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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Video Game 

2.1.1 Definisi 

     Perbedaan video game dengan media lain seperti buku, televisi dan film 

adalah video game merupakan media interaktif, pemain video game tidak bisa 

pasif mengikuti alur cerita dari sebuah game. Pemain diharapkan aktif 

memberikan reaksi dalam alur cerita game (Granic et al., 2014). Aktivitas 

permainan ini berpusat pada sebuah pencapaian dan adanya lawan bermain. 

Video game juga didefinisikan sebagai sebuah karya seni dimana pemain 

membuat keputusan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya di dalam 

game tersebut untuk mencapai suatu tujuan (Martono, 2015).  

2.1.2 Perkembangan Video game 

     Video game telah menjadi suatu hiburan yang sangat populer. Penggunaan 

video game selalu meningkat dari waktu ke waktu. Di Amerika, 9 dari 10 anak-

anak dan remaja bermain video game. Rata-rata anak-anak bermain video game 

sekitar dua jam setiap hari. Namun, penelitian lain menyebutkan bahwa rata-

rata pria bermain video game selama empat jam tiap hari atau bahkan lebih 

(Anderson et al. 2014). 

2.1.3 Jenis Video Game 

     Berdasarkan konten isinya, video game dikelompokkan menjadi prososial 

video game dan violent video game. 

1. Prososial video game 
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     Prososial video game adalah permainan yang mempunyai karakter saling 

peduli dan membantu satu sama lain dan sama sekali tidak terdapat unsur 

kekerasan dalam game tersebut, hal ini akan mempengaruhi perilaku 

prososial. Beberapa contoh prososial video game diantaranya Super Mario 

Sunshine, Chibi Robo, Firefighters: Saving Lives, City Crisis, Lemmings 

dan lain sebagainya (Liu et al., 2015) 

2. Violent video game 

     Tujuan dari violent video game adalah untuk menyakiti lawan 

bermainnya. Beberapa video game terbaru menampakkan secara nyata 

cedera dan kematian lawan bermainnya. Banyak violent video game 

bermain menggunakan first-person perspective yaitu pemain akan 

memainkan video game seakan-akan melakukan pertempuran bersenjata 

melalui mata milik karakternya dalam video game (Greitemeyer, 2015).  

     Beberapa contoh dari violent video game antara lain: Call of Duty, Smack 

Down, Tekken, War Craft, GTO, GTA, God of War, Counter-Strike, Marvell 

& Capcom, Prince of Persia, dan lain sebagainya (Baran dan Siyez, 2017). 

2.1.4 Pemain Video Game 

     Pemain video game merupakan seseorang yang sering bermain game dengan 

berbagai media baik offline maupun online (Grooten dan Kowert, 2015). 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Entertaiment Software 

Association pada tahun 2018, sekitar 64% pemain video game memiliki media 

atau alat untuk bermain video game sendiri. pemain video game yang bermain 

game menggunakan komputer pribadi diketahui sebanyak 41%, sedangkan 61% 

menggunakan smartphone, dan 36% menggunakan konsol game seperti 
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playstation. Penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2017, peneliti 

mengelompokkan video game berdasarkan alat yang sering digunakan dan 

mendapatkan hasil bahwa seseorang yang bermain video game hanya 

menggunakan smartphone memiliki prevalensi paling rendah untuk terkena 

Internet Gaming Disorder (IGD), sedangkan seseorang yang lebih sering 

bermain video game menggunakan komputer memiliki prevalensi yang 

tertinggi untuk terkena IGD (Paik et al., 2017). 

     Dalam survei juga diketahui pemain video game terbanyak adalah laki-laki 

dengan presentase 55%. Menurut laporan 72% pemain video game berusia 

diatas 18 tahun. Distribusi usia pemain video game laki-laki menyatakan bahwa 

17% berusia dibawah 18 tahun, usia 18-35 tahun sebanyak 16%, usia 35-49 

tahun sebanyak 12%, sedangkan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 11% 

(Entertaiment Software Association, 2018).  

     Penelitian yang telah dilakukan oleh Mengel membuktikan bahwa semakin 

lama seseorang bermain game dengan komputer maka akan semakin tinggi 

perilaku prososialnya (Mengel, 2014). Pengelompokan durasi bermain video 

game dibagi menjadi tiga kategori, kategori frekuensi rendah yaitu bermain 

video game kurang dari satu jam/hari atau kurang dari tujuh jam/minggu, 

frekuensi tinggi yaitu bermain video game satu jam atau lebih perhari (≥ 7 

jam/minggu), frekuensi sangat tinggi bermain video game dua jam atau 

lebih/hari atau empat belas jam atau lebih perhari (Griffiths, 2010). 

2.1.5 Dampak Bermain Video game 

2.1.5.1 Dampak Positif 

1. Kognitif 
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     Bertentangan dengan teori lama bahwa bermain video game 

membuat intelektual seseorang semakin malas dan mengantuk, 

banyak penelitian terbaru yang menyebutkan bermain video game 

akan meningkatkan berbagai keterampilan kognitif. Beberapa 

tahun lalu telah dipublikasikan sebuah jurnal meta-analisis yang 

menyimpulkan bahwa peningkatan keterampilan spasial yang 

didapatkan dari bermain video game menembak sebanding 

dengan keterampilan spasial yang didapatkan dari pelajaran 

formal di sekolah (Granic et al., 2014). 

     Selain keterampilan spasial, penelitian lain berspekulasi 

bahwa bermain video game merupakan sarana yang sangat baik 

untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Video 

game tampaknya juga terkait manfaat kognitif tambahan yaitu 

peningkatan kreativitas. Bukti terbaru menunjukkan bahwa 

bermain video game jenis apapun, terlepas dari mengandung 

konten kekerasan maupun tidak, dapat meningkatkan kreativitas 

anak (Granic et al., 2014). 

2. Motivasi 

     Penelitian dalam beberapa dekade terakhir ini menyatakan 

bahwa gaya motivasi yang ditandai dengan ketekunan dan 

keterlibatan yang terus menerus dan berkelanjutan adalah 

kontributor untuk kesuksesan dan pencapaian (Granic et al., 2014). 

Video game menggunakan kegagalan sebagai alat motivasi dan 

hanya menyediakan peluang tidak tetap untuk mendapatkan 
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kesuksesan dalam skala besar. Karena peluang yang tidak tetap 

ini pemain video game dapat mempelajari perilaku baru yakni 

berusaha untuk mendapat kesuksesan (Granic et al., 2014). 

Menurut Granic, suatu permainan mengajarkan pelajaran dasar 

yang penting, yaitu kegigihan dalam menghadapi kegagalan 

untuk menuai penghargaan. Ketika menghadapi kegagalan, 

pemain sangat termotivasi untuk mengulangi permainan hingga 

menang dan mereka “optimis tanpa henti” untuk mencapai 

tujuannya. Perkembangan motivasi secara persisten yang 

dilakukan secara positif dapat mengarahkan pada kesuksesan 

yang bertahan lama (Granic et al., 2014). 

3. Emosi 

     Diantara berbagai alasan, alasan utama yang digunakan 

individu untuk menggunakan beragam bentuk media adalah untuk 

mengelola suasana hati mereka dan untuk meningkatkan keadaan 

emosional mereka agar stabil (Granic et al., 2014). Video game 

dapat menjadi salah satu cara yang paling efisien dan efektif bagi 

anak-anak dan remaja untuk membangkitkan perasaan positif. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara bermain 

video game yang disukai dapat meningkatkan emosi yang positif 

(Granic et al., 2014). 

     Sebagai contoh, bermain permainan teka-teki, permainan 

dengan antarmuka minimal, komitmen jangka pendek dan tingkat 

aksesbilitas yang tinggi (misalnya, Angry Birds, Bejelwed II), 
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dapat meningkatkan mood pemain, meningkatkan relaksasi dan 

mencegah kecemasan (Granic et al., 2014).  

     Selanjutnya juga dikatakan bahwa beberapa pengalaman 

emosional yang paling kuat dipicu dalam konteks bermain video 

game. Sebagai contoh, kebanggaan luar biasa setelah berhasil 

mengatasi kesulitan yang besar. Mengalami emosi yang positif 

dapat memperkuat motivasi dan memperluas perilaku sosial yang 

akan mmberikan dukungan untuk mencapai tujuan dan mengatasi 

kegagalan (Granic et al., 2014). 

4. Sosial 

     Lebih dari 70% pemain game bermain video game dengan 

temannya, baik secara kooperatif maupun kompetitif. Sebagai 

contoh, World of Warcraft, sebuah game fantasi multiplayer 

memiliki pemain sekitar 12 juta pemain tetap, dan Farmville, 

salah satu permainan yang sangat terkenal di Facebook yang 

memiliki pemain tetap lebih dari lima juta dalam sehari di tahun 

2012 (Granic et al., 2014). Dalam komunitas virtual seperti 

permainan ini, keputusan harus dibuat untuk menentukan siapa 

yang dipercaya, siapa yang harus disisihkan, dan bagaimana cara 

paling efektif untuk memimpin sebuah grup. Dari pernyataan 

tersebut dapat diketahui bahwa seorang gamer akan cepat 

mempelajari keterampilan sosial dan perilaku prososial yang 

mungkin akan diterapkan dengan rekan dan keluarganya di luar 

lingkungan permainan (Granic et al., 2014). 
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2.1.5.2  Dampak Negatif 

     Berdasarkan penelitian klinis maupun pengamatan yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa bermain video game yang berlebihan 

dapat menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek psikologis dan 

mengakibatkan kecanduan pada pemain video game (Petry et al. 2014). 

     Bermain video game secara intensif telah beberapa kali dikaitkan 

dengan berkembangnya perilaku seperti kecanduan pada remaja (Van Den 

Eijnden et al., 2018). IGD telah masuk dalam bagian III pada edisi ke-5 

dari the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), 

dan kecanduan bermain game telah masuk sebagai kondisi gangguan 

kesehatan mental dalam ICD-11 (World Health Organization, 2018). 

Banyak penelitian membuktikan bahwa kecanduan bermain video game 

dapat berdampak pada masalah psikologis dan merupakan faktor resiko 

dari sampel non-klinis di sekolah maupun komunitas pemain game online 

(Feng et al., 2017). Penelitian IGD ini telah menunjukkan resiko masalah 

psikologis yang dapat terjadi antara lain, emosi yang tidak stabil, 

rendahnya tingkat kepercayaan diri, rasa tidak aman, sikap pemalu, sikap 

menyendiri, kurangnya beraktivitas, kurangnya interaksi dengan keluarga, 

kegagalan menghadapi stresor, menurunnya perilaku sosial, dan 

menurunkan prestasi di sekolah (Torres-Rodriguez et al., 2018). Gejala 

yang tampak pada IGD yaitu gangguan kecemasan, depresi, memiliki 

pikiran untuk bunuh diri, gangguan perilaku, fobia sosial, autism spectrum 

disorder (ASD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), 
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gangguan obsesif-kompulsif, dan gangguan kepribadian (Torres-

Rodriguez et al. 2018). 

     Penelitian menunjukkan 3-9% pemain game online memenuhi kriteria 

IGD. Remaja merupakan periode perkembangan yang ditandai perubahan 

fisik, kognitif, emosi, dan kehidupan sosial. IGD mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan bertahan lama untuk perkembangan psikologis anak 

muda (Van Den Eijnden et al., 2018). WHO mengkategorikan usia anak 

muda atau youth pada rentang 15-24 tahun (World Health Organization, 

2019). 

2.2 Perilaku Prososial 

2.2.1 Definisi 

     Perilaku prososial merupakan tindakan volunteer atau tindakan sengaja yang 

akan memberikan keuntungan untuk orang lain. Perilaku tersebut dianggap 

altruistik jika dimotivasi keinginan tulus untuk menguntungkan orang lain tanpa 

mengharapkan keuntungan untuk diri sendiri (Feigin et al., 2014).  

     Perilaku prososial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan 

kebaikan kecil seperti membiarkan seseorang yang sedang terburu-buru untuk 

lebih dulu menuju kasir, hingga tindakan yang besar, seperti melakukan 

kegiatan sukarela untuk organisasi amal dan melakukan hal-hal yang mungkin 

dianggap remeh, seperti mencari cucu seseorang yang hilang (Lay dan 

Hoppmann, 2015). 
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2.2.2 Aspek-aspek Perilaku Prososial 

     Perilaku prososial dibentuk oleh empati dan rasa khawatir tentang 

kesejahteraan orang lain dan hak-haknya. Perilaku prososial terdiri dari enam 

aspek, yaitu: 

1. Berbagi yaitu kerelaan seseorang untuk berbagi perasaan dengan orang 

lain dalam berbagai suasana, suka maupun duka. 

2. Kerjasama yaitu kerelaan seseorang untuk bekerjasama dengan seseorang 

untuk mencapai suatu tujuan. 

3. Menolong yaitu kerelaan untuk menolong seseorang yang berada dalam 

kesulitan. 

4. Bertindak jujur yaitu kerelaan untuk melakukan sesuatu apa adanya dan 

tidak berbuat curang. 

5. Berderma yaitu kerelaan untuk memberikan sebagian barangnya untuk 

orang lain dengan sukarela (Manesi et al., 2017). 

2.2.3 Faktor-faktor Penentu Perilaku Prososial 

     Berdasarkan hasil review sistematis yang telah dilakukan oleh Silke pada 

tahun 2018, Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial yaitu: 

1.  Jenis kelamin.  

     Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih 

memiliki perilaku empati dan prososial dibandingkan laki-laki. 

2.  Kepribadian individu 

     Pada beberapa studi disebutkan bahwa sikap kejujuran, kerendahan 

hati, dan keterbukaan memiliki hubungan dengan perilaku empati dan 

prososial 
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3.  Kepercayaan individu 

     Penelitian menunjukkan hubungan yang signifikan adanya 

keterkaitan seseorang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan dan 

keanggotaan grup lainnya dengan meningkatnya perilaku prososial. 

2.3 Video Game Terhadap Perilaku Prososial 

     Dalam meta-analisis yang telah dilakukan Greitemeyer dan Mugge mengenai 

efek dari violent video game dan prososial video game terhadap perilaku sosial, 

terkait perilaku prososial dan agresivitas, emosi dan gairah. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa pemain violent video game dapat meningkatkan respon agresif 

dan menurunkan perilaku prososial, sedangkan video game prososial memberikan 

efek yang sebaliknya (Greitemeyer dan Mugge, 2014). Dalam penelitian yang lain, 

orang yang memainkan video game prososial juga memiliki kemampuan 

mengakses pikiran prososial. Hal ini penting karena jika pikiran prososial ini 

berulang kali diakses ketika bermain video game, mereka akan membuat dan 

memperkuat naskah prososial, yang kemudian akan mengarah pada perilaku 

prososial (Scelsa, 2014). 

     Penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa tindakan kooperatif yang 

ada dalam video game dapat meningkatkan hormon oksitosin yang akan 

meningkatkan kemurahan hati yang merupakan salah satu aspek perilaku prososial 

(Grizzard, 2013). Oksitosin merupakan sebuah nonapeptida yang diproduksi oleh 

neuron hipotalamus, beberapa memproyeksikan ke kelenjar hipofisis posterior, 

sedangkan lainnya mempunyai target ke otak dan sumsum tulang belakang (Russell 

dan Brunton, 2017). Oksitosin merupakan hormon pada spesies mamalia yang 

memfasilitasi perilaku prososial, termasuk pada manusia. Dalam penelitian, 
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oksitosin dapat menurunkan respon takut yang menyebabkan peningkatan 

penerimaan risiko dan mendorong pendekatan sosial (Heinrichs et al., 2009). 

Oksitosin dijuluki sebagai “molekul moral” oleh beberapa orang karena efek 

ekstrimnya pada perilaku. Ada percobaan dimana oksitosin meningkat secara 

artifisial pada orang coba yang diberikan secara nasal menunjukkan bahwa 

oksitosin memiliki dampak negatif yang kuat pada perilaku egois, dan memiliki 

dampak positif yang kuat pada perilaku tanpa pamrih. Interaksi sosial yang positif 

dapat meningkatkan kemurahan hati dan meningkatkan penggunaan strategi tit-for-

tat, sebuah strategi untuk kerjasama dalam tim. Selain itu, penemuan lainnya yang 

dilakukan oleh Velez dan rekannya, peserta penilitian yang terlibat dalam video 

game yang kooperatif merasakan lebih sedikit kelelahan, lebih energik, dan lebih 

sedikit agresif dibandingkan peserta penelitian yang memainkan video game yang 

kompetitif (Velez et al. 2012). 

     Hormon oksitosin dan dopamin berperan dalam perilaku prososial. Hormon 

oksitosin akan berinteraksi dengan wilayah otak sosial kognitif seperti (Medial 

Prefrontal Cortex) mPFC dan wilayah kepuasan seperti ventral striatum, dan 

memainkan peran penting dalam memodulasi perilaku sosial. Polimorfisme pada 

reseptor oksitosin berhubungan dengan perbedaan individu dalam perilaku 

prososial. Variasi genetik dalam reseptor dopamin, neurotransmiter yang terlibat 

dalam pemberian penghargaan, juga terkait dengan kecenderungan prososial 

(Chakroff dan Young, 2011). 


