
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Game menjadi salah satu kebutuhan dari sebagian masyarakat seiringnya 

perkembangan waktu, dikarenakan game pada saat ini bisa diakses dari mana saja 

sehingga membuat game menjadi pilihan bagi mereka yang membutuhkan hiburan 

tersebut (Fithri & Setiawan, 2017), dikarenakan semakin banyak orang yang 

menggemari game maka berbagai genre game juga dibuat dari yang bertema 

kekerasan sampai dengan yang bertema kekeluargaan. 

 Dengan adanya berbagai variasi dari game tersebut maka dampak yang 

diberikan dari tiap game juga berbeda seperti menurut Erliana, (2017) game yang 

berbasis edukasi bisa meningkatkan tingkat kecerdasan anak-anak yang 

memainkannya dan sedangkan menurut Fasya, Alfiana, & Amelia, (2017) bermain 

game yang bertema kekerasan secara tidak langsung membuat pemainnya meniru 

apa yang mereka lakukan di game tersebut, hal tersebut bisa disimpulkan game bisa 

memberikan dampak yang positif maupun dampak yang negatif kepada pemainnya 

 Bermain game yang berdampak positif bisa meningkatkan kesehatan fisik 

orang tersebut dan mendorongnya untuk membangun sebuah hubungan sosial yang 

baik (Gusnita, 2019) sedangkan bermain game yang berdampak negatif bisa 

membuat seseorang menjadi sedih dan merasa bersalah yang dimana perasaan 

tersebut nantinya akan menimbulkan perilaku yang agresif (Ramadani, 2018). 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah eksperimen dikarenakan 

eksperimen merupakan metode yang digunakan untuk menemukan faktor sebab 

akibat secara langsung melalui proses tahapan pencarian partisipan yang berminat 

untuk mengikuti ekpserimen, kemudian tahapan procedure dimana para partisipan 

memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang mana akan sampai ke 

tahapan result memberikan data yang bisa dianalisis dan dipelajari lebih lanjut 

sehingga bisa dibuat kesimpulan, seperti yang dilakukan oleh Wright, (2019) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Friends and Console-Gaming Aggression: The Role 

of Friendship Quality, Anger, and Revenge Planning” untuk mengetahui peran 

pertemanan dalam bermain game yang bersifat aggresif. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan sebuah 

penelitian untuk mencari tahu tingkat agresi dari seseorang dalam bermain game. 

Oleh karena itu, penulis membuat penelitian sebagai tugas akhir dengan judul 

“Eksperimen Tingkat Agresi secara Verbal dan Fisik bagi Gamer yang 

Bermain Secara Kompetitif dan Koperatif”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Uji Komparasi agresif perilaku gamer yang bermain game secara 

kooperatif dan kompetitif? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui tingkat agresi gamer yang bermain secara kompetitif 

dan kooperatif. 

2. Sebagai salah satu syarat kelulusan program sarjana S-1. 

3. Sebagai kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang telah didapat selama menempuh pendidikan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

Untuk masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat agresi 

gamer saat bermain secara kompetitif dan kooperatif. 

Untuk akademisi 

Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai tingkat agresi 

seseorang saat bermain game. 

Untuk penulis: 

Menambah pengetahuan mengenai tingkat agresi seseorang saat 

bermain game dan menyelesaikan mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Keseluruhan dari penulisan laporan kerja praktek ini disusun dengan 

sistematis dalam lima bab yaitu: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang dan tujuan dari pembuatan 

skripsi ini sehingga mereka yang membacanya bsia mengetahui apa yang 

mau dibuat penulis hanya dari membaca latar belakang masalah tersebut. 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian yang memiliki topik sama akan dijelaskan disini sebagai 

referensi dalam pembuatan skripsi ini dibagian manakah penulis 

mendapatkan ide, metode, serta proses untuk mengerjakan skripsi ini yang 

disertai landasan teori untuk mendukung skripsi ini. 

 

  BAB III METODOLOGI 

Penjelasan mengenai metode yang akan dipergunakan dalam 

melakukan penelitian tersebut dari awal sampai akhir akan dijelaskan secara 

tahap demi tahap di bab ini. 

 

 BAB IV PEMBAHASAN 

Bab penjelas tentang pembuktian dan pengujian data dimana hal 

tersebut membuktikan bahwa data yang dikumpulkan dan dianalisis itu 

merupakan data yang valid akan dijelaskan pada bab tersebut. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Akhiran dari laporan yang akan berisi kesimpulan dari seluruh skripsi ini dan saran 

kedepannya yang akan melakukan analisis untuk topik yang sama 
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