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Kecanduan Game Online ditinjau dari Kesepian dan Pola Asuh Permisif pada 

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 

 

Farhah Gusti Khoirunisa 

NIM 16710054 

 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecanduan game online ditinjau 

dari kesepian dan pola asuh permisif pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode kuantitatif menggunakan 3 

skala yaitu skala kecanduan game online, skala pola asuh permisif, dan UCLA Loneliness 

Scale Version 3. Penelitian ini juga menggunakan metodetryout terpakai dengan jumlah 

subjek yakni 30 mahasiswa dan menggunakan teknik purpossive sampling. Peneltian ini 

menggunakan analisis regresi ganda yang menunjukkan hasil sebagai berikut: 1) terdapat 

hubungan positif pola asuh permisif dan kesepian terhadap kecanduan game online dengan 

nilai signifikansi yakni 0,021 (p<0,05) dan memiliki sumbangan efektif  sebesar 32,8% 

terhadap kecanduan game online. 2) terdapat hubungan positif pola asuh permisif terhadap 

kecanduan game online dengan nilai signifikansi yakni 0,034 (p<0,05) dan sumbangan 

efektif sebesar 15,1% terhadap kecanduan game online. 3) terdapat hubungan positif 

kesepian terhadap kecanduan game online nilai signifikansi yakni 0,023 (p<0,05) dan 

memiliki sumbangan efektif  sebesar 17,1% terhadap kecanduan game online.Berdasarkan 

penelitian maka hipotesis diterima. 

 

Kata Kunci : Kecanduan game online, kesepian,  pola asuh permisif 
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Online Game  Addiction in terms of  Loneliness and Permissive Parenting  in UIN 

Sunan Kalijaga Students, Yogyakarta 

 

Farhah Gusti Khoirunisa 

NIM 16710054 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between online game addiction in terms of 

permissive parenting and loneliness among students of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

The research method used is using quantitative method with using 3 scale: game online 

addiction scale, permissive parenting scale, and UCLA loneliness Scale Version 3. This 

research also using the tryout method with a number of subjects namely 30 students and 

using purposive sampling technique. This research used multiple regression analysis which 

showed the following results: 1) there was a positive relationship between permissive 

parenting and loneliness on online game addiction with a significance value of 0.021 (p 

<0.05) and had a contribution rate of 32.8% for online game addiction. on line. 2) there is a 

positive relationship between permissive parenting and online game addiction with a 

significance value of 0.034 (p <0.05) and a contribution rate of 15.1% to online game 

addiction. 3) there is a positive relationship between loneliness and online game addiction, 

with a significance value of 0.023 (p <0.05) and a contribution rate of 17.1% towards online 

game addiction. Based on the research’s result, the hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Loneliness, Online game addiction, Permissive parenting
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Yogyakarta merupakan kota yang dikenal dengan sebutan pelajar. Selain itu, 

Yogyakarta menjadi salah satu kota dengan urutan ke 5 dari 44 kota di Indonesia 

yang memiliki tingkat kenyamanan untuk bermain game online  berdasarkan survey 

dari Mobile Games Experience in Indonesian Cities terhadap para gamers 

(Medcom.id, 2020). Beberapa kalangan yang memainkan game online yakni salah 

satunyamahasiswa. Game menjadi salah satu aktivitas penggunaan internet selain 

media sosial, email, browsing, instant messaging, video streaming, update berita 

(APJII, 2015). Sebuah program permainan yang tersambung melalui daring dimana 

permainan tersebut dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok dengan 

orang-orang diseluruh dunia disebut dengan game online (Bodenheimer, 

Boby,1999). Pada awalnya, game online hanya digunakan sebagai sarana hiburan dan 

rekreasi dalam mengisi  waktu luang. Menurut Nakita (Gaol, 2012) dijelaskan 

bahwa bermain merupakan salah satu kebutuhan sekunder untuk melepaskan rasa 

lelah dan bosan secara fisik dan psikis terutama pada fase remaja dan dewasa awal.  

 Intensitas yang diperlukan dalam bermain game online semata mata 

dijadikan sebagai sarana hiburan hanya dapat dilakukan selama 1-2 jam saja. Seperti 

halnya yang dijelaskan oleh American Academy of Pediatrics (2017) menyatakan 

bahwa bermain game online yang baik idealnya hanya memerlukan waktu 1-2 jam 

saja dalam satu hari. Hal tersebut selaras dengan teori yang menyatakan bahwa dapat 

dikatakan bermain game online kaategori intensitas rendah apabila bermain game 

online 1-2 jam dalam sehari, intensitas tingkat sedang apabila bermain gameonline 
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3-4 jam dalam sehari, sedangkan dikatakan intensitas tingkat tinggi apabila bermain 

game online lebih dari 4 jam sehari (Young, 2006; Theresia, dkk. 2019) 

Faktanya kegiatan bermain game online ini merambat menjadi sebuah 

kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan dan berakhir kecanduan. Pada game online 

terdapat tantangan pada setiap levelnya. Individu yang dapat menyelesaikan 

tantangan pada setiap levelnya akan merasa puas akan pencapaian yang telah 

diraihnya. Rasa puas dari tantangan yang telah dilewati menimbulkan efek tagih 

untuk terus mengulangi permainan tersebut. Aktivitas tersebut akan dilakukan hingga 

menciptakan rasa kepuasan dan menjadi sebuah kebiasaan untuk selalu 

memainkannya. Menurut Pratiwi (2012) kebiasaan tersebut menjadikan gamer tidak 

hanya menikmati game online tetapi juga dapat berubah menjadi pecandu game 

online.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di UIN Sunan 

Kalijaga,Yogyakarta ditemukan fakta bahwa beberapa mahasiswa laki-laki dan 

perempuan bermain game online ketika jeda perkuliahan. Bahkan, beberapa 

mahasiswa yang bermain game online dapat menghiraukan aktivitas sosial di 

lingkungannya. Misalnya, ketika mengerjakan tugas kelompok, ketika jam 

perkuliahan atau sekedar hanya berkumpul saja. Selanjutnya, dilakukan wawancara 

terhadap 7 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yaitu 5 mahasiswa dan 2 mahasiswi 

dengan rentang usia 19-23 tahun. Data yang ditemui setelah dilakukan wawancara 

yaitu terdapat 5 mahasiswa yang menyatakan bahwa dulu awal memulai bermain 

game sejak sekolah dasar dengan alasan diajak teman atau sekedar mengikuti teman 

ke warnet. Sementara itu, 2 lainnya memulai bermain game ketika lulus SMA. 

Ketujuh mahasiswa tersebut menyatakan bahwa untuk sekarang mereka bermain 

game online karena sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Selain 

itu, 3 mahasiswa lainnya bermain gameonline ini dilakukan untuk menghilangkan 

rasa sepi, dan bosan, sedangkan 4 mahasiswa lainnya mengatakan bahwa bermain 

game online untuk mengisi waktu luang saja. 
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Dua mahasiswa (laki-laki) menambahkan bahwa mereka merasa harus selalu 

bermain game online setiap harinya dan menjadikannya sebagai kegiatan yang tidak 

bisa ditinggalkan. Lima dari tujuh mahasiswa memiliki durasi bermain game online 

yaitu lebih dari 4 jam/hari yang mana hingga menyita waktu tidur di malam harinya. 

Sementara itu, 2 mahasiswa lainnya menyatakan bahwa mereka bermain game jika 

memang memiliki waktu luang saja dan intesitas waktunya lebih berkurang daripada 

sebelumnya dengan alasan adanya tuntutan untuk mengerjakan tugas akhir atau 

skripsi. Para mahasiswa tersebut juga menyatakan bahwa penggunaan waktu bermain 

game online secara berlebih ini, mengundang perhatian dari masing-masing orangtua 

mahasiswa yang mana selalu menghimbau untuk mengurangi durasi bermain game 

online, karena dapat mengganggu aktivitas perkuliahannya. Akan tetapi, orangtua 

dari 2 mahasiswa lain membiarkan hal tersebut dilakukan dengan alasan karena 

memang sudah menjadi suatu kebiasaannya. 

 Kuss (dalam Anggarani, 2015) menyebutkan bahwa online game atau 

internet gaming merupakan fenomena yang terjadi sejak 2012 yang mana terdapat 

lebih dari satu milyar orang memainkan online gaming. Kejadian kecanduan 

gameonline ini telah tercatat dengan jumlah prevalensi dari angka 0,2% di Jerman 

menjadi 50% pengguna di Korea (Kuss, 2013; Anggarani, 2015). Tercatat hampir 

90% anak muda Amerika bermain internet gaming dan 15% atau sekitar 5 juta lebih 

terindikasi kecanduan (Young, 2009), sedangkan pada wilayah Asia prevalensi anak 

yang terindikasi lima gangguan dalam penggunaan game online terdapat pada anak 

usia 15-19 tahun dengan presentase mencapai 8,4% laki-laki dan 4,5% perempuan 

(Anggarani, 2015). Berdasarkan survei polling Indonesia dengan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia presentase penggunaan internet mencapai 64,8 

% yakni sebanyak 171,17 juta jiwa (Kompas.com, 2019). Isparmo (2016) 

menyatakan bahwa terdapat kenaikan penggunaan internet di Indonesia dari tahun 

2014-2016 yang mencapai 44,6 juta pengguna. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa 
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Internet Indonesia (APJII, 2016) penggunaan internet tahun 2016 menunjukan 18,4% 

pada kalangan usia 10-24 tahun.  

Data statistika penggunaan aktivitas game online di Indonesia tahun 2016 

mencapai 40,33% (APJII, 2016). Eva Mulawati menyatakan bahwa jumlah pemain 

game online di Indonesia meningkat antara 5-10% setiap tahunnya, terutama karena 

semakin meningkatnya infrastruktur internet (Tribunnews.com, 2014). Daftar Global 

Games Market Report oleh Newzoo memaparkan bahwa Indonesia merupakan 

negara dengan jumlah gamers terbanyak pada urutan ke 17 dari 25 negara di dunia 

(Idntimes, 2019).  Peningkatan penggunaan internet menjadi pesat karena 

pertumbuhan fasilitas infrasturktur internet yang semakin maju. Berbagai fenomena 

terjadi di tahun 2019 mengenai kecanduan gameonlineseperti yang dilansir oleh 

kompas.com (2019) yakni sebanyak 8 anak berusia 7-15 tahun menjalani perawatan 

di RSJD Amino Gondohutomo, Semarang dikarenakan terindikasi kecanduan game 

online. Dua pelajar SMP laki-laki dirawat di RSJ Ernaldi Bahar, Palembang, Sumsel 

dikarenakan kecanduan bermain game online (kumparan.com, 2019). Selain itu, juga 

terdapat sekitar 35 pelajar dari jenjang SD hingga SMA kelas 1 dirawat di RSJD Dr 

Arif Zainudin Solo dikarenakan kecanduan game online (Kompas.com, 2019). 

DSM-V (2013) menyebutkan dampak negatif kecanduan game online antara 

lain yakni merusak hubungan dalam kehidupan nyata, mengganggu aktivitas, tidur, 

pekerjaan, pendidikan, sosialisasi, dan hubungan sosial. Dampak negatif kecanduan 

game online lainnya yakni pertama, adanya penarikan diri dari lingkungan sosialnya, 

mengalami gangguan penglihatan seperti mata minus akibat terlalu lama menatap 

layar gadget. Kedua, menurunnya waktu belajar dan berkumpul dengan keluarga, hal 

ini terjadi karena fokus para pemain game hanya tertuju pada pencapaian dalam 

bermain game tersebut. Selanjutnya, pemain game akan lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk bermain game daripada kegiatan penting lain seperti halnya sekolah, 

pekerjaan dan lain lain. Sesuai dengan penjelasan Lemmens, dkk (2009) bahwa 

kecanduan game merupakan penggunaan komputer atau video game yang berlebihan 
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dan kompulsif sehingga menimbulkan permasalahan sosial dan emosional. 

Penggunaan game yang terlalu berlebihan menimbulkan kesulitan dalam mengontrol 

dan juga merugikan bagi penggunanya (Young, 2009).  

Kecanduan game adalah salah satu bagian dari lima klasifikasi kecanduan 

internet yaitu cyber-sexual addiction, cyber-relationship addiction, net compulsion, 

information overload, dan computer addiction yang kini disebut Internet gaming atau 

online gaming (Young, 1996; Anggarani, 2015). Game online merupakan sebuah 

jenis permainan berbasis jaringan yang disediakan oleh produsen game dalam bentuk 

aplikasi (Lutfiwati, 2018). Game online dimainkan dengan perangkat seperti 

komputer, konsol game/ponsel yang terhubung jaringan internet (van Rooij, 2011; 

Lutfiwati, 2018). Block (dalam Young, 2009) menyatakan bahwa game yang 

berlebihan teridentifikasi sebagai subtipe dari kecanduan internet.  

DSM V (APA, 2013) menyebutkan bahwa seseorang dapat terindikasi 

kecanduan game online jika memenuhi lima atau lebih dari gejala-gejala berikut 

dalam periode 12 bulan yakni preokupasi (bermain game menjadi aktivitas dominan), 

menolak saat game online diambil/dijauhkan (sedih, cemas), toleransi (kebutuhan 

untuk memiliki peningkatan waktu bermain game), gagal mengontrol diri saat 

bermain game, kehilangan minat pada hobi sebelumnya kecuali bermain game, 

menyadari adanya permasalahan psikososial tetapi tetap bermain game secara 

berlebih, membohongi anggota keluarga, terapis, atau orang lain mengenai 

penggunaan game, sebagai sarana pelarian diri dari kenyataan, kehilangan hubungan 

yang signifikan, pekerjaan/karir, pendidikan karena partisipasi dalam game online. 

Menurut Young (2006; Theresia, dkk., 2019) seseorang dapat dikatakan kecanduan 

game apabila telah bermain gameonline setidaknya 4 jam dalam sehari. Presentase 

jumlah peminat game online di Asia yakni 8.4% laki-laki dan 4.5% perempuan pada 

rentang usia yakni 15-19 tahun (Anggarani, 2015). Hasil penelitian Griffith 

(Rohmah, 2011) menunjukkan bahwa presentase jumlah pemain game online remaja 
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laki-laki sebanyak 93,2%,  remaja perempuan 6,8% sedangkan pada kriteria dewasa 

presentasinya yakni laki-laki 79,6% dan perempuan 20,4%. 

Menurut Wan dan Chiou (2006) faktor seseorang bermain game online yaitu 

(1) sarana hiburan dan mengisi waktu luang, (2) mengatasi emosi (pengalihan dari 

rasa kesepian, isolasi dan rasa bosan, mengurangi stres, relaksasi, pelampiasan 

kemarahan dan frustasi), (3) melarikan diri dari kenyataan, (4) kepuasan 

interpersonal dan kebutuhan bersosial (berteman, memperkuat persahabatan, dan 

menimbulkan rasa memiliki dan adanya pengakuan), (5) kebutuhan untuk berprestasi 

dalam game, (6) kebutuhan untuk bahagia dan adanya tantangan bagi dirinya,(7) 

kebutuhan akan  sebuah kekuatan (rasa superioritas, keinginan untuk mengontrol 

dan sarana menfasilitasi kepercayaan dirinya). Tokunaga & Rains (dalam Mursyad, 

dkk., 2019) menyatakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi seseorang kecanduan 

game yaitu kecemasan sosial, kesepian, dan depresi. 

Menurut Peplau dan Perlman (Kök Eren & Örsal, 2018) kesepian 

didefinisikan sebagai suatu ketidaksenangan mental yang mana terdapat perbedaan 

antara hubungan sosial yang diinginkan dengan hubungan sosial yang terjadi dalam 

lingkungannya. Russel (1982) menjelaskan bahwa kesepian merupakan 

ketidaksenangan respon oleh seseorang yang tidak memiliki kedekatan dan 

kebermaknaan dalam berhubungan dengan orang lain. Teori Robert Weiss (dalam 

Moody, 2001) menyebutkan 2 tipe kesepian yakni kesepian sosial dan kesepian 

emosional. Kesepian emosional terjadi ketika seseorang tidak memiliki 

kelekatanintim yang diberikan oleh orangtua/teman dekat/pasangannya. Sementara 

itu, kesepian sosial terjadi ketika seseorang tidak memiliki rasa integrasi sosial atau 

keterlibatan masyarakat. Berdasarkan teori kesepian dapat disimpulkan bahwa 

kesepian erat hubungannya dengan bagaimana seseorang bersosialisasi dengan orang 

lain. Perasaan kesepian terjadi ketika seseorang mengalami kurangnya keterikatan 

atau bahkan tidak ada keterikatan dalam hubungan sosial dengan orang lain. Maka 

dari itu, seseorang yang merasa kesepian di dunia nyata akan mengalihkan emosi 
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tersebut kedalam penggunaan internet yakni salah satunya seperti bermain game 

online.Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurullah Emir Ekinci, Ilimdar 

Yalcin dan Cihan Ayhan pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Analysis of 

Loneliness Levels and Digital Game Addiction of Middle School Students According 

to Various Variables dengan 404 subjek menghasilkan data bahwa terdapat korelasi 

positif antara tingkat kesepian dan kecanduan game dengan  r = 0,658 dan p=0,000 

(p<0,01), dimana semakin tinggi kesepian, kecanduan game online semakin 

meningkat. 

Xiuqin, dkk (2010) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mengakibatkan remaja mengalami kecanduan game online, yaitu remaja dengan 

orangtua yang bercerai, kesepian, kurang kontrol orangtua, dan pola asuh orangtua 

yang tidak tepat.Pola asuh orangtua menjadi salah satu bagian pembentuk 

kepribadian dan perilaku seseorang. Terdapat 4 tipe pola asuh yakni pola asuh 

authoritative, authoritarian, neglectful, dan permisif. Baumrind 1991,1993 (King, 

2013) menjelaskan bahwa pola asuh permisifmerupakan pola asuh yang mana 

orangtua tetap terlibat dengan anak namun hanya memberikan sedikit batasan/aturan 

dengan mereka. Menurut Maccoby & Martin, 1983; K. Ghafoor & Kurukkan, 2014) 

pola asuh permisif termasuk dalam kategori pengasuhan kontrol rendah yang 

memiliki karakteristik sebagai berikut; ekspresi kehangatan dan kasih sayang sering 

muncul dari orangtua ke anak, orangtua berperan sebagai teman terhadap anak, 

rendahnya aturan dan wewenang terhadap anak, mengikuti semua keputusan anak, 

dan sangat meminimalisir hukuman.  Pola asuh permisif biasanya memiliki 

kecenderungan orangtua dalam membebaskan perilaku anak dan hanya memberikan 

sedikit pantauan atas kontrol perilaku anak atau bahkan tidak diberikan kontrol sama 

sekali. Hal itulah yang menjadikan anak dapat melakukan apapun yang diinginkan 

dan disukainya tanpa memiliki batasan atau kontrol terhadap dirinya. Berdasarkan 

penelitian Park (2004) menyatakan bahwa remaja yang mengalami kecanduan game 

online pada kategori tinggi yaitu dengan durasi bermain game online lebih lama, 



 

 
 

10 

memiliki tipe pengasuhan permisif dari orangtuanya (Artini, dkk., 2019). Hasil 

penelitian Anandari (2013) juga menyatakan bahwa pola asuh permisif memiliki 

hasil data empiris tertinggi dari tiga pola asuh lainnya dalam mempengaruhi 

kecanduan game online. 

Berdasarkan hasil data yang ditemukan pada observasi dan wawancara diatas 

serta fenomena yang sedang terjadi, dapat disimpulkan bahwa fenomena 

permasalahan gameonline juga terjadi pada kalangan mahasiswa UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. Maka dari itu fenomena dan topik game online di UIN Sunan 

Kalijaga ini penting untuk dikaji dan peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dengan 

judul kecanduan game ditinjau dari kesepian dan pola asuh permisif pada 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini 

yakni, ”Apakah terdapat hubungan antara kesepian, pola asuh permisif  dan 

kecanduan game online pada mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?“. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Mengetahui hubungan antara kesepian dan kecanduan game online 

2. Mengetahui hubungan antara pola asuh permisif dan kecanduan game online 

3. Mengetahui hubungan antara kesepian, pola asuh permisif dan kecanduan game 

online 

 

D. Manfaat Penelitian 
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Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sehingga penelitian mampu bermanfaat bagi segala kalangan. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritik dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pembaharuan yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Khususnya perkembangan pada ilmu 

psikologi sosial, dan psikologi klinis. Memberikan sumbangan ilmiah tentang 

ilmu psikologi yang membahas mengenai kecanduan game online yang ditinjau 

dari kesepian dan pola asuh permisif pada mahasiswa, serta sebagai pijakan dan 

referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tema 

kecanduan game online.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Orangtua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi mengenai 

bagaimana pentingnya pola asuh yang diterapkan orangtua untuk anaknya, 

serta dapat mengetahui dampak yang diterapkan dari pola asuh terutama pola 

asuh permisif. 

b. Bagi subjek penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran bagi para pemain 

game online bahwasanya pengalihan dari rasa kesepian tidak sepenuhnya 

dilakukan dengan bermain game online secara berlebihan yang 

menimbulkan kecanduan dalam bermain game online. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 
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Penelitian ini diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menambah 

variabel bebas yang lainnya untuk diteliti lebih lanjut yang secara teori 

berkorelasi dengan variabel tergantung.  

 

E. Keaslian Penelitian 

Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan topik kecanduan game online, kesepian dan pola asuh 

permisif. Penelitian sebelumnya yang ada di antaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rie Martanto, Harjono, Nugraha Arief Narkanta 

dengan judul Kecanduan game online ditinjau dari kesepian dan teman sebaya. 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara kesepian dan 

penerimaan teman sebaya terhadap kecanduan game online pada remaja. Jumlah 

responden sebanyak 58 orang usia 15-24 tahun. Sampling yang digunakan yakni 

purposive sampling accidental. Selain itu juga menggunakan review 

professional judgment dan Product Moment untuk uji validditas dan rehabilitas 

dengan alpha cronbach. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Ada 

hubungan signifikan antara kesepian dengan kecanduan game yakni p value 

0,016 (p<0,05) dan signifikan antara hubungan teman sebaya dengan kecanduan 

game yakni p value 0,001 (p<0,05). Koefisien korelasi ganda (R) yakni 0,635 

berarti hubungan positif kesepian dengan penerimaan teman sebaya. Kesepian 

memiliki sumbangsih 15,9% dan penerimaan teman sebaya memiliki 

sumbangsih 84,1% terhadap kecanduan game online. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hülya Kök Eren , Özlem Örsal  tahun  2018 

dengan judul Computer Game Addiction and Loneliness in Children. Tidak 

menggunakan metode sampling tetapi menggunakan jumlah keseluruhan siswa 

kelas 4 SD yakni 205 siswa dengan kategori berumur 9-10 tahun, tinggal di 

tengah kota, dan dengan masa akademik tahun 2017-2018. Teknik analisis data 
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menggunakan Mann Withney U test untuk menggabungkan 2 kelompok 

independent dan menggunakan Kruskal-Wallis H Test untuk menggabungkan 

3/lebih kelompok independent selanjutnya menggunakan metode spearman. 

Terdapat hubungan positif yang signifikan antara game addiction dan loneliness 

dengan r=0,357 dan p=0,000 (p<0,001). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurullah Emir Ekinci, Ilimdar Yalcin dan Cihan 

Ayhan pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Analysis of Loneliness 

Levels and Digital Game Addiction of Middle School Students According to 

Various Variables. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis bagaimana 

hubungan kesepian dengan variabel lain (gender, umur, aktivitas olahrga) 

terhadap kecanduan game online. Study group dengan 404 dengan 173 

perempuan dan 231 laki-laki relawan sebagai pelajar kelas 5-8. Menggunakan 

metode independent samples t-test, One-way ANOVA dan Pearson Correlation 

test. Hasil penelitian ini yaitu terdapat korelasi positif antara tingkat kesepian 

dan kecanduan gameonline dengan  r = 0,658 dan p=0,000 (p<0,01), dimana 

semakin kesepian meningkat, kecanduan gameonline meningkat. Selanjutnya 

tidak ada hubungan yang signifikan antara kesepian dengan umur p= 0,918 

(p>0,05), ada hubungan tentang level game online dengan umur pemain (usia 

11-15 tahun) p= 0,043 (p<0,05). Selain itu tidakada hubungan signifikan anatara 

kesepian dengan jenis gender dengan  p = 0,248 (>0,01) tetapi tingkat 

gameonline dengan gender berhubungan signifikan yakni p=0,000 (< 0,01). 

Semakin banyak kegiatan olahraga yang dilakukan kecanduan game online 

menurun hal ini terlihat dari hasil uji coba antara kesepian dengan kegiatan 

olahraga yakni p=0,00 (p<0,01) dan kecanduan game online dengan kegiatan 

olahraga p=0,001 (p<0,01). 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rosi Kusumawati, Yolivia Irna Aviani, Yosi 

Molina tahun 2017 dengan judul Perbedaan Tingkat Kecanduan (Adiksi) Games 

Online pada Remaja ditinjau dari Gaya Pengasuhan. Tujuan penelitian ini yakni 

untuk mengetahui bagaimana tingkat adiksi game online ditijau dari gaya 
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pengasuhan orangtua. Menggunakan teknik accidental sampling dengan 

populasi sampel yakni remaja yang bermain game online di Bukittinggi, Padang. 

Pemilihan sampel dengan ketentuan bermain game 2-10 jam per minggu. 

Pengumpulan data menggunakan skala model likert, sedangkan uji hipotesis 

menggunakan analisis Kruskal-Wallis one-way. Berdasarkan hasil analisis uji 

beda Kruskall-wallis, maka didapatkan nilai p=0.024 (p<0,05) hal ini 

memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kecanduan 

game online pada remaja ditinjau dari gaya pengasuhan orangtua. 

5. Penelitian skripsi oleh Maksum Saputra pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh 

Regulasi diri, Pola Asuh Permisif, Durasi Bermain Game Online, Intensitas 

Bermain Game Oline, dan Demografi Terhadap Adiksi Game Online. Tujuan 

dari penelitian ini yakni untuk menguji pengaruh regulasi diri, pola asuh 

permisif, durasi bermain game online, intensitas bermain game oline, dan 

demografi terhadap adiksi game online pada remaja di Jakarta Selatan. Terdapat 

201 subjek remaja, teknik pengambilan data menggunakan 

nonprobabilitysampling yakni menggunakan metode accidental sampling. 

Instrumen pengumpulan data menggunakan skala likert dan analisis data 

menggunakan regresi berganda. Hasil penelitiannya sebagai berikut; (a) nilai 

koefisien variabel regulasi diri sebesar -0,014 dengan nilai sig 0,832 (sig<0,05) 

yang mana memiliki sumbangsih 0% yaitu tidak memberikan pengaruh terhadap 

kecanduan game online (b) nilai koefisien variabel pola asuh permisif sebesar 

0,361dengan nilai sig 0,00 (sig >0,05) serta memiliki sumbangsih hubungan 

positif sebesar 15,2% dan berpengaruh terhadap kecanduan game online (c) nilai 

koefisien variabel usia sebesar 0,069 dengan sig 0,300 (sig <0,05) serta memiliki 

sumbangsih 0,8% yang berarti tidak berpengaruh terhadap kecanduan game 

online (d) nilai koefisien variabel jenis kelamin sebesar 0,41 dengan nilai sig 

0,034 (sig>0,05) serta memiliki sumbangsih sebesar 2,2% yang berarti memiliki 

pengaruh terhadap kecanduan game online (e) nilai koefisien variabel intensitas 

bermain game sebesar 0,31 dengan nilai sig sebesar 0,846 (sig>0,05) dengan 
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sumbangsih 0% yang berarti tidak memberikan pengaruh pada kecanduan game 

online (f) nilai koefisien demografi sebesar 0,115 dengan nilai sig 0,088 

(sig>0,05) serta nilai sumbangsih 1,2% yang berarti positif tidak memberikan 

pengaruh terhadap kecanduan game online. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Juandika Tri Sulistyo, Evanytha, Vinaya pada 

tahun 2015 dengan judul Hubungan Problematic Online Game Use Dengan 

Pola Asuh Pada Remaja. Partisipan penelitian ini adalah 200 remaja (134 

laki-laki dan 66 perempuan) yang berada padarentang usia 12-24 tahun dan 

bermain  game online (MMORPG). Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni Pearson.Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pola asuh authoritative dan POGU. Nilai r 

hitung pada tipe pola asuh authoritative dan POGU adalah sebesar 287dengan N 

=84 (df=N-2) dan rt = .217 pada taraf signifikansi 0.01 yaitu p<0,05, maka 

hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dikatakan signifikan.  

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hario Hardiantoro pada tahun 2018 dengan judul 

Pengaruh Pola Asuh Orangtua dan Konsep Diri Terhadap Kompetensi Sosial 

Remaja yang Bermain Game Online di Komunitas Gamers Samarinda. Tujuan 

dari penelitian ini yakni untuk menganalisis pengaruh pola asuh dan konsep diri 

terhadap kompetensi sosial orang dewasa yang bermain game online di salah 

satu komunitas game di Samarinda. Terdapat 152 partisipan dengan 

menggunakan teknik analisis data regresi linier. 

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki persamaan 

dan perbedaan dengan ppenelitian sebelumnya. Dengan demikian keaslian penelitian 

ini dapat terjaga. Berikut uraian keaslian penelitian ini. 

1. Keaslian Tema/topik 

Pada penelitian ini, peneliti berfokus untuk mengukur bagaimana hubungan 

kecanduan game online jika ditinjau dari kesepian dan pola asuh permisif. Pada 
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penelitian sebelumnya hanya mengukur dua variabel saja. Selain itu juga, 

variabel kesepian dan pola asuh permisif belum pernah diteliti sebelumnya jika 

dikaitkan dengan variabel kecanduan game online. 

2. Keaslian Teori 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori yang berkaitan dengan topik 

kecanduan game online, kesepian, dan pola asuh permisif berdasarkan jurnal dan 

artikel ilmiah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini pada variabel 

kecanduan game online yakni menggunakan teori Lemmens, dkk (2009) yang 

mana memiliki kesamaan teori dengan jurnal oleh Rosi Kusumawati, Yolivia 

Irna Aviani, Yosi Molina tahun 2017 dengan judul Perbedaan Tingkat 

Kecanduan (Adiksi) Games Online Pada Remaja Ditinjau Dari Gaya 

Pengasuhan,  

Sedangkan pada variabel kesepian memiliki kesamaan yakni menggunakan 

teori dari Russell (1996) yaitu pada jurnal Nurullah Emir Ekinci, Ilimdar Yalcin 

dan Cihan Ayhan pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya Analysis of 

Loneliness Levels and Digital Game Addiction of Middle School Students 

According to Various Variables. Pada variabel pola asuh permisif menggunakan 

teori Braumind (1991) sama dengan penelitian oleh Maksum Saputra pada tahun 

2019 dengan judul Pengaruh Regulasi diri, Pola Asuh Permisif, Durasi Bermain 

Game Online, Intensitas Bermain Game Oline, dan Demografi Terhadap Adiksi 

Game Online. 

 

3. Keaslian Subjek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan subjek mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang bermain game online, dimana akan ada skala untuk 

menentukan subjek dengan kecanduan game online.Subjek penelitian ini belum 

pernah digunakan sebelumnya untuk topik kecanduan game online yang 

dikaitkan dengan kesepian dan pola asuh permisif. 
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4. Keaslian Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan pada peneltiian ini yakni skala yang dikembangkan 

peneliti berdasarkan teori dari Lemmens (2009) yaitu skala kecanduan game 

online. Pada penelitian sebelumnya juga telah menggunakan teori Lemmens, dkk 

(2009) untuk dijadikan skala yakni ada penelitian jurnal Nurullah Emir Ekinci, 

Ilimdar Yalcin dan Cihan Ayhan pada tahun 2019 dengan judul penelitiannya 

Analysis of Loneliness Levels and Digital Game Addiction of Middle School 

Students According to Various Variables.  

Pada skala kesepian peneliti mengadaptasi Russell (1996) yakni UCLA 

Loneliness Scale Version 3. Skala ini memiliki persamaan dengan penelitian 

Nurullah Emir Ekinci, Ilimdar Yalcin dan Cihan Ayhan pada tahun 2019 dengan 

judul penelitiannya Analysis of Loneliness Levels and Digital Game Addiction of 

Middle School Students According to Various Variables.  

Sedangkan pada variabel pola asuh permisif, peneliti memodifikasi skala pola 

asuh oleh Sultana & Ghose (2013) berdasarkan teori dasar pola asuh Braumind 

(1973). Skala dari teori Braumind juga telah digunakan sebelumnya pada 

penelitian skripsi oleh Maksum Saputra pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh 

Regulasi diri, Pola Asuh Permisif, Durasi Bermain Game Online, Intensitas 

Bermain Game Oline, dan Demografi Terhadap Adiksi Game Online. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis mayor pada penelitian ini diterima dimana nilai signifikansi yakni 

0,021 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif pola asuh permisif dan 

kesepian terhadap kecanduan game online. Semakin tinggi pola asuh permisif dan 

kesepian maka, semakin tinggi tingkat kecanduan game online. Variabel bebas 

pada penelitian ini yakni pola asuh permisif dan kesepian bersama sama memiliki 

pengaruh sebesar 32,8% terhadap kecanduan game online. 

2. Hipotesis minor pertama pada penelitian ini diterima dimana nilai signifikansi 

yakni 0,034 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif pola asuh permisif 

terhadap kecanduan game online. Semakin tinggi pola asuh permisif maka, 

semakin tinggi tingkat kecanduan game online. Variabel bebas pada penelitian ini 

yakni pola asuh permisif bersama sama memiliki pengaruh sebesar 15,1% 

terhadap kecanduan game online. 

3. Hipotesis minor kedua pada penelitian ini diterima dimana nilai signifikansi 

yakni 0,023 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan positif kesepian terhadap 

kecanduan game online. Semakin tinggi kesepian maka, semakin tinggi tingkat 

kecanduan game online. Variabel bebas pada penelitian ini yakni kesepian 

bersama sama memiliki pengaruh sebesar 17,1% terhadap kecanduan game 

online.
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B. Saran 

Berdasarkan hasil, pembahasan, serta kesimpulan pada penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yaitu sebagai berikut; 

a. Bagi Orangtua 

Penelitian ini diharapkan agar orangtua dapat mengetahui dan memperhatikan 

perilaku serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak. Selain itu juga lebih bisa 

memiliki komunikasi 2 arah antara anak dengan orangtua dengan yang mana tidak 

hanya memberikan apapun yang diberikan kepada anak namun juga membatasi 

kegiatan-kegiatan anak yang terlalu berlebihan seperti halnya bermain game online. 

b. Bagi subjek penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kesadaran  bagi para pemain game online 

bahwasanya tidak semua hal seperti merasa kesepian dapat dilampiaskan dengan 

bermain game online, sehingga hal tersebut dapat menganggu produktivitas yang 

lainnya. Akan tetapi bisa menyalurkannya dengan kegiatan lainnya seperti 

mengerjakan tugas, berjalan-jalan dengan teman atau yang lainnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menambah atau 

memvariasi variabel bebas yang lainnya untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu juga 

perlu adanya metode penilitian lebih lanjut mengenai upaya mengurangi jumlah orang 

dengan kecanduan game online. Selanjutnya diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

agar memperluas pupulasi dan sampel yang akan diteliti. Selain itu, peneliti 

selanjutnya lebih memperhatikan teknik sampling apa yang cocok dengan penelitian 

yang diteliti. 
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Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 

Terdapat beberapa saran yang diajukan oleh peneliti yakni bagi peneliti selanjutnya 

pertama, diharapkan dapat memperluas cangkupan populasi serta subjek penelitian. 

Kedua, memodifikasi variabel bebas lainnya agar dapat mempengaruhi variabel 

tergantung dan menjadi penelitian yang lebih komprehensif lagi. 
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