungan 

kecanduan game online dengan interaksi sosial pada siswa/siswi SMP Asisi 

Tigabinanga menunjukkan nilai p = 0,004 (p<0,05) yakni ada hubungan yang 

signifikan antara kecanduan game online dengan interaksi sosial pada 

Siswa/Siswi SMP Asisi Tigabinanga. 

Santoso, (2017) dalam penelitinya tentang Hubungan kecanduan game 

online terhadap penyesuain sosial pada remaja. Berdasarkan pada perhitungan uji 

korelasi pearson dari output spss statistics 16.0 terlihat bahwa nilai r= 

0,435(p<0.05) menggunakan uji korelasional hasilnya menunjukkan adanya 

hubungan negatif signifikan antara kecanduan game online Dota 2 dengan 

penyesuaian sosial remaja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kecanduan game online seseorang, maka semakin rendah penyesuaian 

sosialnya. Sebaliknya, semakin rendah kecanduan game online seseorang, 
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maka semakin tinggi penyesuaian sosialnya dan berdasarkan hasil 

pengkategorian variabel diketahui bahwa rata rata tingkat kecanduan game 

online dota 2 berada pada kategori sedang hal ini berindikasi bahwa para 

remaja di salatiga cukup mampu untuk menarik diri dari dunia game online 

dota 2 dan mereka cukup mampu untuk mengatur pemakaian waktu untuk 

bermain game online, namun mereka tidak mampu mengatur bagaimana 

hubungan mereka dengan orang lain dan juga memperhatikan masalah 

kesehatan diri. 

Hal ini didukung oleh penelitian Muflih, (2017) Tentang penggunaan 

smartphone dan interaksi sosial pada remaja di SMA Negeri 1 Sleman 

Yogyakarta dimana penelitian tersebut menejelaskan Hubungan antara 

kecanduan smarthphone dengan interaksi sosia pada remaja yang dalam 

penelitian tersebut membahas  bahwa penggunaan smartphone lebih sering di 

gunakan untuk bermain game online yang berdampak pada kecanduan. 

Berdasarkan hasil analisis Hubungan antara ketergantungan ataupun kecanduan 

smartphone dengan interaksi sosial remaja menunjukkan  p volue = 0,000 (0,05) 

yang menunjukkan adanya hubungan hubungan antara ketergantungan 

smartphone dengan interaksi sosial pada remaja di SMA Negeri 1 sleman 

Yogyakarta yang lebih sering mengakses game online dan hubungan sifat 

kecanduan akan game online terhadap interaksi sosial remaja dikarenakan 

penggunaan game online yang tidak terkontrol, lupa waktu akan hal positif 

dimana dipengaruhi oleh faktor stress dan kurangnya perhatian dari lingkungan 

sekitar sehingga berdampak pada suatu interaksi remaja 
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Dalam kehidupan sehari-hari seseorang individu tidak dapat dapat hidup 

sendiri dan merupakan makhluk sosial yang berarti seseorang selalu 

membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Saat 

permainan game online hadir hal ini terkadang membuat seorang individu 

menjadi seseorang yang anti sosial yang mana ia merasa tidak membutuhkan 

lingkungan luar untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya dan faktanya 

seorang individu bisa berjam- jam bermain komputer dan memilih untuk tidak 

berinteraksi dengan lingkungan luar terkadang seseorang jika telah menjadi 

pecandu permainan online akan mempunyai indikator tertentu, misalnya 

seseorang tersebut lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain game 

online dari pada berinteraksi sosial dengan lingkungan luar ( Paradipta,2019).  

Seorang remaja akan kecanduan game online akan menujukkan sikap 

kurang peduli terhadap sekitarnya saat sedang asik bermain game, hal tersebut 

disebabkan karena remaja terlalu fokus dalam permainan game online dan selain 

itu  remaja akan kecanduan game online akan menunjukkan sikap menarik diri 

dari lingkungan sosial seperti berada di kamar dalam waktu berjam-jam, 

sehingga orang tersebut dari cara fikir dan bertindak seoelah olah diatur atau 

terprogram hanya untuk game online, yang akhirnya membuat hal-hal yang 

dutama diabaikan seperti belajr dan lain sebagainya 
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 62 siswa, mengenai 

Hubungan Kecanduan game online Dengan Interaksi Sosial Pada Siswa/Siswi 

SMP Asisi Tigabinanga maka, dapat disimpulkan : 

1. Sebagian besar kecanduangame online pada Siswa/siswi SMP Asisi 

Tigabinanga mayoritas sedang 27 siswa (43,5%). 

2. Interaksi sosial pada Siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga mayoritas 

cukup 48 siswa (77,4%). 

3.   Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Sosial Pada 

Siswa/siswi SMP Asisi Tigabinanga dengan nilai  p=0,004 (p<0,05  

6.2      Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dengan jumlah sampel 62 responden dengan 

judul hubungan Kecanduan game online dengan Interaksi sosial pada siswa/siswi 

SMP Asisi Tigabinanga Tahun2020. 

1. Bagi managerial Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk lebih 

meningkatkan pentingnya untuk mengurangi kecanduan game online 

pada siswa yang kecanduan, dan tentunya para guru di sekolah 

tersebut untuk lebih membimbing siswa/siswi ke hal yang positif 

sehingga terhindar akan hal negative 

e terhadap kecanduan game online 

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

65 
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Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga referensi tentang 

bahaya akan kecanduan game online yang berguna bagi mahasiswa 

STIKes Snata Elisabeth Medan mengenai kecanduan game online 

Dengan interaksi sosial 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah 

sampel dan menggunakan faktor-faktor yang memengaruhi kecanduan 

game online sebagai bahan pertimbangan penelitian agar mendapatkan 

hasil yang signifikan mengingat keterbatasan waktu penelitian serta 

keefektifan jumlah kuesioner bagi responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

67 

DAFTAR PUSTAKA 

Andriyani, Y. F. Y. P. T. (2019). PENGARUH KECANDUAN GAME ONLINE 

TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF SISWA PENGGUNA GAME 

ONLINE. JURNAL RISET TERAPAN AKUNTANSI, 2(2). 

Ali, Z., Dwikurnaningsih, Y., & Setyorini, S. (2019). PENGARUH DARI 

DAMPAK GAME ONLINE TERHADAP MOTIVASI BELAJAR PADA 

SISWA KELAS VIII SMP KRISTEN 2 SALATIGA TAHUN AJARAN 

2018/2019. Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 10(2). 

APJJ. (2019). Survei APJII: Sumatra Utara Pengguna Internet Tebesar di 

Pulau Sumatra. 2019. 

Bambang Samsul Arifin, (2015). Psikologi Sosial, PUSTAKA SETIA, 

Bandung. 

Berlian, H., Tampan, K., & Pekanbaru, K. (2019). JOM FISIP Vol. 6: Edisi 

II Juli — Desember 2019 Page 1. 6, 1–13. 

Fitri, E., Erwinda, L., & Ifdil, I. (2018). Konsep Adiksi Game Online dan 

Dampaknya terhadap Masalah Mental Emosional Remaja serta Peran 

Bimbingan dan Konseling. Jurnal Konseling dan Pendidikan, 6(3), 211-219. 

hadi, luqman, & fatmala, fita. (2019). Interaksi Sosial Pada Remaja Yang 

Kecanduan Game Online. At-Tarbiyat :Jurnal Pendidikan Islam, 2(1), 88-107.  

Ibrena, R. E., & Sudrajat, R. H. (2019). Pengaruh Kecanduan Game 

Playerunknown’s Battleground (Pubg) Terhadap Perilaku Hubungan Sosial 

Remaja Di Kota Jakarta. eProceedings of Management, 6(3). 

Latubessy, A., & Jazuli, A. (2017). Analisis Model Penelusuran Backward 

Chaining dalam Mendeteksi Tingkat Kecanduan Game pada Anak. Jurnal 

Teknologi dan Sistem Komputer, 5(4), 129-134. 

Maulida, Annisa, Diana Imawati, and Siti Khumaidatul Umaroh. "PENGARUH 

INTENSITAS BERMAIN GAME ONLINE TERHADAP INTERAKSI 

SOSIAL REMAJA." MOTIVASI 7.1 (2020): 7-11. 

Mahasiswa UAJY). MEANS (Media Informasi Analisa dan Sistem), 4(1), 

71-80. 

MARIFATUL LAILI, F. I. T. R. I. (2015). Penerapan Konseling Keluarga 

untuk mengurangi kecanduan Game online pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri 21 Surabaya. Jurnal BK UNESA, 5(1). 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

68 

Madani, P., Intensitas, M., Kualitas, D., & Sosial, I. (2015). GAME ONLINE 

dan INTERAKSI SOSIAL. 2(2), 51–72. 

Madani, P., Intensitas, M., Kualitas, D., & Sosial, I. (2015). GAME ONLINE 

dan INTERAKSI SOSIAL. 2(2), 51–72. 

Masya, H., & Candra, D. A. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku 

gangguan kecanduan game online pada peserta didik kelas x di madrasah aliyah 

al furqon prabumulih tahun pelajaran 2015/2016. KONSELI: Jurnal Bimbingan 

dan Konseling (E-Journal), 3(2), 97-112. 

 

Novrialdy, Eryzal. "Kecanduan game online pada remaja: Dampak dan 

pencegahannya." Buletin Psikologi 27.2 (2019): 148-158. 

 

Pradipta, A. B., Ulfa, M., Alexander, L., Sirait, H. M., & Danny, A. J. (2019). 

Dampak Penggunaan Game Online Terhadap Interaksi Sosial (Studi Kasus 

Pamungkas, P. D., Puspasari, M., & Mardhiyah, S. A. (2018). Hubungan 

Antara Konsep Diri Dengan Kecanduan Game Online Pada Pemain Game 

Mmorpg (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). 

Pratama, I. D. P. F. Y., Pasga, R. J., Dodowori, B., Andkika, P. B., & 

Wibisono, Y. P. (2019). PENGARUH GAME ONLINE BERGENRE 

MULTIPLAYER ONLINE BATTLE ARENA TERHADAP PERUBAHAN 

PERILAKU SOSIAL MAHASISWA FTI UAJY. 

Santoso, Yohanes Rikky Dwi, and Jusuf Tjahjo Purnomo. "Hubungan kecanduan 

game online Dota 2 terhadap penyesuaian sosial pada remaja." PAX 

HUMANA 4.1 (2017): 027-044. 

Syahran, R. (2015). Ketergantungan online game dan 

penanganannya. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling: Jurnal Kajian 

Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 1(1), 84-92. 

Surbakti, K. (2017). Pengaruh Game Online terhadap Remaja. Jurnal 

Curere, 1(1). 

Theresia, E., Setiawati, O. R., & Sudiadnyani, N. P. (2019). HUBUNGAN 

KECANDUAN BERMAIN GAME ONLINE DENGAN MOTIVASI 

BELAJAR PADA SISWA SMP DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 

2019. PSYCHE: Jurnal Psikologi, 1(2), 96-104. 

Utami, Tantri Widyarti, and Atik Hodikoh. "Kecanduan Game Online 

Berhubungan dengan Penyesuaian Sosial pada Remaja." Jurnal 

Keperawatan 12.1 (2020): 17-22. 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

69 

Yanti, N. F., Marjohan, M., & Sarfika, R. (2019). Tingkat Adiksi Game 

Online Siswa SMPN 13 Padang. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari 

Jambi, 19(3), 684-687. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STIKes Santa Elisabeth Medan 

 

 

STIKes Santa Elisabeth Medan 

 
 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth,   

Calon responden penelitian   

Di tempat   

SMP Asisi Tigabinanga 

 

Dengan hormat,   

Dengan  perantaraan surat ini saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Sehat Biaraman Halawa 

NIM   : 032016085 

Alamat  : Jln. Bunga Terompet Pasar VII No. 

118   Medan Selayang  

  

Mahasiswi Program Studi Ners Tahap Akademik yang sedang mengadakan 

penelitian denagn judul “Hubungan Kecanduan Game Online Dengan 

Interaksi Sosial Pada Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Asisi 

TigabinangaTahun 2020”. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak 

akan menimbulkan kerugian terhadap calon responden, segala informasi yang 

diberikan oleh responden kepada peneliti akan dijaga kerahasiannya, dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian semata. Peneliti sangat mengharapkan 

kesediaan individu untuk menjadi responden dalam penelitian ini tanpa adanya 

ancaman dan paksaaan.  

Apabila saudara/i yang bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini, 

peneliti memohon kesediaan responden untuk menandatangani surat persetujuan 

untuk menjadi responden dan bersedia untuk memberikan informasi yang 

dibutuhkan peneliti guna pelaksanaan penelitian. Atas segala perhatian dan 

kerjasama dari seluruh pihak saya mengucapkan banyak terima kasih.   

       Hormat saya,   

           

       Sehat Biaraman Halawa 

(Peneliti)  
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INFORMED CONSENT 

(Persetujuan Keikutsertaan Dalam Penelitian) 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

Tn     :  

Umur     :  

Alamat   :  

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang akan dilakukan oleh 

mahasiswa Program Studi Ners STIKes Santa Elisabeth Medan, yang bernama 

Sehat Biaraman Halawa dengan judul “Hubungan Kecanduan game online 

Dengan Interaksi Sosial Pada Siswa/Siswi SMP Kelas VII Dan VIII Tahun 

2020”. Saya memahami bahwa peneliti ini tidak akan berakibat fatal dan 

merugikan, oleh karena itu saya bersedia menjadi responden pada penelitian.  

 

 

 

       Medan,   Maret 2020  

         Responden   

 

 

       ------------------------------------ 
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KUESIONER KECANDUAN GAME ONLINE 

   
No. Responden : 

Hari/ Tanggal  : 
Data demografi 

Tn (Nama) : 

Jenis kelamin : 1. Laki-laki  2. Perempuan 

Umur : 

Bermain game : 1.Untuk mengisi waktu luang 

 Untuk 2. Karena bosan dan lelah 

 3. Alasan lainnya…………... 

Jenis permainan : Sebutkan……………… 

Isilah pernyataan di bawah ini dengan membuat tanda di bawah ini 

 

 

No 

 

 

Pernyataan 

 

SS 

 

S 

 

KK 

 

TP 

1 Demi game online saya bolos dari kelas     

2 Untuk menghilangkan beban pikiran saya, saya 

lakukan dengan game online. 

    

3 Saya rutin bermain game online     

4 Saya suka berteman di dunia maya     

5 Lebih baik bermain game online dari pada 

mengerjakan tugas sekolah 

    

6 Saya merasa gelisah ketika tidak bermain game 

online 

    

7 Ketika bermain game online saya merasa tenang     

8 Hubungan saya berkurang karena game online     

9 Dari waktu ke waktu bermain game online saya 

meningkat 

    

10 Ketika tidak bermain game online hidupku terasa 

hampa 

    

11 Saya lupa akan kondisi kesehatan saya ketika 

bermain game online 

    

12 Saya sulit meninggalkan permainan game online     

13 Saya lupa waktu saat bermain game online     

14 Saya merasa puas dapat bermain game online     

15 Saya jarangbergaul dengan tetangga karena bermain 

game online 

    

16 Saya lupa menjaga kesehatan saya saat bermain game 

online 

    

17 Saya lebih suka bermain game online dari pada 

membaca buku 

    

18 Saya bermain game online hingga larut malam     

19 Saya jarang berdiskusi dengan teman karena game 

online 

    

20 Saya sulit menjaga asupan makanan saya saat 

bermain game online 

    

21 Saya lebih memilih bermain game online dari pada     

√ 
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membantu orang tua 

22 Saat bangun pagi yang terpikirkan dalam benak saya 

adalah game online 

    

23 Karena bermain game online saya kurang maksimal 

dalam bekerja 

    

24 Saya asik bermain game online sampai lupa tidur     

25 Saya bermain game online sampai berjam-jam 

  

    

26 Kurangnya konsetrasi saya di kelas akibat game 

online 

    

Diambil dari kuesioner (Rahmat Anhar, 2014) 

Pilihan jawaban ada 4 : 

1. Sangat sering (SS) 

2. Sering (S) 

3. Kadang-kadang (KK) 

4. Tidak Pernah (TP) 
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KUESIONER INTERAKSI SOSIAL 

Hari/ Tanggal : 

Tn : 

Jenis kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan 

Umur : 

No. apsen : 

Kelas : 

 

keterangan pilihan ada 3 yaitu : 

1. Sangat setuju (SS)  

2. setuju (S) 

3. Ragu-ragu (R) 

4. Tidak setuju (TS) 

5. Sangat tidak setuju (STS) 
N

o 

Pernyataan SS S R TS STS 

1 Saya sering bertukar pendapat dengan orang tua      

2 Berbicara dengan orang tua adalah hal yang 

membosankan bagi saya 

     

3 Teman-teman sering melibatkan saya dalam 

percakapan mereka 

     

4 Saya merasa senang jika saya dapat bertengkar 

dengan orang yang tidak saya sukai 

     

5 Saya melakukan kontak mata saat berbicara dengan 

orang lain 

     

6 Saya sulit untuk fokus ketika berbicara dengan 

orang lain 

     

7 Jika ada teman yang berbicara dengan saya saya 

memperhatikan dengan baik apa yang 

disampaikkannya 

     

8 Saya senang memaksakan kehendak pada orang 

yang tidak setuju dengan pendapat saya 

 

     

9 Saya selalu memberi kesempatan lawan bicara 

untuk menyampaikan pendapatnnya 

     

1

0 

Saya sering memotong pembicaraan lawan bicara 

saya 

     

1

1 

Saya sangat berhati-hati dalam berbicara agar tidak 

menyinggung perasaan lawan bicara saya 

     

1

2 

Saya akan langsung menyampaikan perasaan tidak 

suka saya pada orang yang saya benci 

     

1

3 

Saya senang membantu orang lain yang sedang 

membutuhkan bantuan 

     

1

4 

Membantu teman yang belum paham materi 

pelajaran, akan membuat ilmu saya semakin 

bertambah 

     

1

5 

Membantu orang lain merupakan hal yang 

merugikan bagi diri sendiri 
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1

6 

Membantu orang lain merupakan hal yang 

merugikan bagi diri sendiri 

     

1

7 

Saya harus berhasil dalam bidang akademik seperti 

teman-teman saya 

     

1

8 

Meskipun saya sedang belajar, jika diajak teman 

bermain saya akan bersedia 

     

1

9 

Saya bersedia bekerjasama dengan siapapun      

2

0 

Saya memiliki inisiatif besar untuk belajar dalam 

kelompok 

     

2

1 

Saya lebih suka melakukan kegiatan sendiri karena 

hal itu lebih menyenangkan 

     

2

2 

Saya suka menceritakan masalah yang saya alami 

pada sahabat saya 

     

2

3 

Saya bersedia untuk menjadi teman curhat bagi 

temanteman saya 

     

2

4 

Saya suka mendengarkan pengalaman orang lain      

2

5 

Saya hanya sebagai pendengar ketika sedang 

berbicara dengan orang lain 

     

2

6 

Saya mengatakan hal jujur ketika berbicara dengan 

orang lain 

     

2

7 

Berkata jujur pada orang lain adalah yang 

menyebalkan bagi saya 

     

2

8 

Saya akan khawatir ketika mengetahui sahabat saya 

sakit 

     

2

9 

Ketika melihat orang tua sakit saya akan langsung 

menanyakan keadaannya 

     

3

0 

Menurut saya membantu orang lain tidak ada 

gunanya 

     

3

1 

Saya ikut merasa sedih ketika teman saya sedang 

merasa sedih 

     

3

2 

Ikut merasakan kesedihan orang lain merupakan hal 

yang sangat tidak penting 

     

3

3 

Saya akan meyakinkan teman saya bahwa ia bisa 

ketika teman saya merasa tidak yakin dengan 

kemampuannya 

     

3

4 

Saya langsung menyindir teman yang melakukan 

kesalahan 

     

3

5 

Mengomentari perilaku teman adalah hal yang tidak 

penting bagi saya 

     

3

6 

Saya sering mengomentari perilaku teman-teman 

saya 

     

3

7 

Saya menerima kritikan orang lain dengan senang 

hati 

     

3

8 

Saya merasa gengsi untuk meminta maaf terlebih 

dahulu ketika saya melakukan kesalahan 

     

3

9 

Saya berusaha menjadi pribadi yang menyenangkan 

ketika berbincang-bincang dengan teman 
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4

0 

Menggunjingkan orang lain adalah hal yang saya 

benci 

     

4

1 

Saya akan langsung marah ketika topik 

pembicaraan dengan teman adalah hal yang tidak 

saya sukai 

     

4

2 

Saya berusaha untuk menjadi pribadi yang ramah 

kepada orang lain 

     

4

3 

Bagi saya berteman dengan siapa saja adalah hal 

yang menyenangkan dan bukan masalah 

     

4

4 

Menurut saya setiap orang memiliki kedudukan dan 

derajat yang sama 

     

4

5 

Saya menilai orang dari penampilan fisiknya saja      

Kuesioner diambil dari (Wahyu Miraningsih, 2013) 
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HASIL OUTPUT DATA PENELITIAN 
 

Tabel Distribusi Responden Berdasarkan Data Demografi 
 

 

Valid 

 Jenis Kelamin 
Frequency Percent Valid 

Percent  

Laki-laki 38 61.3 61.3 61.3 

Perempuan 24 38.7 38.7 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Valid 

 Umur 

 

Frequency 

 

Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

percent 

12 7 11.3 11.3  11.3 

13 25 40.3 40.3 51.6 

14 30 48.4 48.4 100.0 

Total 62 100.0  100.0  

 

 

 

 

 

 

Valid 

 Bermain Game Online Untuk 
 

Frequency 

 

 

Percent 

 

Valid 

Percent 

 

Cumulative 

percent 

 

Untuk 

mengisi 

waktu 

luang 

42 67.7 67.7 67.7 

Karena 

bosan dan 

lelah 

20 32.3 32.3 100.0 

Total 62 100.0 100.0 

 

 

 

 

Valid 

 Kelas 
Frequency Percent Valid 

Percent  

VII 27 43.5 43.5 43.5 

VIII 35 56.5 56.5 100.0 

Total 62 100.0 100.0  

 

 

 

 

Valid 

 Jenis Permainan 
Frequency Percent Valid 

Percent  

Moblie 

Legend 

16 25.8 25.8 25.8 

Free fire 20 32.3 32.3 58.1 

PUBG 6 9.7 9.7 67.7 

Wide 20 32.3 32.3 100.0 
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worms 

Total 62 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

 

Valid 

 Distribusi kecanduan Game Online 
 

Frequency 

 

 

Percent 

 

Valid 

Percent 

 

Cumulative 

percent 

 

Tinggi = 

78-104 

3 4.8 4.8 4.8 

Sedang= 

52-77 

27 43.5 43.5 48.4 

 

Rendah 

=26-51 

32 51.6 51.6 100.0 

 Total 62 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Valid 

 Distribusi Interaksi Sosial 
 

Frequency 

 

 

Percent 

 

Valid 

Percent 

 

Cumulative 

percent 

 

Baik 

=165-225 

3 4.8 4.8 4.8 

Cukup 

=105-164 

48 77.4 77.4 82.3 

Kurang 

=45-104 

11 17.7 17.7 100.0 

 Total 62 100.0 100.0  

 
 Case Processing Summary 

Cases 
Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

kategori 

game 

online * 

kategori 

interaksi 

sosial 

62 100.0% 0 0.0% 62 100.0% 

Tabel Distribusi Hubungan Kecanduan Game Online Dengan Interaksi Siswa/siswi 

Kelas VII Dan VIII SMP Asisi Tigabinanga Tahun 2020 

 

Correlations 
Spearman's 

rho 

  

game online 

interaksi 

sosial 

kategori game 

online 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .362** 

Sig. (2-tailed) . .004 

N 62 62 
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Kategori 

interaksi sosial 

Correlation 

Coefficient 

.362** 1.000 

Sig. (2-tailed) .004 . 

N 62 62 

Reliability 
 

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100,0 

Excludeda 0 ,0 

Total 30 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,943 26 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

KGO1 42,6667 209,609 ,593 ,941 
KGO2 41,9333 196,409 ,849 ,937 
KGO3 42,4000 205,559 ,779 ,939 
KGO4 41,9667 197,620 ,838 ,938 
KGO5 42,4333 206,737 ,797 ,939 
KGO6 42,7667 212,806 ,517 ,942 
KGO7 42,1333 201,913 ,756 ,939 
KGO8 42,8667 215,361 ,414 ,943 
KGO9 42,5333 209,568 ,611 ,941 
KGO10 42,6333 209,620 ,569 ,941 
KGO11 42,6000 210,800 ,484 ,943 
KGO12 42,6667 208,851 ,624 ,941 
KGO13 42,2667 207,030 ,597 ,941 
KGO14 42,1667 201,730 ,801 ,938 
KGO15 42,5333 210,120 ,537 ,942 
KGO16 42,7000 210,493 ,617 ,941 
KGO17 42,8000 215,890 ,520 ,942 
KGO18 42,3000 201,872 ,795 ,938 
KGO19 42,9333 219,237 ,463 ,943 
KGO20 42,7333 214,478 ,445 ,943 
KGO21 42,8333 216,075 ,381 ,943 
KGO22 42,7667 213,564 ,416 ,943 
KGO23 42,7333 217,444 ,394 ,943 
KGO24 42,5667 211,220 ,599 ,941 
KGO25 42,4333 209,013 ,626 ,941 

KGO26 

42,4667 208,189 ,650 ,940 
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KECANDUAN GAME ONLINE DENGAN INTERAKSI SOSIAL 

PADA SISWA SMP ASISI TAHUN 2020 

 

No 

 

 

Kegiatan 

Waktu penelitian 

 

Jan 

 

Feb 

 

Maret 

 

April 

 

Mei 

 

Juni 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Pengajuan judul                               

2 Penyususnan Proposal 

Penelitian 
                              

3 Seminar Proposal                               

4 Prosedur Izin Penelitian                               

5 Memberi Informed 

Consent 
                              

6 Pengolahan Data                               

7 Analisa Data                               

8 Revisi                               

9 Hasil                               

10 Seminar Hasil                               

11 Revisi Skripsi                               

12 Pengumpulan Skripsi                               
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