
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chen, Saleh, & Pai (2018), yang 

menganalisis serta menguji pengaruh dari bermain game yang mempengaruhi 

pemain itu sendiri, metode pengujian yang digunakan adalah dengan memasang 

sebuah kamera untuk merekam mereka yang bermain game sambal melewati lampu 

merah tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, setelah melewati lampu 

merah tersebut mereka diberhentikan oleh asisten penguji dan diwawancarai untuk 

mendapatkan informasi lebih lanjut yang dimana data data yang terkumpul akan 

disortir berdasarkan usia, jenis kelamin, dan waktu penyebrangan tersebut yang 

akan dianalisis nantinya oleh penguji yang mendapatkan hasil bahwa layar ponsel 

yang besar lebih bisa menarik perhatian para pengguna dan hal tersebut menaikkan 

risiko terjadinya kecelakaan karena perhatian para pegguna tertuju pada game 

ponsel dan tidak pada sekitarnya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Abegaz, Smatt, Oakley, & Freeman (2019) 

untuk memastikan apakah seseorang bisa terpengaruh hanya dari menonton sebuah 

gameplay yang berunsur kekerasan, dan penelitian ini dilakukan dengan 

menunjukkan video gameplay dari game yang berunsur kekerasan berdasarkan 

kriteria yang disarankan Entertainment Software Rating Board (ESRB) dimana 

telah disortir oleh peneliti dari tingkat kekerasan terendah sampai tertinggi, 

kemudian video tersebut akan ditunjukkan kepada para subyek untuk diobservasi 

reaksi yang diberikan, dan hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa menonton 

game yang berunsur kekerasan tidak berdampak banyak kepada penontonnya 

walaupun ada sedikit responden yang merasa tidak nyaman dengan keadaan 

tersebut.  

Dalam penelitian Greitemeyer (2015), ingin membuktikan bahwa apakah 

perilaku sadis dalam sehari-hari bisa membuat mereka tertarik kepada game yang 

bertema kekerasan maka dilakukan lah penelitian ini untuk membuktikannya 

dengan mengumpulkan para peserta yang akan dilakukan untuk melakukan uji coba 

kedalam sebuah ruangan, kemudian para peserta tersebut akan diminta untuk 

memainkan game yang memiliki unsur kekerasan dimana para peserta akan 
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memainkannnya dan dipantau oleh peneliti untuk mencatat setiap gerak gerik serta 

ucapan yang mereka keluarkan selama proses penelitian tersebut. dan hasil dari 

penelitian adalah terbukti bahwa mereka yang cenderung menyukai game berunsur 

kekerasan orangnya cenderung melakukan kekerasan serta melakukan penghinaan 

secara verbal untuk mencukupi kebutuhan akan sadisnya orang tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prescott, Sargent, & Hull (2018) untuk 

menegetahui apakah bermain game yang berunsur kekerasan akan mempengaruhi 

di kehidupan asli tersebut metodenya adalah study retrieval yang telah diselesaikan 

dari artikel, esai, maupun buku yang telah dipublikasikan dan yang belum 

dipublikasikan semuanya akan diseleksi terlebih dahulu dengan syarat dimana studi 

yang mengukur tingkat kekerasan pemain video game yang berunsur kekerasan 

harus 3 minggu kemudian setelah pemain memainkan game tersebut secara rutin. 

dan ketika studi tersebut sudah diseleksi maka akan dipilih lagi 3 studi yang 

memiliki kemiripan seperti etnik, jumlah, rata-rata usia, dan waktu. Hasil dari 

penelitian ini adalah seiringnya seseorang dengan rutinitas bermain video game 

yang berunsur kekerasan maka orang itu akan bersikap agresif di dunia asli.  

Penelitian yang dilakukan kali ini adalah penelitian yang diterapkan oleh 

Engelhardt, Mazurek, Hilgard, Rouder, & Bartholow (2015) kepada orang dewasa 

yang memiliki autism spectrum disorder (ASD) dan kepada orang dewasa normal 

dengan tujuan mengetahui apakah penderita ASD akan berdampak lebih aggresif, 

metode yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan seluruh subyek 

kedalam sebuah ruangan, subyek tersebut akan diberikan sebuah game yang 

berunsur kekerasan, disini hal yang dilakukan peneliti hanyalah mengobservasi 

setiap gerak gerik yang dilakukan mereka serta mencatatnya sehingga hasil tersebut 

bisa disimpulkan nantinya dengan hasil yamg membuktikan bahwa orang dewasa 

yang memiliki autism spectrum disorder (ASD) tidak bisa dikatakan cenderung 

lebih aggresif dibandingkan kepada orang dewasa yang normal  

Tabel 2.1 menunjukkan kesimpulan penelitian dari setiap tinjauan pustaka 

yang digunakan sebagai pembanding terhadap penelitian yang dirancang. 

Sandy Kurniawan. Eksperimen Tingkat Agresi secara Verbal dan Fisik bagi Gamer yang Bermain secara Kompetitif dan 
Kooperatif. 
UIB Repository©2020



Tabel 2.1  
No Penulis Tahun Kesimpulan 

1 Chen, Saleh, & Pai 2018 Penelitian yang menunjukkan fokus 

subyek ketika memainkan 

2 Abegaz, Smatt, 

Oakley, & Freeman 

2019 Penelitian yang menunjukkan 

apakah terekpos dengan video 

game yang berunsur kekerasan 

akan membuat orang tersebut 

menjadi agresif. 

3 Greitemeyer 2015 Penelitian dengan memainkan 

game yang bersifat kekerasan. 

4 Prescott, Sargent, & 

Hull 

2018 Penelitian dengan menggunakan 

studi tentang dampak kekerasan 

dari bermain game 

5 Engelhardt, 

Mazurek, Hilgard, 

Rouder, & 

Bartholow 

2015 Penelitian yang menunjukkan 

seberapa aggresif saat penderita 

autis sama non autism memainkan 

game yang berunsur kekerasan 

  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, maka 

penulis merancang penelitian eksperimental dimana responden diminta untuk 

memainkan game seperti penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2018), Abegaz 

et al. (2019), Greitemeyer (2015), Prescott et al., (2018), dan (Engelhardt et al. 

(2015)  

 

2.2 Landasan teori 

 Dalam semua penelitian dibutuhkan sebuah landasan teori, dikarenakan 

landasan teori merupakan sekumpulan ide yang telah direncanakan dan disusun 

secara sistematis agar proses penelitian yang akan dilakukan berjalan sesuai 

rencana (Purwoko, 2017). 
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2.2.1 Metode Eksperimen 

Eksperimen merupakan sebuah metode untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya kesalahan dalam menyimpulkan sesuatu dikarenakan proses tersebut 

akan diamati dari awal sampai akhir sebelum mencapai tahap kesimpulan  (Zulvita 

& Halim, 2017) dan menurut Ramadhani, R, (2018) Penelitian bersifat eksperimen 

ini biasanya dilakukan dengan hanya satu tujuan yaitu untuk mencari tahu akibat 

yang ditimbulkan dari suatu kejadian untuk hal tersebut. 

Menurut Anggara (2015), bentuk-bentuk metode eksperimen pada 

umumnya terbagi menjadi 4 yaitu 

1. Pre-experimental Design 

Merupakan sebuah metode eksperimen yang tidak sebenarnya 

dikarenakan masih ada syarat yang masih belum terpenuhi disebabkan 

cara yang digunakan belum mengikuti peraturan-peraturan tertentu, ada 

dua jenis desain dalam kategori pre-experimental design yaitu: 

a. One-Shot Case Study 

Merupakan desain yang sangat sedarhana sehingga disebut kurang 

ilmiah, yang dilakukan peneliti hanya mengadakan percobaan satu 

kali dan diperkiran telah memiliki hasil yang berpengaruh 

kemudian akan diadakan posttest dimana hasil tersebut akan dibuat 

kesimpulan melalui rata-rata yang ada dan dibandingkan dengan 

standard yang diinginkan dimana kesimpulan tersebut akan 

dibandingkan sekali lagi dengan rata-rata test sebelum percobaan 

 

b. Post-Test dan Pre-Test  

Merupakan pada metode ini proses observasi terjadi dua kali yaitu 

sebelum dan sesudah eksperimen, observasi sebelum eksperimen 

disebut pre-test dan observasi setelah eksperimen disebut post-test 

kemudian perbedaan yang ada akan diasumsikan efek dari 

eksperimen tersebut 
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2. True Experimental Design 

Metode ini sudah membaik jika dibandingkan metode sebelumnya 

dikarenakan penelitian ini sudah memenuhi syarat penelitian, persyatan 

yang dimaksud adalah kelompok pembanding ataupun kelompok 

kontrol akibat yang diperoleh dari perlakuan dapat diketahui secara pasti 

karna dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan perlakuan Metode 

ini merupakan metode dimana faktor-faktor eksternal dikontrol supaya 

tidak mempengaruhi variabel dependen ketika meneliti efek dari 

variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Metode ini 

membutuhkan partisipasi yang aktif dari peneliti.  

 

3. Factorial Experimental 

Factorial Experimental merupakan Eksperimen yang dimana seluruh 

level dari suatu faktor digabungkan dengan semua level faktor lainnya, 

sehingga efek efek dari faktor lainnya bisa diselidiki sekaligus dalam 

penelitian yang sama 

 

4. Quasi-Experimental Design 

Quasi Experimental Merupakan metode penelitian yang berdasarkan 

penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menentukan hubungan sebab 

dan akibat dari suatu kejadian dan juga pengambilan sampel tidak 

dilakukan secara random tetapi dipilih untuk bertartisipasi 

 

Menurut Zakiyah, Amin, & Lovisia, (2019) Metode eksperimen ini 

memiliki keunggulan seperti membuat peneliti lebih percaya kesimpulan 

yang telah dibuat dari penelitiannya dikarenakan data data yang 

dikumpulkan semuanya bersifat lengkap dan kekurangannya adalah 

membutuhkan ketelitian dan ketabahan dikarenakan hasil dari setiap 

percobaan tidak bisa dipastikan sehingga perlu melakukannya beberapa kali. 

Dalam penelitian Subekti & Ariswan (2016) untuk membuktikan 

bahwa ada peningkatan hasil belajar pada siswa, menggunakan metode 

quasi dalam melakukan eksperimen tersebut dan teknik pengambilan data 
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yang digunakan adalah cluster randomized sampling dikarenakan 

eksperimen  berlangsung di sekolah dan tidak memungkinkan peneliti untuk 

mengacak siswa yang ada dalam kelas, teknik cluster randomized sampling 

yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara acak dengan catatan 

siswa yang dipilih memiliki kemiripan pengetahuan yang sama agar 

penelitian tersebut bisa berjalan dengan seimbang  yang kemudian melalui 

metode pretest dan posttest sebagai standard yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan siswa sebelum dengan sesudah eksperimen dan hasil 

dari eksperimen tersebut adalah terbuktinya ada kemajuan yang signifikan 

dalam kemampuan belajar siswa. 

 

2.2.2 Multimedia 

Pada dasarnya multimedia merupakan campuran media mejadi satu file 

digital dengan tujuan untuk memberikan pesan maupun informasi kepada mereka 

yang menonton hasil tersebut (Ghozali & Ridwan, 2018). 

Pada masa sekarang ini multimedia sangat membantu dalam segala hal 

contohnya dalam bagian edukasi, dimana para pelajar sering mengalami kesulitan 

dalam memahami pelajaran yang disampaikan tapi dengan adanya bantuan digital 

para pelajar bisa lebih gampang memahami apa yang disampaikan Kharisma, 

Kurniawan, & Wijaya, (2015) dan tentunya dibagian bisnis ini juga terdapat banyak 

saingan sehingga dibutuhkan media promosi yang bisa menarik perhatian sehingga 

dibutuhkan sebuah video company profile yang berbasis multimedia untuk 

memberikan informasi (Rimayanti, Yulianti, Nasution, & Lubis, 2019) berikut 

adalah elemen elemen didalam multimedia adalah;  

1) Teks 

Teks yang paling mudah dikontrol dalam multimedia adalah yang 

mempunyai struktur linear sedarhana dan secara umum terbagi 

menjadi 4 yaitu: teks cetakan, teks dari scan, teks dari elektronik, 

serta hypertext (Bainun, 2017). 

2) Gambar 

Dalam multimedia jika gambar dibuat dengan baik maka bisa 

menarik perhatian seseorang, informasi penting yang ditelah diolah 
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menjadi gambar bisa membuat mereka yang melihat ingat apa inti 

dari gambar itu sendiri sehingga sangat membantu jika ingin 

menyampaikan pesan (Schüler, Arndt, & Scheiter, 2015). 

3) Audio 

suara dalam multimedia ini mempengaruhi sebagian besar 

dikarenakan dengan tidak adanya suara tersebut maka yamg disebut 

itu hanya unimedia (Aziz & Umar, 2017). 

4) Video 

Video menyediakan sumber daya yang kaya dalam sebuah aplikasi 

multimedia. Ada enam macam video yang dapat digunakan sebagai 

objek link dalam aplikasi multimedia yakni live video feeds, 

videotape, videodisc, dan digital video, CD, dan DVD (Aziz & Umar, 

2017). 

5) Animasi 

Animasi berasal dari seni dan teknologi yang disatukan, seni yang 

dimaksud dalam ini merupakan gabungan dari gambar, film, 

teknologi digital, literatur dan musik untuk menghasilkan sebuah 

karya yang unik (Shao, 2016). 

Multimedia pada masa kini memiliki pengaruh diberbagai bidang 

contohnya dalam edukasi dimana hasilnya lebih efektif dan para pelajar lebih minat 

dalam E-learning dibandingkan jika dibandingkan belajar secara tradisional 

(Surjono, 2015). Dan juga multimedia digunakan sebagai promosi dimana 

multimedia bisa menarik perhatian para penonton untuk melakukan sesuatu 

transaksi sehingga bisa membawakan keuntungan bagi pemilik (Novantara & 

Abbas, C, 2016). 

 

2.2.3 Video Game 

Menurut Maharani, Hatta, & Selvyani (2016), game merupakan sebuah 

media yang bisa menghibur, sebagai media informasi, sebagai media edukasi, dan 

sebagai media pembangun motivasi yang sangat efektif dikarenakan pada masa 

sekarang ini hampir seluruh manusia memainkannya, dan menurut Dobrowolski, 

Hanusz, Sobczyk, Skorko, & Wiatrow (2015) bahwa pemain game lebih aktif dan 
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gesit dibandingkan mereka yang tidak memainkannya dalam banyak aspek seperti, 

respond, kemampuan visual, ingatan, dan proses melakukan sesuatu hal. 

Video game pada saat ini sudah berubah menjadi media yang bisa 

mempengaruhi berbagai kalangan dari masyarakat (Budiman, 2019), bukan dari 

aspek teknologi saja dikarenakan konten yang disajikan bisa menarik minat 

perhatian para pemain Menurut Galehantomo (2015), platform yang tesedia untuk 

video game ada beberapa yaitu :  

1. Game console 

Game console merupakan video game yang menggunakan alat khusus 

untuk memainkannya, dan contohnya seperti Nintendo Wii, Sony 

Playstation, Xbox console, dan memiliki keuntungan sebagai berikut: 

a. memiliki pengendali atau kontroller untuk bermain sehingga 

pemain bisa lebih merasakannya 

b. memiliki wireless untuk controller 

c. memiliki sistem yang bisa menjalani internet 

Sedangkan untuk kekurangan yang dimiliki adalah 

a. susah untuk dibawa keluar dikarenakan membutuhkan listrik. 

b. harga lumayan tinggi 

c. harga game lebih tinggi jika dibandingkan dengan platform lain 

2. Mobile games 

Mobiles Games merupakan game yang bisa dimainkan melalui 

smartphone ataupun media PDA dan memiliki keuntungan sebagai. 

a. gampang dibawa kemana mana dikarenakan ukurannya yang 

relatif kecil, dan ada battery yang bisa di isi ulang 

b. gampang disimpan dimana-mana 

c. kebanyakan game yang tersedia gratis 

   Sedangkan untuk kekurangan yang tersedia adalah 

a. dikarenakan untuk perangkat yang begitu kecil kualitas grafis jadi 

menurun 

b. dikarenakan kebanyakan game gratis jadinya kualitas tidak bisa 

dipastikan 

c. lebih mudah terjadi error dibandingkan platform lain 
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3. Game PC 

Game PC merupakan perangkat dimana pemain menggunakan 

komputer ataupun laptop untuk memainkannya dan memiliki 

keuntungan sebaga 

a. memiliki game engine yang bisa diatur saat tejadi bug  

b. memiliki kualitas grafis yang tertinggi antara semua 

c. tidak memiliki larangan ketika bermain dikarenakan pc bisa di  

    upgrade ketika mau 

Sedangkan kekurangannya yang terdapat pada game PC adalah 

a. tidak bisa digunakan tanpa daya listrik 

b. harga listrik yang akan tinggi jika menggunakan PC dengan 

    spesifikasi yang cukup tinggi 

c. lebih rumit untuk diperbaiki jika tejadi kerusakan 

 

Menurut Fuad, (2015), jenis video game berdasarkan genre-nya 

adalah sebagai berikut: 

1. Action game merupakan game dimana respond dari pemain diutamakan 

sehingga untuk memainkan game bergenre ini membutuhkan sebuah 

reflek yang cepat agar bisa memainkannya.  

2. Strategy game genre yang mengutamakan logika untuk menyelesaikan 

permainan dimana pemain diminta untuk berpikir keras, merencanakan 

ide, serta menyusun strategi untuk menyelesaikan "level" yang telah 

disiapkan 

3. Sport Game merupakan game yang memiliki gameplay berbagai jenis 

olahraga di dunia Genre ini pada dasarnya berbasis olahraga dimana 

pemain mengendalikan sebuah karakter yang bisa melakukan aksi cepat 

sesuai dengan perintahnya pemain. 

4. Simulator Game bergenre ini sesuai dengan namanya simulasi, dimana 

pemain bisa mengsimulasikan suatu keadaan dan kejadian seolah-olah 

kejadian tersebut benaran terjadi di dunia nyata ini. 

5. Role Playing Game (RPG) Genre yang dipenuhi dengan alur cerita serta 

karakter utama yang ada akan dipaparkan secara keseluruhan sehingga 
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bisa menghibur para pemainnya dengan alur cerita yang ada dan 

biasanya game bergenre ini membutuhkan waktu yang agak panjang 

dibandingkan game lain untuk menyelesaikannya. 

6. Adventure Game merupakan berisi tentang petualangan. Pemain akan 

melalui sebuah misi dan menjelajah. Game ini akan menekankan jalur 

cerita dan kemampuan berpikir pemain untuk menemukan petunjuk 

berikutnya.  

 

2.2.4 Sifat Aggresif 

Menurut Hay, (2016) Sifat aggresif bisa dikatakan sudah dimiliki hampir 

semua manusia dikarenakan pada saat manusia itu sendiri masih bayi sudah 

memiliki kemauan untuk memaksakan kehendakknya ke yang lain pada tahun 

pertama hidupnya, yang mana akan melahirkan sifat aggresif itu sendiri, terutama 

ketika mereka tau rasa akan memiliki sesuatu sehingga perilaku dan kelakuan 

aggresif pada 6 bulan pertama akan sangat menentukan kepribadiaan seseorang 

ketika mereka sudah menjadi dewasa. 

Definisi aggresif itu sendiri menurut Allen & Anderson, (2017) merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk melukai yang 

lain secara fisik maupun secara mental, sebuah tindakan bisa dikatakan agresif 

karena memiliki tiga karakteristik penting yang bisa dilihat yaitu: 

1. Tindakan agresif merupakan tindakan yang bisa diobservasi sehingga 

memikir untuk melukai seseorang atau marah itu bukan tindakan agresif. 

2. Tindakan agresif tersebut tujuannya hanya satu yaitu melukai, sehingga 

ketidak sengajaan itu tidak bisa dikatakan tindakan agresif walaupun 

seberapa besar dampak dari tindakan ketidak sengajaan itu sendiri 

seperti seorang dokter memberikan sebuah suntikan yang sakit kepada 

seorang yang sedang sakit dikarenakan tujuannya adalah meyembuhkan 

bukan menyakiti. 

3. Korban tindakan agresif tersebut dirugikan dan berniat untuk 

menghindari tindakan agresif tersebut dikarenakan ada kasus seperti 

masochism dimana orang yang dilukai oleh tindakan aggresif tersebut 

akan merasakan sebuah rasa kesenangan. 
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2.2.5 Uji Asumsi klasik 

 Uji Asumsi klasik merupakan sebuah metode pengujian data yang 

menggunakan aplikasi SPSS yang memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa 

seluruh data yang terkumpul bisa dinyatakan valid tanpa ada gangguan, berikut 

adalah metode metode pengujian data (Abachi, Hosseini, Kangavari, & Cheung, 

2018) 

1. One-Sample Kolmogorov Smirnov 

membuktikan bahwa pengujian data bisa dikatakan valid jika angka signifikan 

menunjukkan angka diatas 0.05 sehingga data yang di didistrubiskan dan 

dikalkulasikan secara total bisa dikatakan normal 

 

2. Autokorelasi Durbin Watson 

Pengujian Durbin watson membuktikan apakah pengujian data tersebut 

mempengaruhi hasilnya jika diuji dalam waktu yang berbeda, data tersebut bisa 

dikatakan valid jika hasil dari pengujian memiliki angka yang lebih tinggi dari tabel 

DU 

 

3. Multikolinearitas 

Pengujian tersebut menyatakan bahwa data data bisa dikatakan valid jika memenuhi 

persyaratan angka VIF yang berada dibawah angka 10 dan Tolerance yang mimiliki 

angka diatas 0.05 untuk membuktikan bahwa kedua pengujian tersebut bisa 

dikatakan valid tanpa adanya gangguan 

 

4. Spearman Rho 

Merupakan Metode pengujian yamg akan menyatakan bahwa data data tersebut 

valid dikarenakan hasil pengujian menunjukkan bahwa angka signifikan berada di 

angka 1 yaitu angka sempurna sehingga menandakan bahwa tidak ada kaitannya 

satu pengujian dengan pengujian lainnya 
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