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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I ini merupakan pembahasan awal yang menjelaskan beberapa hal 

yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, Adapun 

penjelasan masing-masing cakupan sebagai berikut : 

1.1.  Latar Belakang  

Teknologi informasi salah satu hal yang tidak akan lepas dari 

kehidupan manusia karena teknologi informasi sudah ada sejak berabad-abad 

lalu dan hingga kini masih berkembang. Tanpa adanya teknologi informasi 

manusia akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan suatu informasi. Kini 

teknologi berkembang begitu cepat seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak sekali memiliki 

peranan dan dampaknnya dalam berbagai bidang, terutama bidang hiburan. 

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 

Berbagai informasi yang terjadi dibelahan dunia kini dapat langsung kita 

ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). Saat ini dunia sudah semakin 

sempit karena cepatnya akses informasi diberbagai belahan dunia. Tentu 

kemajuan teknologi informasi pada kehidupan umat manusia dengan segala 

peradaban dan kebudayaan. 

 Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap 

transformasi nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Khususnya masyarakat adat 

dan kebudayaan timur seperti indonesia. Namun ditengah berkembangnya 

permainan yang menciptakan virtual worlds bagi anak-anak ini, ternyata 
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masih ada kepedulian yang ditunjukkan oleh beberapa vendor pemainan 

dengan adanya education virtual world. Lebih lanjut jenis virtual world ini 

memang ditunjukkan untuk semua tujuan edukasi, Berdasarkan perlindungan 

hukum terhadap konsumen game online akibat bug and error berdasarkan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen Juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan hukum atas 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh produsen sebagai server 

provider game online dalam hal pemenuhan kewajiban. Sementara itu, 

tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen atau pengguna jasa 

game online atas perbuatan atau kelalaian pihak produsen sebagai penyedia 

jasa game online adalah dengan cara mengajukan gugatan, dengan 

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang 

perbuatan melawan hukum atau dengan berdasarkan wanprestasi karena 

kelalaian yang dilakukan oleh produsen jasa game online mengakibatkan 

tidak terpenuhinya perikatan hukum mengenai penggunaan dan/atau 

pemanfaatan jasa game online berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

Dewasa ini  di Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh 

kemajuan teknologi terhadap nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, 

baik diperkotaan maupun di pedesaan, seperti televisi, telepon, radio, telpon 

genggam, Gagdet, Ipad, bahkan internet  bukan hanya melanda masyarakat di 

perkotaan namun juga dapat dinikmati masyarakat dipelosok-pelosok 

pedesaan. Perkembangan permainan pun sangat berpengaruh kepada anak-
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anak dan yang saat ini digemari anak-anak adalah game online dan ada anak-

anak juga sangat mengemari permainan yang berbau kekerasan. Hal ini perlu 

diperlakukan oleh kita, karena ini akan berdampak buruk bagi anak-anak dan 

sangat berbahaya. 

Paradigma dalam sebuah perkembangan teknologi adalah untuk 

membantu dan menstimulus siswa ke arah lebih baik,  baik aspek kognitif 

maupun psikomotor para peserta didik di era modernisasi sekarang. Tetapi 

faktanya perkembangan teknologi dan adanya game online membuat arus 

balik sehingga mayoritas para pecandu game online berperilaku menyimpang 

Termasuk siswa Sekolah Dasar, Perkembangan informasi dan komunikasi 

membuat orang dengan mudah mengakses informasi termasuk para anak-

anak. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat 

akhir-akhir ini adalah perkembangan game online.  Bagi seorang anak yang 

usia produktif game online bukan lagi hal yang baru. Dengan penguasaan 

iptek, serta maraknya game center yang ada, mempermudah akses mereka. 

Namun perkembangan teknologi semisal game online tidaklah selalu baik. 

Apabila tidak bisa mengontrol diri, game online bisa menimbulkan dampak 

yang buruk termasuk bisa menimbulkan adiksi (kecanduan).  

Hasil observasi dan wawancara padatagl 03 – 04 januari  2016 dengan 

pemilik warung internet yaitu di Gil@net di Jl. Hasanuddin Rt 1 Rw 5 

Junrejo dan di JoshDnet Jl Hasanudin No 152B Kecamatan Junrejo No. 51 

Junrejo informan mengatakan bahwasanya , kebanyakan pengunjung warung 

internet adalah anak-anak yang berusia 11-12 tahun yang berindikasi siswa 

sekolah dasar, anak-anak tersebut menghabiskan waktu di warung internet 



4 
 

4 
 

hingga 3-4 jam perhari dan itu dilakukan hampir setiap hari. Menurut pemilik 

warnet (Gil@net dan JoshDnet ) mayoritas anak yang lama di warung internet 

kebanyakan bermain game online. Menurut (douglas 200:34 ) menyebutkan 

kelamaan bermain video game online menimbulkan risiko anak terkena 

masalah dengan perilakunya. Sedangkan ketika mereka berhenti dari 

kecanduan, depresi, gelisah, akan menjadi lebih baik. Observasi, wawancara 

juga dilakukan dengan wali kelas V SDN Junrejo 1 Batu  mendapatkan hasil 

bahwa ada kelas V siswa yang adiksi game online  yang berdampak pada 

perilakunya Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Analisis perilaku siswa adiksi game 

online kelas V  SDN Junrejo 01 Batu ’’ 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka secara umum 

permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimana perilaku siswa adiksi game online Kelas V SDN Junrejo 1 

Batu ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perilaku siswa adiksi game 

online kelas  V  SDN Junrejo 1 Batu  ? 

3. Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam mengatasi perilaku siswa adiksi 

game online kelas V SDN Junrejo 1 Batu.? 
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 1.3  Batasan Masalah  

   Agar penelitian yang dilakukan ini dapat lebih fokus maka masalah yang 

dibahas dibatasi pada : 

1. Media bermain game online adalah media internet berupa warnet dan 

gedget, yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. memiliki fasilitas game online 

b. tidak memiliki batasan waktu kepada pengguna  dalam bermain game 

online 

c. tidak memberikan batasan usia bagi pengguna game online 

2. Subjek penelitian ini adalah NM, ESD, MRH, HKDR, HII, ES siswa kelas 

V SDN Junrejo 1 Batu 

1.4  Tujuan Penelitian  

 Mengacu pada perumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan perilaku siswa adiksi game online  kelas V SDN 

Junrejo 1 Batu . 

2. Menjelaskan faktor-faktor penyebab perilaku siswa adiksi game online 

kelas V SDN Junrejo 1 Batu. 

3. Menjelaskan solusi dalam mengatasi perilaku siswa adiksi game online 

kelas V SDN junrejo 1 Batu 

 

1.5  Manfaat Penelitian  
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1. Teoristis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada dunia 

pendidikan dan memberikan kemudahan serta bantuan berupa suatu acuan 

penelitian bagi peneliti lainnya yang nantinya bisa untuk dijadikan 

referensi dalam melakukan sebuah penelitian. 

3. Praktis  

a. Bagi peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi 

penelitian selanjutnya yang  berkaitan dengan perilaku siswa yang 

teradiksi game online khusunya bagi pesertadidik yang masih dalam 

tingkatan sekolah dasar. 

b. Bagi sekolah  

Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

pesertadidik khususnya untuk SDN 1 Junrejo Batu, termasuk untuk 

antisipasi bagi siswa yang belum teradiksi game online. 

c. Dinas atau Instansi terkait 

 Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dinas terkait untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan media pada tingkat satuan pendidikan 

khususnya tingkat sekolah dasar. 

 

1.6.  Penegasan Istilah  

  Agar dalam kegiatan penelitian ini tidak menimbulkan salah pengertian 

dan penafsiran, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut :  



7 
 

7 
 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa. Bisa juga 

merupakan penyelidikan terhadap karangan atau terhadap perbuatan. 

Analisis bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari 

sebab yang ada. Dalam hal peneltian, analisis adalah langkah yang di 

tempuh setelah data penelitian terkumpul. 

2. Perilaku Adiksi 

Perilaku adiksi merupakan suatu tindakan ketergantungan yang 

mempunyai bentangan arti yang sangat luas antara lain : berjalan, 

berbicara, bermain dan sebagainya atau semua tindakan manusia yang 

dirasakan oleh individu, sehingga menghabiskan banyak waktu, di 

mana melibatkan perilaku yang berulang-ulang untuk melakukan 

aktivitas tersebut, merasa bahwa dunia yang lebih menarik dan 

munculnya perasaan yang tidak menyenangkan ketika individu 

berusaha untuk menghentikan tingkah laku tersebut. 

3. Game Online 

Game online merupakan suatu program yang dirancang sedemikian 

rupa untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan 

manusia pada hiburan. Hiburan dianggap penting bagi seseorang 

dikarenakan dengan adanya hiburan akan mampu menyegarkan kembali 

pikiran mereka setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas yang 

menguras tenaga dan otak. 

 


