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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keterangan: 

   : Diteliti 

 

  : Tidak Diteliti 

 

: Mempengaruhi  
 

Gambar 3.1 

Kerangka Konsep Penelitian 

 

     Hipotalamus merupakan bagian yang sangat kecil, namun sangat penting dalam 

bagian diencephalon yang terlibat dalam fungsi endokrin, otonom, dan perilaku. 

Hipotalamus dan hipofisis posterior membentuk suatu sistem neuroendokrin yang 
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terdiri dari suatu populasi neuron neurosekretorik yang badan selnya terletak di dua 

kelompok di hipotalamus, yaitu nukleus supraoptikus dan nukleus paraventrikel 

dan aksonnya berjalan kebawah melalui tangkai penghubung untuk berakhir di 

kapiler hipofisis posterior. Hipofisis posterior menyimpan dan setelah mendapatkan 

rangsangan yang sesuai, ia akan mengeluarkan hormon vasopresin dan oksitosin 

(Sherwood, 2018).  

     Penelitian yang dilakukan oleh Simone G. Shamay-Tsoory dan Ahmad Abu-

Akel, pada tahun 2016 menyatakan bahwa hormon oksitosin dan dopamin berperan 

dalam perilaku prososial. Hormon oksitosin akan berinteraksi dengan wilayah otak 

sosial kognitif seperti 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 (Israel et al. 2009), dan pemberian oksitosin meningkatkan kepercayaan 

dan kemurahan hati. Variasi genetik dari reseptor dopamin juga memiliki 

keterkaitan dengan perilaku prososial. 

     Bermain video game akan membuat pemain berusaha menyelesaikan misinya. 

Setelah pemain berhasil menyelesaikan misi pemain akan merasa tertantang untuk 

menyelesaikan misi pada level selanjutnya. Begitu pula, jika mereka tidak berhasil 

menyelesaikan misi, mereka akan tertantang menyelesaikan misi tersebut. Kedua 

hal ini akan menyebabkan dopamin meningkat dan mempengaruhi ventral striatum. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

     Terdapat pengaruh jenis video game prososial terhadap perilaku prososial pada 

pemain video game laki-laki di warnet kota Malang. 


