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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan internet di Indonesia bertumbuh secara cepat. Pengguna 

internet di Indonesia berdasarkan survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) tahun 2018 berada di angka 64,8%, bisa dibilang ada 171,1 

juta jiwa dari total 264,16 juta jiwa di Indonesia. Berdasarkan hasil survei 

APJII (2018) dari 100% pengguna internet, 5,7% pengguna internet (peringkat 

6 alasan utama menggunakan internet) menggunakan internet sebagai alasan 

utama untuk bermain game online, dan 7,8% pengguna internet (peringkat 5 

alasan kedua menggunakan internet) menggunakan internet sebagai alasan 

kedua untuk bermain game online.1 

Kecanduan game online sekarang sudah diresmikan oleh organisasi World 

Health Organizations (WHO) sebagai penyakit gangguan mental dalam 

International Classification of Disease 11th Revision (ICD-11).2 Kecanduan 

game online ketika mulai mengarah ke gangguan klinis juga dikategorikan 

sebagai Internet Gaming Disorder dalam DSM V (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental disorders) oleh American Psychiatric Association pada 

tahun 2013.3 

Berdasarkan penelitian Jab dkk. pada tahun 2013 memperkirakan jumlah 

pelajar di Indonesia yang mengalami kecanduan game online sebanyak 

10,15%.4  Kecanduan game memiliki proses persarafan yang mirip dengan 
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kecanduan obat dan perilaku kecanduan yang lain seperti judi patologis.5 

Kecanduan game online juga memiliki beberapa masalah, seperti masalah 

dengan verbal memory, pencapaian akademik yang buruk, gangguan tidur 

(insomnia dan kualitas tidur yang rendah), sulit melakukan penyesuaian sosial, 

anxiety dan stres.6,7 Sara dkk. pada tahun 2014 menemukan adanya hubungan 

bermain video games dengan masalah atensi dan beberapa kemampuan yang 

terkait secara konseptual, dan games dengan kategori kekerasan memiliki 

hubungan dengan masalah atensi yang lebih besar.8 Peracchia dkk. pada tahun 

2017, bermain video games juga sering dilakukan saat malam hari sehingga 

mengurangi waktu tidur, tetapi kecanduan game juga dilaporkan memiliki 

dampak positif pada kemampuan kognitif, emosi, dan kebiasaan sosial.9 Dalam 

penelitian Zahra dkk. pada tahun 2018, menunjukkan gamer memiliki tingkat 

konsentrasi yang lebih baik dibanding non-gamer.10  

Rendahnya kualitas tidur berhubungan juga dengan penurunan kemampuan 

untuk mempertahankan perhatian dan fokus seseorang terhadap suatu tugas.11 

Kurang tidur dari 6 jam per malam dianggap mengindikasikan kurang tidur 

secara parsial dan bisa menyebabkan defisit dalam perhatian berkelanjutan.12 

Peracchia dkk. pada tahun 2017, pada hard gamer (bermain hampir setiap hari 

selama 4-6 jam) menunjukkan adanya kualitas tidur yang baik dan efisiensi 

tidur yang baik dibanding pada casual gamer (bermain sesekali kurang dari satu 

jam), hal ini bisa disebabkan karena aktivasi fisiologis yang lebih besar pada 

kelompok hard gamer, sehingga menyebabkan kualitas tidur lebih baik dan 

lebih dalam.9 
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Dari uraian ini, peneliti pada akhirnya tertarik untuk meneliti apakah ada 

pengaruh antara kecanduan bermain games online dengan tingkat atensi pada 

responden. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh dan dampak fisiologis dan psikologis yang dihasilkan kecanduan 

games online dengan tingkat atensi seseorang. 

 

1.2 Rumusan Penelitian 

Dari penelitian sebelumnya, ada yang mengatakan kecanduan games 

mengakibatkan menurunnya fungsi atensi, dan pada penelitian lain ada yang 

mengatakan adanya peningkatan atensi. Penelitian ini ingin membuktikan 

apakah ada pengaruh kecanduan games online dengan fungsi atensi. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

• Apakah ada pengaruh antara kecanduan bermain games online dengan 

tingkat atensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan angkatan 2017? 

• Berapa prevalensi kecanduan games online pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2017? 

• Bagaimana tingkat atensi pada mahasiswa Fakutlas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2017? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh kecanduan bermain games online dengan 

dengan tingkat atensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan angkatan 2017. 

1.4.2 Tujuan khusus 

• Mengetahui prevalensi kecanduan games online pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2017 

• Mengetahui tingkat atensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2017 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

Penelitian ini diharapkan  dapat membantu pemberian edukasi 

mengenai hubungan antara pengaruh kecanduan bermain games online 

dengan tingkat atensi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan penulis mengenai hubungan antara pengaruh 

kecanduan bermain games online dengan tingkat atensi. 

1.5.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau informasi bagi seluruh 

kalangan masyarakat mengenai hubungan antara kecanduan games 

online dengan tingkat atensi 


