
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Video games telah dimainkan sejak tahun 1970 hingga sekarang video games 

adalah salah satu kegiatan hiburan yang dilakukan oleh semua orang mulai dari anak-

anak hingga dewasa dengan rata-rata bermain 5 jam per minggu atau lebih.
1
 Pada 

jaman kini, video games telah berevolusi menjadi banyak tipe genre dan menarik 

perhatian dari banyak orang, baikpun untuk memainkan game-game yang popular 

atau mengevaluasi efek video games yang negatif seperti kemungkinan bahwa video 

games bisa menimbulkan perilaku kekerasan kepada orang lain.
 
Pengaruh video game 

bisa mempengaruh aggresi atau menurunkan empati terhadap siapapun yang 

memainkan video game ataupun menurunkan prestasi kepada anak-anak.
2
  

Video games juga memberi efek positif terhadap orang yang memainkannya 

dan salah satu hal yang bisa adalah waktu reaksi. Pemain video games telah 

dilaporkan bahwa mereka mempunyai koordinasi tangan-mata yang bertambah baik, 

penglihatan yang membaik pada bagian perifer, atensi yang luas dan peningkatan 

persepsi visual objek, terutama pada video game yang bergenre aksi.
2
 Ini disebabkan 

dari tema gamenya tersebut, bahwa video game aksi selalu bersifat cepat dan tegang 

sehingga pemainnya harus menjadi reaktif dan memiliki tingkat konsentrasi yang 

tinggi. Sebab itu, pada prinsipnya video game yang bergenre aksi dapat meningkatkan 

kemampuan persepsi, visual serta motorik dengan memberikan reaksi yang reaktif 

dan tepat pada momen sewaktu itu.
3 

Dalam definisi video game aksi, ada dua tipe kategori yang diberikan, yaitu 

third person shooter (dimana permainannya melibatkan penembakan musuh dan 

pilihan target yang lain dan pemainnya melihat dari sisi perspektif orang ketiga 

seperti ditaruh belakang karakter yang dimainkan) dan first person shooter (dimana 

konsep permainannya sama seperti third person shooter, tetapi memiliki perbedaan 
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dimana perspektif pemain mengalami dari mata karakter di dalam game tersebut).
2
 

Untuk first person shooter, gamenya yang dimainkan lebih tegang dan lebih realitis 

dibandingkan third person shooter sebab perspektif pemain langsung di kaki karakter 

yang dimainkan dan aksi terjadi pada depan muka mereka. Pemain harus berantisipasi 

dengan kondisi dan pemain lawan game tersebut dan berlawan dengan respon yang 

tepat akibat siapapun yang lebih cepat dan lebih ahli daripada yang lain akan menang 

pertempurannya. Maka, pentingnya ada berlebihnya dalam aspek waktu reaksi.
3
  

Reaksi waktu adalah masa interval waktu dari munculnya stimulus, 

menangkap stimulus itu dan mengirimkannya ke otak serta munculnya respons 

motorik yang tepat terhadap stimulus tersebut.
5
 Efek reaksi waktu yang cepat berarti 

bahwa koordinasi dari sensorik dan motorik yang lebih baik dan cepat.
2
 Menurut 

penelitian Irfan Satya Aji, pada penelitiannya dilakukan pada waktu 30 menit, 60 

menit dan 120 menit serta dilakukan pada komputer, menujukkan hasil yang 

signifikan pada 30 dan 60 menit. Namun belum pernah dilakukan pada waktu 15 

menit karena merupakan durasi waktu yang lebih cepat dan mungkin dapat 

menimbulkan reaksi motorik pada waktu yang singkat. Selain itu belum pernah 

dilakukan mengunakan mobile phone. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa 

kedokteran karena hendak diamati reaksi motorik pada banyak aktifitas di bidang 

kedokteran.  

1.2 Rumusan masalah  

Walaupun sebelumnya penelitian first person shooter terhadap reaksi waktu 

telah dilaporkan pada 30,60 dan 120 menit pada komputer
4
, namun belum pernah 

dilakukan pada waktu 15 menit yang merupakan durasi waktu yang lebih cepat dan 

dilakukan mengunakan mobile phone.  



 

3 
 

1.3 Pertanyaan penelitian 

1. Apakah ada pengaruh bermain first person shooter pada mobile phone 

terhadap waktu reaksi pada waktu interval 15 menit pada mahasiswa FK 

UPH?  

2. Apakah ada pengaruh bermain first person shooter pada mobile phone 

terhadap waktu reaksi pada waktu interval 30 menit pada mahasiswa FK 

UPH?  

3. Apakah ada pengaruh bermain first person shooter pada mobile phone 

terhadap waktu reaksi pada waktu interval 60 menit pada mahasiswa FK 

UPH?  

1.4 Tujuan penelitian 

 1.4.1 Tujuan umum  

 Untuk mengetahui pengaruh video game tipe first person shooter 

terhadap waktu reaksi lebih tepatnya apakah bermain video game dapat 

menurunkan waktu reaksi seseorang.  

 1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui pengaruh bermain first person shooter pada mobile 

phone terhadap waktu reaksi pada waktu interval 15 menit pada mahasiswa 

FK UPH. 

2. Untuk mengetahui pengaruh bermain first person shooter pada mobile 

phone terhadap waktu reaksi pada waktu interval 30 menit pada mahasiswa 

FK UPH. 

3. Untuk mengetahui pengaruh bermain first person shooter pada mobile 

phone terhadap waktu reaksi pada waktu interval 60 menit pada mahasiswa 

FK UPH. 

1.5 Manfaat 
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 1.5.1 Manfaat Akademik  

 Untuk menambah wawasan terhadap video games dan pengaruh video games 

terhadap manusia terutama pada penelitian ini adalah apakah video games bisa 

mempengaruhi waktu reaksi. 

 1.5.2 Manfaat Praktis 

 Untuk meningkatkan kesadaran bahwa video games bisa memiliki 

peningkatan aspek kualitas hidup yang lebih daripada hanya membawa kesenangan 

dan memungkinkan untuk orang lain untuk mencoba video games dan bisa bertambah 

manfaatnya dibanding buruknya. Walaupun dampak negatifnya adalah kecanduan, 

kekerasan dan depresi, video games juga memiliki dampak positif
7
 seperti menaikkan 

beberapa fungsi kognitif seperti alokasi perhatian lebih cepat dan lebih akurat, 

resolusi spasial yang lebih tinggi dalam pemrosesan visual, dan ditingkatkan 

kemampuan mental.
8
 Selain itu, juga ditemukan ada manfaat pada fungsi motorik 

dengan peningkatan kemampuan koordinasi tangan dan naiknya kemampuan motorik.  

  


