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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi sangatlah banyak fungsi dan manfaatnya bagi kelangsungan 

hidup seluruh manusia, selain itu teknologi juga merupakan sarana untuk 

menyediakan barang-barang yang diperlukan, dan kenyamanan hidup bagi 

manusia manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia pada awalnya dimulai 

dengan sumber daya alam yang diubah menjadi alat-alat yang lebih sederhana. 

Penemuan prasejarah tentang kemampuan bagaimana manusia bisa 

mengendalikan api yang ternayat bisa menaikkan ketersediaan sumber-sumber 

pangan mereka, sedangkan diciptakannya roda yang berfungsi untuk membantu 

manusia dalam melakukan perjalanan dan aktivitas mereka. Dengan semakin 

majunya perkembangan teknologi terbaru yang ada saat iniyang diantaranya 

adalah mesin cetak, telepon, dan internet, telah mengurangi hambatan - hambatan 

terhadap permasalahan komunikasi dan dapat membantu manusia untuk bisa  

berinteraksi secara bebas tanpa hambatan yang berarti dan juga secara global. 

Komputer digital pertama berhasil diciptakan oleh Dr. John V. Atanasoff 

dibantu oleh Clifford Berry pada tahun 1939. Hingga saat ini, komputer dapat 

dikatakan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, sehingga menjadi 

salah satu hasil teknologi yang semakin canggih.Di tahun 1973 sampai tahun 1990 

internet sendiri diperkenalkan dalam paper tentang TCP/IP. Internet atau 

interconnected networking adalah sebuah rangkaian dari komputer yang 

terhubung pada beberapa rangkaian yang rangkaian pusatnya adalah internet 

diawali pada tahun 1969 disebut sebagai APARNET dibangun oleh ARPA 

(United States Departement of Defense Advance Research Projects Agency). 

Beberapa penyelidikan disumbang oleh APARNET beberapa diantaranya yaitu 

rangkaian pusat (decentralised network), teori queueing, dan kaedah pertukaran 

paket (switching). Tahun 1991 sistem bisnis dalam bidang IT terjadi pertama kali 
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saat CERN mendapat bayaran dari anggotanya untuk biaya operasionalnya, pada 

tahun 1992 terbentuklah komunitas internet dan mulai diperkenalkan istilah 

mengenai World Wide Web atau www. Di tahun 1993, NSF mulai membentuk 

InterNIC yaitu penyedia jasa pelayanan internet yag menyangkut direktori dan 

penyimpanan data dan database oleh AT&T, jasa registrasi dibuat oleh Network 

Solution Inc, dan jasa informasi oleh General Atomics/CERFnet. Kemudian, pada 

tahun 1994, perkembagan internet semakin cepat dan mulai masuk pada 

kehidupan dan kegiatan manusia yang kemudian internet dan manusia tidak 

terpisahkan. Di tahun 1995, perusahaan umum mulai merabah menjadi provider 

dengan membeli jaringan di backbone. Dengan langkah-langkah tersebut, 

perkembangan teknologi dan informasi khususnya internet dan penelitian-

penelitian untuk mengembangkan alat yang lebih canggih.1 

Akan tetapi disisi yang lain, perkembangan dunia teknologi yang sangat 

mengagumkan dan membawa manfaat dan kemajuan luar biasa pada peradaban 

manusia. Pada jenis pekerjaan sebelumnya banyak yang menuntut kemampuan 

fisik namun dengan seiring perkembangan teknologi pekerjaan digantikan oleh 

perangkat mesin otomatis. Dengan perkembangan tersebut, formulasi dalam 

komputer seolah sudah mampu menggeser kemampuan otak manusia dalam 

berbagai bidang. Kemajuan dari IPTEK sudah kita capai dan sudah diakui dan 

dirasakan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya IPTEK terhadap 

perkembangan peradaban membuat kehidupan manusia sejahtera dan manusia 

sendiri juga tidak dapat menyangkal bahwa IPTEK juga mendatangkan 

malapetaka bagi kehidupan manusia..2 

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dewasa ini 

sudah semakin maju. Tidak hanya pada bidang informasi saja, akan tetapi banyak 

 
1https://www.vavai.com/sejarah-komputer-modern-john-vincent-atanasoff-

forgotten-father-of-the-computer/ diakses 29 Juli 2019 pukul 10.14 WIB 

2https://ulasanpena.wordpress.com/2016/06/19/pengertian-sejarah-perkembangan-

dan-manfaat-teknologi/ diakses 18 september 2018 pukul 18.24 wib 

 

https://www.vavai.com/sejarah-komputer-modern-john-vincent-atanasoff-forgotten-father-of-the-computer/
https://www.vavai.com/sejarah-komputer-modern-john-vincent-atanasoff-forgotten-father-of-the-computer/
https://ulasanpena.wordpress.com/2016/06/19/pengertian-sejarah-perkembangan-dan-manfaat-teknologi/
https://ulasanpena.wordpress.com/2016/06/19/pengertian-sejarah-perkembangan-dan-manfaat-teknologi/
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sekali inovasi yang dibuat oleh perusahaan swasta agar mendapatakan 

keuntungan, salah satunya dengan menciptakan game MOBA. MOBA adalah 

tipikal game yang cenderung lebih mengutamakan strategi tim yang biasanya 

dimainkan paling banyak oleh 10 - 20 orang dalam sekali permainan. MOBA juga 

genre game yang bisa di bilang lebih di gemari oleh masyarakat saat ini dari pada 

genre - genre game lainnya. Banyak sekali game bergenre MOBA yang sering 

dimainkan dan disukai oleh masyarakat diseluruh dunia, contohnya seperti DotA 

1, DotA 2,League of Legends dan masih banyak lagi. 

Game MOBA pada umunya hampir sama dengan game RPG. 

Persamaanya adalah kita harus selalu menaikan level kita untuk menghadapi 

musuh.Perbedaan MOBA dengan RPG adalah, MOBA masing - masing pemain 

dalam team langsung berhadapan dalam sebuah ronde pertempuran yang cukup 

sengit. MOBA memiliki berbagai macam jenis hero atau yang bisa kita bilang 

jagoan. Setiap hero mempunyai kemampuan yang berbeda - beda pastinya. 

Masing - masing orang dalam team yang ikut dalam permainan hanya 

diperbolehkan membawa 1 hero ke 1 ronde pertandingan. Bila pertandingan 

tersebut sudah selesai, pemain bisa memilih jagoan lainnya dironde berikutnya. 

Pada umunya semua game MOBA memiliki dasar permainan yang sama. 

Dalam setiap permainan, setiap orang hanya bisa mengendalikan atau mengontrol 

1 hero. Mereka saling berhadapan, dalam 2 team yang berbeda, biasanya 1 team 

terdiri dari 5 - 10 orangsaja. tidak lebih dan tidak kurang . Tujuan dari permainan 

ini adalah menghancurkan markas dari tim lawan. Ada satu bangunan inti yang 

harus dihancurkan didalam markas tim lawan. Setiap tim harus melindungi 

markas mereka masing - masingagar tidak diserang oleh tim lawan. Setiap orang 

bisa mengendalikan hero mereka untuk menyerang markas lawan, sekaligus juga 

mengalahkan anak buah lawan yang akan menyerang hero dan markas kita. 

Dengan membeli setiap item yang akan digunakan untuk hero tersebut, maka hero 

tersebut akan semakin kuat dan tidak mudah untuk dibunuh oleh pemain lain. 

Permainan akan selesai, saat markas lawan telah dihancurkan dan permainan akan 

diulang kembali dari level 1. 
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Memang agak membosankan namun, game MOBA saat ini sangat banyak 

digemari oleh anak - anak sampai orang dewasa hingga saat ini. Game dengan 

genre MOBA saat ini bisa dimainkan di komputer dan juga sudah bisa dimainkan 

di handphone, contohnya game Mobile Legends yang baru - baru ini saja dirilis 

diplaystore dan ada 10 juta orang yang mendownload dan memainkan game 

tersebut. Masih banyak lagi game MOBA lainnya yang ada di handphone seperti 

Heroes of Soulcraft, Call of Champions, Clash Royale, Vainglory, Ace of Arenas, 

Bug Heroes 2, dan masih banyak lagi. 

Game MOBA dewasa ini sudah sangat banyak yang memainkan. Tidak 

hanya kaum anak-anak dan remaja saja, akan tetapi kaum dewasa pun juga tidak 

sedikit yang memainkan game tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa 

game MOBA ini sangatlah menjadi tren dikalangan masykarakat pada saat ini, 

terutama pada kalangan remaja dan mahasiswa. Pada generasi sekarang, banyak 

anak-anak yang rupanya kecanduan bermain game MOBA salah satunya adalah 

Mobile Legends: Bang Bang. Mobile game ini dapat dikatakan sudah sangat 

populer, hal ini dibuktikan dengan terus menempati posisi teratas dalam Top 

Charts di Play Store dan App Store. Di Play Store saja, terhitung sudah diunduh 

oleh lebih dari 50 juta kali di seluruh dunia. 

Mobile Legends adalah jenis game MOBA, dengan metode lima lawan 

lima dengan cara bermain yang simpel. Adapun tutorialyang disediakan untuk 

pemain yang belum pernah atau baru pertama kali mencoba. Pemain dapat 

bertanding dengan pemain yang dikenal atau orang yang tidak dikenal dari 

seluruh dunia. Mereka dapat memainkan bersama dan bekerja sama untuk 

memenangkan game, bahakna disedaiakan fitur chat pada game sehingga para 

pemain dapat berkomunikasi saat game berlangsung. 

Dengan desain grafis dan visual yang baik dalam game sehingga karakter, 

map, item, efek skill, dan lainnya cukup nyaman dan enak dipandang mata. Game 

ini dapat dikatakan sempurna dalam kategori game.Karakter yang ‘bermain’ pada 

game ini sengaja dibuat dari berbagai negara. Contohnya ada Bruno dari Brazil, 
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Yin Shun Shin dari Korea, Kagura dari Jepang, Chou dari Tiongkok, bahkan ada 

juga karakter dari Indonesia, Gatot Kaca. Seluruh karakter tersebut memiliki 

berbagai skill dan karakter yang berbeda-beda untuk dimainkan. 

Tentunya Mobile Legend mempunyai pesaing. Salah satu pesaing game 

Mobile Legends di Indonesia adalah Arena of Valor yang masuk ke Indonesia 

pada Juli 2017. Lewat anak usahanya, Tencent Games dikenal lewat produk 

mobile game yang mereka keluarkan, seperti Mobile Area, Strike of Kings, dan 

King of Glory.Pamor game ini di Indonesia dapat dikatakan cukup kuat. Mereka 

berlomba-lomba menarik minat anak-anak remaja hingga kalangan pekerja 

untukmemainkan game merekasecara terus menerus. Tidak hanya itu saja,tgidak 

sedikit pemain yang rela menghabiskan banyak biaya tambahan untuk membeli 

item yang dijual dalam game tersebut. Demi meningkatkan level dan peluang 

untuk memenangkan pertandingan, membeli item rasanya bukanlah sesuatu yang 

berat bagi mereka. Harganya pun juga bermacam -macam mulai dari tiga ribu 

rupiah sampai satu setengah juta rupiah.Penjualan item yang ditawarkan dalam 

merupakan salah satu sumber pendapatan dari Mobile Legends. Mengutip data 

statistik dari Prioridata.com, hingga Maret 2017 Mobile Legends telah diunduh 

oleh tiga puluh satu koma enam juta kali di seluruh dunia. Total pendapatannya 

mencapai lima koma tiga juta dolar Amerika juta sejak pertama kali diluncurkan 

pada November 2016. 

Dengan populasi penduduk Indonesia yang sangat luar biasa, hal ini  

menjadi nilai surplus bagi pengusaha manapun yang ingin berbisnis di sini. Hasil 

riset lembaga firma game Newzoo menyatakan bahwa di tahun 2016 secara 

demografis jumlah pemain mobile game lebih didominasi oleh kalangan laki-laki 

yang berusia 21-35 tahun dengan persentase 27 persen. Posisi kedua ditempati 

oleh kalangan usia 10-20 tahun sebesar 24 persen, dan sisanya usia 36-50 

tahun.Hasil yang hampir serupa juga terjadi pada kalangan perempuan, porsi 

terbesar juga dipegang oleh kalangan perempuan yang berusia 21-35 dengan 

persentase 18 persen. Usia 10-20 tahun sebesar 14 persen dan 36-50 tahun sebesar 

7 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalangan usia 21-35 tahun 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

6 
SKRIPSI FENOMENA GAME MOBA … ARDI PRAWIONO 

 

merupakan usia mayoritas bagi perusahaan game karena mereka merupakan 

orang-orang pekerja yang rela mengeluarkan uang lebih demi dapat memainkan 

game favoritnya.3 

Game online atau game MOBA yang biasa dimainkan merupakan sebuah jenis 

game yang dimainkan secara berkelompok dan berkelanjutan dan dilakukan 

selama berjam-jam. Permainan ini juga dapat dimainkan dimana saja bahkan 

sampai antar negara sekalipun yang terhubung secara online, mereka 

mengumpulkan sebuah tim, kemudian menyusun strategi, sehingga terbentuk 

interaksi sosial yang sifatnya virtual namun sangat signifikan selama permainan 

berlangsung. Namun, hal tersebut memberi dampak yang tidak baik karena dapat  

memutus interaksi sosial dari pemain game dengan orang yang dilingkungan 

sekitarnya baik dari keluarga hingga teman. Sehingga, banyak pecandu game yang 

tidak menyelesaikan sekolah, kehilangan pekerjaan, dan kegagalan dalam 

pernikahan. 

            Sangatlah  tidak baik jika pengguna game MOBA menjadi kecanduan, 

dalam hal ini para gamer tersebut menjadi lupa waktu dan tidak berinteraksi 

dengan lingkungan sekitarnya. Apalagi durasi waktu yang digunakan untuk 

bermain game MOBA bisa dikatakan tidak sebentar. Butuh waktu yang sangat 

lama untuk bisa memenangkan suatu  permainan dalam game MOBA. Itu hanya 

satu permainan, jika para gamer memainkan lebih dari 3 atau 4 permainan dalam 

satu game, bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dihabiskan hanya untuk 

sekali bermain game MOBA. 

           Apalagi dengan fasilitas internet yang lebih mudah dan lebih hemat juga 

membuat para gamer bisa bermain game MOBA dengan tenang tanpa memikirkan 

berapa lama waktu dan biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk mendapatkan 

jaringan internet. Apalagi dewasa ini, banyak sekali warung kopi yang sudah 

 
3https://dailysocial.id/post/melirik-potensi-besar-industri-gaming-di-indonesia 

diakses pada tanggal 18 sept 2018 pukul 19.06 wib 

 

https://dailysocial.id/post/melirik-potensi-besar-industri-gaming-di-indonesia
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dilengkapi dengan fasilitas wifi yang cukup membuat para gamer bisa 

menghabiskan waktu di warung tersebut sembari bermain game MOBA di 

smartphone yang mereka miliki. Dengan fasilitas yang memadai dan juga biaya 

yang tidak banyak, ditambah lagi pengguna game MOBA semakin hari juga 

semakin bertambah, membuat gairah untuk terus bermain semakin meningkat.  

           Dalam hal ini, gamer yang masih menginjak usia remaja sangatlah rawan 

untuk menjadi pecandu berat game tersebut. Berdasarkan survey yang telah 

digelar oleh TNS Indonesia, di Indonesia pengguna internet didominasi oleh para 

remaja yang masih berusia 15-19 tahun. Survey tersebut mengatakan bahwa 

remaja yang menggunakan internet untuk bermain game online adalah sebanyak 

35 persen, dan sebanyak 55 persen pemaingame online adalah remaja pria 

(viva.co.id 7 April 2018).4 

 Hal yang menyebabkan remaja kecanduan game salah satunya adalah 

tantangan. Masing – masing remaja mempunyai motif–motif dan alasan yang 

berbeda menggunakan bermain game online.Ada yang bermain game hanya 

sebagai hobi, ada juga yang bermain game hanya untuk hiburan, dan tidak sedikit 

juga yang menjadikan game sebagai sarana penghilang stress, sebagai 

pelampiasan emosi, sebagai sarana untuk mencari teman baru dan bahkan ada 

yang menjadikan dirinya sendiri sebagai bagian dari permainan itu sendiri. Akan 

tetapiyang paling menghawatirkan disini adalah ketika para pelajar dan 

mahasiswa merasakan kenyamanan saat memainkan permainan ini,sehingga dapat 

menyebabkan terganggunya pendidikan yang masih mereka tempuh seperti 

merosotnya prestasi belajar untuk para remaja dan berkurangnya waktu serta 

kemampuan para remaja dan mahasiswa untuk dapat bersosialisasi dengan 

lingkungan sekitarnya. Dan masalah yang lebih serius yang dikhawatirkan dapat 

terjadi adalah ketika pelajar dan mahasiswa akan melakukan hal apapun untuk 

tetap dapat memainkan permainan ini sampai lupa waktu serta melakukan 
 

4https://www.viva.co.id/indepth/sorot/1024018-fakta-dan-data-game-online 

diakses 29 juli 2019 pukul 11.28 WIB 

https://www.viva.co.id/indepth/sorot/1024018-fakta-dan-data-game-online
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tindakan yang menyimpang yang untuk mendapatkan biaya agar bisa memainkan 

game online. 

 Di Indonesia sendiri sudah banyak contoh kasus remaja yang masih 

berstatus pelajar melakukan tindakanyang menyimpang karena kecanduan 

bermain game online.Hal ini diperkuat dari artikel yang membahas tentang tujuh 

remaja yang terlibat aksi pencurian, hasil penjualan barang-barang curian itu 

digunakan para pelaku untuk menyewa alat permainan dalam jaringan (game 

online). Yang unik adalah para pelaku pencurian tersebut berasal dari kalangan 

keluarga yang dapat dikatakanberkecukupan, sehingga motif dari kasus pencurian 

tersebut bukanlah atas dasar permasalahan ekonomi melainkan hanya sekedar 

untuk bermain game online. Sebelumnya polisi menangkap empat pelaku yang 

masih berusia 13 sampai 15 tahun yang menamakan dirinya Gang Persatuan Selat 

dan hasil pencuriannyapun untuk memainkan game online (Replubika.co.id 4 

Agustus 2013).5 

 Selain perilaku menyimpang atau tindakan kriminal yang dilakukan para 

remaja, masalah lain yang dapat ditimbulkan adalah meningkatnya perilaku 

agresif terhadap remaja yang disebabkan pengaruh dari permainan yang dia 

mainkan. Secara tidak sadar perlahan remaja yang terlalu sering memainkan game 

akan merekam dan mengingat apa saja yang sudah dimainkannya dalam memori 

bawah sadarnya, apalagi dewasa ini tipe permainan yang paling banyak 

dimainkan oleh banyak remaja saat ini adalah permainan yang lebih bersifat 

agresif seperti pembunuhan, penyiksaan dan permainan kasar lainnya. Sikap 

agresif terhadap remaja akan timbul secara perlahan karena intensitas waktu 

bermain game yang yang cukup lama. Remaja pria lebih cenderung melakukan 

sikap agresif karena kebanyakan remaja wanita adalah pemain yang tenang dan 

kebanyakan kasus agresif ditunjukan oleh remaja pria. Perlakuan agresif ini 
 

5https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/04/mr0jxi-kecanduan-

main-game-online-tujuh-remaja-nekat-mencuri diakses 29 juli 2019 pukul 11.36 

WIB 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/04/mr0jxi-kecanduan-main-game-online-tujuh-remaja-nekat-mencuri
https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/04/mr0jxi-kecanduan-main-game-online-tujuh-remaja-nekat-mencuri
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berupa kata-kata kasar, penyiksaan fisik terhadap teman sebayanya untuk 

memuaskan emosi, serta merusak barang-barang yang ada disekitarnya.  

Hal ini diperkuat oleh penelitian Ardi Ramdhani (2013) yang berjudul “STUDI 

KASUS DI WARNET ZEROWINGS, KANDELA DAN MUTANT DI 

SAMARINDA”Dibeberapa kota ditemukan banyak remaja yang bersikap agresif 

ketika sedang bermain game. Sikap agresiftersebut  mulai muncul ketika karakter 

yang digunakan dalam permainan tersebut mengalami kekalahan. Contoh sikap 

agresif yang muncul seperti berbicara kasar, membanting keyboard , beradu mulut 

seperti mengeluarkan nama binatang dengan teman sebayanya serta bisa sampai 

berkelahi dengan teman sebayanya. Agresivitas dapat didefinisikan sebagai suatu 

cara untuk melawan dengan sangat kuat dan berkelahi ( Murray dalam hall & 

Lindzey). adanya perasaan marah, permusuhan atau tindakan melukai orang yang 

bersifat menyerang dapat berupa fisik dan secara verbal. Menurut Buss dan perry 

(1992) agresi terbagi beberapa bentuk yaitu, 

1. Agressiviness merupakan perilaku ini memiliki sifat ke agresifdan dapat terlihat 

dalam bentuk perkelahian dengan teman sebayanya, menyerang orang lain secara 

fisik, melakukan hal kasar terhadap orang tua, guru, dan orang dewasa. 

2. Verbal Agression  merupakan perilaku yang cenderung menyerang orang lain 

dengan cara memberikan stimulus yang merugikan kepada orang lain atau 

menyakiti orang lain. 

3. Anger merupakan perasaan individu merasa kesal dan marah terhadap sesuatu. 

Memperhatikan fenomena Game Online dan juga dampak-dampak yang saat ini 

cukup besar di khalayak indonesia, termasuk di kota-kota besar atapun kota kecil 

di Indonesia, dari fenomena ini menyatakan bahwa banyaknya pemakaian game 
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online di Indonesia dan sebagian besar pemakaian game online adalah kaum 

remaja yang tidak sedikit dari mereka mengalami kecanduan.6 

           Tidak hanya berpengaruh dalam segi aspek sosial saja, dari segi kesehatan 

pun kecanduan game online juga sangat mempengaruhi. Organisasi kesehatan 

dunia (WHO) bahkan menetapkan kecanduan bermain game sebagai salah satu 

penyakit mental. Berdaskan dokumen klasifikasi penyakit internasional ke-11 

(Internatioal Classified Disease/ICD) yang dikeluarkan oleh WHO, gangguan ini 

disebut dengan gaming disorder. Gaming disorder digambarkan oleh WHO 

sebagai perilaku bermain game dengan gigih dan secara berulang, sehingga 

menyampingkan kepentingan-kepentingan lainnya. Adapun gejalanya bisa 

ditandai dengan tiga perilaku sebagai berikut. 

• Gejala pertama, para pengidap gaming disorder memainkan game dengan 

intensitas waktu, frekuensi yang sangat lama atau dapat dikatakan 

berlebihan.  

 

• Gejala kedua, pengidap gaming disorder lebih mengutamakan bermain 

game daripada aktivitas yang lainnya. 

 

• Dan pada tahap akhir mulai muncul gejala ketiga, yakni seseorang akan 

tetap melanjutkan permainan tersebut meskipun penderita mulai sadar jika 

gejala atau dampak negatif pada tubuh mulai muncul. 

 

 WHO sendiri menyatakan bahwa penyembuhan gangguan gaming 

disorder dapat memakan waktu selama kurang lebih 12 bulan melalui 

 

6https://psychology.binus.ac.id/2015/09/20/hubungan-addiction-game-online-

terhadap-tingkat-agresivitas-remaja-pria/ diakses 18 sept 2018 pukul 21.32 wib 

 

https://psychology.binus.ac.id/2015/09/20/hubungan-addiction-game-online-terhadap-tingkat-agresivitas-remaja-pria/
https://psychology.binus.ac.id/2015/09/20/hubungan-addiction-game-online-terhadap-tingkat-agresivitas-remaja-pria/
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arahanpsikiater. Namun, jika sudah terlanjur parah,pengobatan bisa saja memakan 

waktu yang lebih lama. 

 Dokter spesialis kecanduan teknologi yang berasal dari Rumah sakit 

Nightgale di London, Dr. Richard Graham menambahkan ia sudah melihat 50 

kasus mengenai kecanduan digital setiap tahun. Kriteria-kriteria tersebut 

berdasarkan pada pengaruh kecanduan tersebut mempengaruhi kegiatan sehari-

hari mulai dari tidur, makan, sekolah, dan dalam bersosialisasi. Penggunaan 

internet atau pengguna game mobile tidak hanya terjadi di Indonesia saja 

melainkan di negara-negara lainnya juga mengalami hal yang sama bahkan sejak 

lama. Korea Selatan menetapkan bahwa akses game online yang akan diakses 

anak anak yang berusia di bawah 16 tahun di antar tengah malah sampai dengan 

jam 6 pagi merupakan sebuah tindakan ilegal. Di negara lainnya seperti di Jepang, 

pemerintahnnya mengeluarkan peringatan pada pemain yang sudah memainkan 

game yang telah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan setiap bulannya. 

Sedangkan di negara China, raksasa internet tenecent membatasi jam permainan 

yang populer dikalngan anak-anak.7 

 Di kota Surabaya sendiri fenomena game MOBA sudah bukan hal yang 

baru, apalagi dikalangan pelajar dan mahasiswa. Sudah banyak sekali pelajar dan 

mahasiswa sudah menjadi penguna aplikasi game MOBA ini. Bahkan 

dilingkungan pendidikan baik disekolah maupun di kampus juga banyak sekali 

pelajar dan mahasiswa yang memainkan game MOBA ini disaat senggang.  

Memang tidak ada salahnya bermain game MOBA hanya untuk menghilangkan 

kepenatan dalam beraktifitas ataupun menghilangkan stress karena banyaknya 

tugas sekolah ataupun tugas kuliah yang diberikan. Akan tetapi jika itu dilakukan 

 

7https://tekno.kompas.com/read/2018/01/03/18460017/kecanduan-main-game-

kini-masuk-kategori-gangguan-mental diakes tanggal 18 sept 2018 pukul 21.49 

wib 

 

https://tekno.kompas.com/read/2018/01/03/18460017/kecanduan-main-game-kini-masuk-kategori-gangguan-mental
https://tekno.kompas.com/read/2018/01/03/18460017/kecanduan-main-game-kini-masuk-kategori-gangguan-mental
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ataupun dimainkan secara berlebihan sangatlah berdampak negatif bagi kehidupan 

kita.  

           Bisa dibayangkan para gamer tersebut bisa menghabiskan waktu beberapa 

jam hanya untuk memainkan game ini. Bahkan ada juga yang rela begadang 

sampai tidak tidur hanya karena ingin memainkan game MOBA ini. Bagi mereka 

yang menggemari game MOBA ini menganggap hal itu adalah sesuatu yang biasa 

saja. Hal ini disebabkan game MOBA ini selalu mengupdate game tersebut. Tidak 

hanya dari segi level, tetapi juga dari hero yang dipakai untuk bermain, kemudian 

juga senjata yang dipakai juga oleh hero tersebut. Oleh karena itu banyak sekali 

para gamer yang rela menghabiskan waktu yang sangat banyak hanya untuk push 

rank, ataupun untuk menaikkan level game yang sedang dimainkan saat ini. 

Karena semakin banyak game yang diupdate, semakin tinggi pula level game 

yang harus diraih untuk menjadi max player. 

           Fasilitas internet yang semakin mudah dijangkau juga merupakan salah 

satu penyebab para pelajar dan mahasiswa di Surabaya menjadi mudah untuk 

memainkan game MOBA selama yang dia mau. Di Surabaya sendiri sudah 

banyak warung kopi yang sengaja memasang wifi untuk menarik para 

pelanggannya. Memang tidak bisa dipungkiri memakai wifi di warung kopi lebih 

hemat dibandingkan kita membeli kuota internet ataupun memasang wifi dirumah 

sendiri. Apalagi untuk pemain game MOBA, mereka juga menjadi lebih hemat 

biaya untuk memainkan game MOBA selama yang mereka mau. Hanya dengan 

biaya minimal 3000 – 5000 rupiah, para gamer bisa memainkan game MOBA 

dengan menggunakan fasilitas internet yang disediakan oleh pemilik warung 

selama yang mereka mau. 

           Ketika penulis sedang menulis skripsi ini di sebuah warung kopi di daerah 

Babat Jerawat Surabaya, mayoritas pengunjung warung kopi sedang bermain 

salah satu game MOBA yaitu Mobile Legend. Rata – rata pengunjung yang 

bermain game MOBA di warung tersebut masih berstatus pelajar dan juga 

mahasiswa. Ditengah permainan tersebut juga tidak jarang para player saling 
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membully satu sama lain dan tidak sedikit juga yang mengucapkan umpatan – 

umpatan khas kota Surabaya. Saking terbawanya kedalam permainan, suasana 

warung yang awalnya normal seketika menjadi gaduh hanya karena beberapa 

kelompok orang yang sedang serunya bermain game MOBA.  

           Intensitas waktu para pelajar dan mahasiswa di kota Surabaya dalam 

memainkan game MOBA ini bisa dikatakan sudah sangat tinggi. Disaat waktu 

senggang, mereka selalu menghabiskan waktu mereka dengan bermain game 

MOBA. Tidak hanya dirumah saja, tetapi dimanapun mereka berada baik di 

lingkungan sekolah, lingkungan kampus, ataupun di tempat yang memungkinkan 

mereka bisa memainkan game tersebut. Mereka seakan lupa waktu jika sudah 

memainkan game MOBA tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa para pelajar dan 

mahasiswa yang sangat aktif bermain game MOBA sudah mengalami kecanduan. 

Tidak hanya saat waktu normal beraktifitas, disaat seharusnya kebanyakan orang 

harusnya istirahat tidur, kebanyakan para gamer justru masih aktif bermain game 

MOBA tersebut. 

           Tidak hanya dari segi waktu saja yang mereka buang hanya untuk bermain 

game MOBA tersebut, akan tetapi juga dari segi ekonomi. Memang dalam 

pembahasan sebelumnya bermain game MOBA tidak terlalu manghabiskan 

banyak biaya karena fasilitas internet yang juga semakin mudah didapat. Tetapi 

didalam game MOBA juga selalu ada update, baik update level maupun update 

hero. Penulis juga secara tidak sengaja menemukan dan melihat fenomena yang 

menunjukan bahwa para pelajar dan mahasiwa saat ini sudah kecanduan dengan 

game MOBA. Penulis tidak sengaja melihat ada seorang anak yang mungkin 

masih SMP sedang melakukan transaksi top up untuk game Mobile Legend yang 

merupakan salah satu jenis game MOBA. Pada saat itu anak tersebut meminta 

uang sebesar 300 ribu rupiah untuk top up. ketika ditanya oleh penjaga counter 

pulsa yang kebetulan juga teman saya, sang ibu menjawab bahwa top up tersebut 

untuk Mobile Legend.  
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           Dari kejadian tersebut peneliti sangat tertarik untuk mengetahui dan 

meneliti mengapa para pelajar dan mahasiswa yang ada di Surabaya menjadi 

kecanduan game MOBA. Karena intensitas bermain yang berlebihan juga 

sangatlah tidak baik untuk mereka, baik dari segi sosial, ekonomi dan juga 

kesehatan. Ditambah lagi juga  organisasi kesehatan dunia (WHO) bakal 

menetapkan kecanduan bermain game sebagai salah satu gangguan mental yaitu 

Gaming Disorder. Hal inilah yang menjadi pertanyaan peneliti mengapa para 

gamer menjadi kecanduan game MOBA. Apalagi game tersebut mayoritas juga 

penggunanya masih berstatus pelajar dan mahasiswa yang kebanyakan juga masih 

belum berpenghasilan dan tanggung jawabnya masih sangat banyak sebagai 

seorang pelajar dan mahasiswa. 

           Lantas apakah  para gamer yang masih menempuh pendidikan tersebut 

juga masih bisa mengatur waktu mereka dalam belajar, atapun sekedar 

bersosialisasi dengan lingkungan mereka dan juga didalam keluarga mereka? 

Menjadi suatu pertanyaan bagi peneliti mengapa hal itu bisa terjadi di era 

globalisasi saat ini yang menuntut kita untuk menjadi lebih maju. Atau justru 

sebaliknya, bahwa era global saat ini yang membuat para gamer menjadi 

kecanduan game MOBA walaupun sebenarnya mereka tahu itu berdampak kurang 

baik bagi mereka. Karena itu penelitian ini menarik untuk dilakukan. 

1.2 Fokus Penelitian 

           Bermain game online atau game MOBA merupakan salah satu aktivitas 

yang banyak dilakukan oleh kebanyakan para remaja dan mahasiswa saat ini. Hal 

ini dianggap salah satu cara untuk melepaskan penat dan  rasa bosan dari segala 

aktivitas pendidikan yang mereka jalani. Akan tetapi intensitas bermain game 

tersebut sudah menjadi perilaku kecanduan dikalangan para remaja dan 

mahasiswa dewasa ini. Dan di Surabaya sudah banyak sekali para pelajar dan 

mahasiswa yang memainkan game MOBA dari beberapa tahun terakhir. Mereka 

menghabiskan banyak waktu dan tidak peduli baik itu siang atau malam  hanya 

untuk memainkan game tersebut. Di berbagai tempat seperti di warung kopi, di 
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lingkungan kampus, di kos – kosan dan dimanapun mereka berada jika memang 

memungkinkan untuk bermain, mereka akan bermain game tersebut. Hal inilah 

yang membuat penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan. Berdasarkan latar 

belakang di atas, adapun fokus yang akan diulas dalam penleitian lebih lanjut oleh 

peneliti adalah sebagai berikut :  

1. Mengapa para pelajar dan mahasiswa di Surabaya menjadi kecanduan 

game MOBA? 

2. Bagaimana proses para pelajar dan mahasiswa di Surabaya menjadi 

kecanduan game MOBA ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui perubahan pola perilaku yang terjadi pada pelajar dan 

mahasiswa khususnya pelajar dan mahasiswa di Surabaya yang sering 

menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk bermain game MOBA. 

1.3.1.1 Tujuan Umum 

 Memberi informasi kepada pembaca untuk berpikir lebih ilmiah dan 

mengetahui perubahan pola hidup yang terjadi pada pelajar dan mahasiswa masa 

kini semenjak memainkan game MOBA. 

1.3.1.2 Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui perubahan pola perilaku yang terjadi pada pelajar dan 

mahasiswa khususnya remaja dan mahasiswa di Surabaya yang sering 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermain game MOBA serta belajar 

untuk tetap berpikir secara ilmiah. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 
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1.3.2.1 Manfaat Akademis 

a) Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan 

terjadinya perubahan pola perilaku pada pelajar dan mahasiswa 

b) Penelitian ini dapat meningkatkan kepekaan mahasiswa terkait dengan 

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya perubahan pola 

perilaku yang ada pada pelajar dan mahasiswa 

c) Penelitian ini mahasiswa dapat mengaitkan fenomena sosial yang ada di 

dalam masyarakat dengan teori yang  relevan, khususnya pola perilaku 

sosial 

 

1.3.2.2 Manfaat Praktis 

a) Manfaat praktis dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi 

yang sebanyak-banyaknya baik bagi penulis maupun pihak lain yang 

membaca hasil penelitian tentang pola perilakupelajar dan mahasiswa 

yang bermain game MOBA di Surabaya 

b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan seputar proses perubahan pola perilaku di ruang lingkup kota 

dengan fenomena yang terjadi didalam lingkungan masyarakat. 

1.4 Tinjauan Pustaka 

1.4.1 Teori Generasi 

1.4.1.1 Sejarah Teori Generasi Strauss-Howe 

William Strauss dan Neil Howe meruapakan sejarawan yang mengulas 

mengenai Amerika Serikat (AS) secara mendalam. Dalam bukunya yang berjudul 

Generations, Strauss dan Howe menceritakan sejarah AS sebagai rangkaian 

biografi generasi dari tahun 1584. Di dalam buku ini  yang mendasari mereka 

mengenai teori generasi. Keduanya mengembangkan teori ini dalam bukunya 
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yang berjudul The Fourth Turning yang fokusnya pada siklus empat tipe generasi 

dan suasana pada era sejarah Amerika.Walau teori ini didasarkan pada sejarah 

Amerika Serikat, Life Course Associates merupakan sebuah situs konsultasi 

didirikan oleh Strauss dan Howe mengembangkan teori ini dengan terus 

mempelajari tren generasi pada negara lain dan menemukan sebuah siklus yang 

mirip dengan negara maju selain Amerika Serikat. 

Berdasarkan teori Strasuss dan Howe, banyak sebuah prediksi anti-

mainstream pada tahun 1991 mengenai generasi milennial yang dapat 

memprediksi perilaku pada generasi selanjutnya.  Kebnayakan para ahli yang 

melihat tren anak sekarang semakin ‘parah’ dari tahun ke tahun. Kedua sejaawan 

ini meramalkan bahwa angka kriminalitas remaja, hamil diluar nikah, konsumsi 

alkohol dan rokok akan menurun. Hal tersebut terbukti benar pada generasi 

Millenial melalui pada masa remaja. Budaya pop yang juga disebut akan diwarnai 

dengan kekerasan dan seks juga berganti menjadi hal yang lebih bersahabat dan 

dinaungi oleh merek besar. Dengan contoh, generasi millennial saat remaja 

memiliki tokoh populer bernama Justin Bieber. Selain kedua prediksi yang telah 

disebutkan, Strauss dan Howe juga berhasil memprediksi iklim politik dan 

ekonomi di AS sehingga teori ini menjadi populer di berbagai bidang. 

1.4.1.2 Defenisi Generasi  

 Strauss dan Howe menyatakan bahwa generasi sebagai agregat semua 

orang yang lahir pada rentang waktu 20 tahun atau sekitar panjang satu afse dari 

anak-anak, remaja, usia pertengahan dan usia tua. Adapun kriteria yang dimiliki 

oleh sebuah generasi yaitu usia lokasi dalm sejarah. Hal tersebut dipercaya akan 

berbagi beberapa kepercayaan dan perilaku yang sama. Kriteria yang terakhir 

yaitu generas akan menidentifikasikan diri sebagai kelompok berbeda pada 

generasi lainnya. 

Dalam teori generasi (Generation Theory) yang dikemukakan Graeme 

Codrington & Sue Grant-Marshall, Penguin, (2004) dibedakan 5 generasi manusia 

berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu:  
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(1) Generasi Baby Boomer, lahir 1946-1964, Menurut teori generasi, generasi 

Baby Boomer (BB) yang lahir 1946-1964 dan sekarang berusia 50-an tahun 

adalah generasi dengan pribadi yang lebih memilki rasa bertanggung jawab. 

Realitanya sejak kecil generasi ini sudah diberikan tugas atau tanggung-jawab 

seperti menjaga adik, memasak, mekaukan pekerjaan rumah rumah dan lain 

sebagainya. Hasilnya, generasi ini selalu melakukan pekerjaannya dengan penuh 

tanggung jawab. Namun di mata generasi muda sekarang ini, mereka generasi ini 

dinilaimemiliki pribadi yang cenderung pasif, dalam artian hanya menunggu 

perintah saja, benar – benar taat pada aturan, sensitif, mudah tersinggung, pelupa, 

cerewet dan kebanyakan masih belum bisa mengguakan teknologi dengan baik 

atau biasa disebut gaptek. 

(2) Generasi X, lahir 1965-1980. Generasi ini lahir pada tahun 1965-1980 dan 

sekarang berusia 35-40-an. Generasi ini selalu dipandang memiliki kepribadian 

pekerja keras, cenderung taat pada orang tua, menghormati orang yang lebih tua, 

memiliki jiwa sosial yang tinggi, senang berhemat, pantang menyerah. Jka dilihat 

dari tahun kelahirannya, generasi ini memiliki orang tua yang termasuk Generasi 

BB. Dalam hal pola mendidik anak pun masih ada kesamaan dengan generasi 

sebelumnya, yaitu dengan disiplin yang keras. Dengan didikan demikian, anak-

anak mereka pun memiliki sikap tanggung jawab. Ketika mereka diserahi tugas 

apapun, dia akan mengerjakannya. 

(3) Generasi Y, lahir 1981-1994, sering disebut generasi millennial, Generasi Y 

(Gen-Y) lahir pada tahun 1981-1994 dan sekarang berusia kurang lebih 23-30-an 

tahun. Kondisi perekonomian orang tuanya dapat dikatakan lebih baik. Baik ayah 

ataupun ibu sama - samabekerja di luar rumah. generasi yang lahir pada tahun ini 

kerap dianggap memiliki ego yang cukup tinggi, terkesan individual, kurang suka 

diceramahi, suka menunda sesuatu, mengerjakan sesuatu ketika butuh, tergesa-

gesa, cuek, mengutamakn ego, sikap disiplin yang kurang, boros, pendapatan 

yang diperoleh lebih banyak dari hobi, ingin bebas dari orang tua dan suka 

memilih (membandingkan). Pada umumnya, anak generasi Y kurang 
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mendapatkan latihan tanggung jawab yang berakibat mereka kurang memiliki 

tanggung jawab, suka yang serba instan, dan praktis. 

(4) Generasi Z, lahir 1995-2010 (disebut juga iGeneration, GenerasiNet, Generasi 

Internet). dan sekarang berusia 7-20-an tahun. Mereka ini kerap disebut juga 

iGeneration, Generasi Net, Generasi Internet. Orang tuanya adalah generasi X dan 

Y. 

(5) Generasi Alpha, lahir 2011-2025. Kelima generasi tersebut memiliki 

perbedaan pertumbuhkembangan kepribadian. Generasi Alpha (Gen-A), lahir 

2011-2025 dan sekarang masih berusia anak-anak. Generasi Alpa memiliki orang 

tua dari generasi Z, yang pola hidupnya sudah dipengaruhi oleh kemajuan 

teknologi (gadget). Pengasuhan dibantu oleh asisten Rumah Tangga. Dampaknya, 

terbentuklah anak-anak kerap kali harus minta dibantu, hampir tidak pernah 

mendapat latihan tanggung jawab. Pribadi Generasi Alpha terbentuk menjadi anak 

manja, daya juang kurang, cepat menyerah. 

Berikut ini adalah ciri-ciri dari generasi X, Y, dan Z 

1. Generasi X (lahir tahun 1965-1980) 

Generasi X biasanya lebih mampu beradaptasi, mampu menerima kondisi 

dan merupakan generasi yang kuat, memiliki karakter yang mandiri, dan 

juga pekerja keras.  

Di sisi lain, generasi X mengutamakan citra, ketenaran, dan uang. Dan 

kekurangan pada generasi ini adalah selalu kontribusi yang diberikan 

perusahaan terhadap hasil kerjanya untuk perusahaan. 

2. Generasi Y (lahir tahun 1981-1994) 

Generasi Y ini mempunyai karakter yag berbeda-beda berdasarkan  

karakter dari keluarganya, jika dibandingkan dengan generasi sebelumya 

komunikasi pada generasi ini cukup terbuka. 

Dalam peran media sosial, tentunya generasi Y ini sudah sangat 

terpengaruh dengan perkembangan teknologi yang ada dengan hal tersebut 

juga generasi ini membuka pandangannya pada politik dan ekonomi 
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seingga dengan keadaan tersebut mereka cukup peduli dan reaktif dengan 

perubahan di sekelilingnya. Generasi juga menuruh tinggi dalam hal 

kekayaan.  

3. Generasi Z (lahir tahun 1995-2010) 

Generasi Z ini merupakan generasi yang sangat mahir dalam hal digital 

dan teknologi, mereka dengan cepat menyerap informasi dan dapat 

mengakses berbagai hal mulai dari pendidikan hingga keadaan politik dan 

ekonominya. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana cara mereka 

berkomunikasi, mereka cukup aktif dalam berkomunikasi melalui jejaring 

sosial atau chat melali berbagai aplikasi seperti facebook, twitter, atau 

SMS. Dengan media tersebut mereka cukup bebas dalam berekspresi 

dengan apa yang dipikrikan dan dirasakan. 

Generasi Z juga cukup tolran mengenai perbedaan budaya dan peduli 

terhadap lngkungan, mereka terbiasa dengan aktifitas yang bersamaan 

karena mereka menginginkan hal yang cepat dan tidak bertele-tele. 

Namun, adapun kekurangan dalam generasi ini yaitu berkomunikasi secara 

verbal cukup kurang, mereka individualistis, cenderung egosentris, mereka 

menginginkan hal yang serba cepat dan tidak sabaran.  

Masing-masing generasi tentunya mempunyai sifat dan kepribadian positif 

dan negatif. Dengan memahami perbedaan mereka, para pendidik atau para 

pemimpin dapat memahami karakteristik tiap individu dari tiga generasi ini sesuai 

dengan ciri khasnya. Tentunya tantangan generasi Z lebih besar daripada generasi 

Y atau X sebagai generasi sebelumnya. 

Bagi para generasi X dan Y yang sudah dan akan memiliki generasi Z atau 

Alpha sebagai generasi penerusnya tentu harus sudah memahami karakteristik 

generasi termuda ini. Generasi ini harus diawasi tentunya dalam penggunaan 

internet. Sebagai orang tua generasi sebelumnya, harus bersikap tegas namun 

tetap lembut dan sabar dalam menjelaskan beberapa hal dan tentunya diperlukan 

orangtua yang tebuka dan mampu mebangun komunikasi dan hadir secara utuh 

untuk generasi selanjutnya. 
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Bagi perusahaan adapaun harapan terhadap generasi Y dan generasi Z 

dimana mengharapkan kepemimpina yang jujur. Dengan semakin jujur pimpinan 

akan semakin dihormati. Jejaring sosial dapat dimanfaatkan bagi para pimpinan 

untuk berbagi kegiatan sehari-hari bersama para karyawannya. Perusahaan sebisa 

mungkin menciptakan budaya kerja yang unggul dimana karyawan memiliki 

teman yang terlibat dalam pekerjaannya dan mendapat tunjangan.8 

1.4.2 Teori Asosiasi Diferensial 

  Teori asosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, tahun 

1934 di bukunya Principle of Criminology. Di dalam teori ini Edwin H. 

Sutherland mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang merupakan sebuah 

perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial yang berarti tingkah laku 

tersebut dipelajari melalui berbagai cara sehingga perbedaan tingkah laku yang 

conform dengan kriminal bertolak ukur dengan apa dan bagaimana hal tersebut 

dipelajari. Teori asosiasi diferensial dipengaruhi oleh tiga teori lain yakni, 

ecological and culture transmission theory, teori interaksinalisme simbolik, and 

culture conflict theory. 

 Dari pengaruh di atas, teori diferensiasi ini didasarkan pada hal ini, 

sebagai berikut :  

1. Setiap orang menerima dan mengakui perilaku yang dapat dilaksanakan, 

2. Kegagalan mengikuti pola tingkah laku yang menimbulkan inkonsistensi dan 

ketidak harmonisan. 

3. Konflik budaya merupakan sebuah prinsip yang daftar menjelaskan perilaku 

menyimpang. 

 

 

8https://dosen.perbanas.id/teori-generasi/diakses 26 september pukul 12.15 WIB 
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 Teori asosiasi ini memiliki dua versi, versi yang pertama yaitu pada tahun 

1939 menekankan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi 

diferensial. Pada versi ini, Sutherland mendefinisikan bahwa asosiasi diferensial 

adalah “the contents of pattern presented in association would differ from 

individual to individual”9 (isi atau konten yang disajikan dari sebuah asosiasi 

akan berbeda dari satu individu ke individu lain). Hal tersebut tidak berarti bahwa 

dengan hanya bergaul dengan orang yang berperilaku menyimpang menyebabkan 

orang tersebut juga ikut berperilaku meyimpang. Isi yang penting dari ini adalah 

proses komunikasi dengan orang lain dan juga menjelaskan bahwa orang yang 

berperilaku menyimpang akan timbul karena adanya komunikasi dengan orang 

yang mempunyai perilaku menyimpang juga. 

 Pada tahun 1947, Sutherland mengungkapkan bahwa versi kedua punya 

penekanan pada semua tingkah laku yang dipelajari dengan istilah social 

disorganization dengan different social organization. Teori ini menentang jika 

tingkah laku jahat diturunkan dari orangtuanya. Perilaku menyimpang tidak 

diwariskan namun melalui pergaulan yang akrab.  

 Sutherland mengatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari ketika 

orang tersebut melakukan sebuah interaksi dan komunikasi yang intens dengan 

orang lain. Teori ini tidak hanya menganalisis kejahatan melainkan juga bentuk 

lain dari perilaku menyimpang seperti pelacuran, homoseksual, dan kecanduan 

yang terjadi pada remaja-remaja saat ini. Teori asosiasi diferensial memiliki 

sembilan proposisi, yakni : 

1. Perilaku menyimpang merupakan hasil proses belajar atau yang 

dipelajari. Jadi dapat dikatakan bahwa penyimpangan bukan 

diwariskan atau diturunkan. 

2. Perilaku menyimpang dipelajari dalam bentuk interaksinya dengan 

orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens. 

 
9Narwoko D. J. & Suyanto B. 2004.Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan.Jakarta : Prenada 

Media 
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3. Bagian utama dari belajar tentang perilaku menyimpang terjadi di 

dalam kelompok - kelompok personal yang intim atau akrab. 

Sedangkan media massa, seperti TV, majalah, atau koran, hanya 

memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan. 

4. Hal - hal yang dipelajari di dalam proses terbentuknya perilaku 

menyimpang adalah teknis - teknis penyimpangan, yang kadang - 

kadang sangat rumit, tetapi kadang - kadang juga cukup sederhana; 

petunjuk - petunjuk khusus tentang motif, dorongan, rasionalisasi, dan 

sikap - sikap berperilaku menyimpang. 

5. Petunjuk - petunjuk khusus tentang motif dan dorongan untuk 

berperilaku menyimpang itu dipelajari dari definisi - definisi tentang 

norma - norma yang baik atau tidak baik. 

6. Seseorang menjadi menyimpang karena ia menganggap lebih 

menguntungkan untuk melanggar norma daripada tidak. Apabila 

seseorang beranggapan bahwa lebih baik melakukan pelanggaran 

daripada tidak karena tidak ada sanksi atau hukuman yang tegas, atau 

orang lain membiarkan suatu tindakan yang dapat dikategorikan 

menyimpang, dan bahkan bila pelanggaran itu membawa keuntungan 

ekonomi, maka mudahlah orang berperilaku menyimpang. Sebaliknya, 

seseorang menjadi tidak menyimpang karena orang itu beranggapan 

bahwa akan lebih menguntungkan jika tidak melakukan pelanggaran, 

dan kemudian ia mendapat pujian, sanjungan, atau dijanjikan 

mendapat pahala. 

7. Terbentuknya asosiasi diferensial itu bervariasi tergantung dari 

frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. 

8. Proses mempelajari penyimpangan perilaku melalui kelompok yang 

memiliki pola - pola menyimpang atau sebaliknya, melibatkan semua 

mekanisme yang berlaku di dalam setiap proses belajar. Ini artinya, 
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tidak ada proses belajar yang unik untuk memperoleh cara - cara 

berperilaku menyimpang. 

9. Meskipun perilaku menyimpang merupakan salah satu ekspresi dari 

kebutuhan dan nilai - nilai masyarakat yang umum, tetapi 

penyimpangan perilaku tersebut tidak dapat dijelaskan melalui 

kebutuhan dan nilai - nilai umum tersebut. Karena perilaku yang tidak 

menyimpang juga sebagai ekspresi dari nilai - nilai dan kebutuhan 

yang sama. Misalnya, kebutuhan untuk diakui, merupakan ekspresi 

dari dilakukannya berbagai tindakan, seperti pembunuhan massal 

(dianggap tindakan menyimpang) dan ikut pemilihan presiden 

(dianggap tidak menyimpang).10 

Sutherland juga mengatakan bahwa kelompok - kelompok personal dan 

memiliki hubungan intim dan akrab dapat dikatakan sebagai teman sebaya 

(peer group)yang merupakan tempat dimana proses pembelajaran perilaku 

menyimpang. Dari perkataan Sutherland perilaku yang bisa kita pahami 

adalah individu dapat terpengaruh dengan kebiasaan - kebiasaan yang 

terdapat dalam kelompoknya (peer group). Apalagi ditambah dengan 

intensitas komunikasi dan interaksi dari individu terhadap kelompoknya 

sering terjadi, maka proses pembelajaran tersebut akan besar kemungkinan 

terjadi. 

1.4.3 Definisi Konsep 

           Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai perilaku kecanduan 

game MOBA dikalangan remaja dan mahasiswa di kota Surabaya. Para pemain 

game ini biasa disebut juga gamer. Menurut kamus Cambridge daring, gamer 

memiliki arti “someone who likes playing computer games” atau jika 

diterjemahkan menjadi “seseorang yang senang bermain game komputer 

 
10Jurnal Ilmiah Anditya Arifahreza. Perilaku Anggota Komunitas Punk di Surabaya. 
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(elektronik)”. Jika kita mengambil kesimpulan dari definisi tersebut, maka 

seseorang dapat dikatakan sebagai gamer jika dia suka bermain game, tak peduli 

seberapa hebatdia bemain, berapa banyak koleksi game, atau pengetahuannya 

tentang game. 

           Masa remaja adalah  usia pertumbuhan dari anak - anak menuju dewasa 

dan sangat rentan berubah kondisi sosial dan pola berpikirnya. Remaja seringkali 

merasa lebih nyaman ketika bersama dengan teman sebaya atau peer groupnya 

daripada keluarga. Dalam definisi konsep ini peneliti membahas mengenai istilah 

yang digunakan peneliti agar pembaca lebih memahami hasil penelitian dari 

peneliti. 

1.4.4 Game MOBA 

MOBA adalah kependekan dari Multiplayer Online Battle Arena adalah 

sebuah sub-genre game dari genre utama RTS (Real Time Strategy) dimana 

terdapat dua buah tim yang saling bertarung demi menghancurkan markas musuh. 

MOBA memiliki karakteristik yang melekat yakni penggunaan peta 3 jalur atau 

classic 3-lane yang bisa dipergunakan player untuk menuju markas musuh. 

Dalam pertarungan di MOBA, player menggunakan karakter utama yang 

disebut hero yang dapat dipilih berdasarkan karakteristik dan class dari hero itu 

sendiri. Hero ini memiliki kemampuan (skill) individu yang berbeda beda 

sehingga permainan menjadi lebih dinamis dan kompetitif. Kemudian untuk 

bersaing dengan hero musuh, player menggunakan in-game moneynya (biasa 

disebut gold) untuk membuat item yang sangat berguna untuk menaikkan stats 

dari karakter hero itu tersendiri.Masing masing hero memiliki kemampuan dan 

stats yang berbeda-beda jadi ada plus minusnya jika berhadapan dengan lawan 

lawan dengan kelas tertentu. 
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1.4.5 Perilaku Kecanduan 

Kecanduan adalah sebuah sebuah tingkah laku yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik secara fisikmaupun psikologis. Secara historis, kecanduan 

telah didefinisikan semata-mata untuk suatu hal yang berkenaan dengan zat adiktif 

(misalnya alkohol, tembakau, obat-obatan) yang masuk melewati darah dan 

menuju ke otak, dan dapat merubah komposisi kimia ke otak. Istilah kecanduan 

sendiri berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, 

sehingga istilah kecanduan tidak selamanya melekat pada obat-obatnya tetapi 

dapat juga melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang dapat membuat 

seseorang ketergantungan secara fisik atau psikologis. Kata kecanduan (adiksi) 

biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku 

berlebihan (excessive). Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku secara 

luas, termasuk kecanduan teknologi komunikasi informasi (ICT) (Yuwanto, 

2010). 

Menurut Hovart (1989), kecanduan tidak hanya terhadap zat saja tapi juga 

aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan dampak 

negatif. Griffiths (Essau, 2008) menyatakan bahwa kecanduan merupakan aspek 

perilaku yang kompulsif, adanya ketergantungan, dan kurangnya kontrol. Cooper 

(2000) berpendapat bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada 

suatu hal yang disenangi. Individu biasanya secara otomatis akan melakukan apa 

yang disenangi pada kesempatan yang ada. Orang dapat dikatakan kecanduan jika 

dalam sehari melakukan kegiatan yang sama sebanyak lima kali atau lebih. 

Kecanduan sendiri merupakan sebuahkondisi selalu terikat pada kebiasaan yang 

sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan itu, individu kurang mampu 

hingga tidak mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan 

tertentu yang disenangi. Seseorang yang kecanduan merasa terhukum apabila tak 

memenuhi hasrat kebiasaannya. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa kecanduan dapat 

dinilai atau diartikan sebagai suatu kondisi dimana individu merasakan 
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ketergantungan yang cukup tinggi terhadap hal tersebut yang disenagi oleh 

individu dan berakibat tidak dapat mengontrol perilakunya sehingga pelaku 

merasa terhukum jika tidak memenuhi kebiasaannya. 

Menurut Lance Dodes dalam bukunya yang berjudul “The heart of Addiction” 

(dalam Yee, 2006) ada dua jenis kecanduan, yaitu: 

1. Physical addiction, merupakan jenis kecanduan yang berhubungan dengan 

alkohol atau kokain.  

2. Nonphysical addiction, merupakan jenis kecanduan yang tidak melibatkan 

dua hal di atas (alkohol dan kokain) 

Yuwanto (2010) dalam penelitiannya mengenai mobile phone addict 

mengemukakan beberapa faktor penyebab kecanduan. Dalam hal ini Yuwanto 

meneliti tentang kcanduan telepon genggam yaitu: 

a). Faktor internal 

Faktor internal terdiri dari faktor-faktor yang menggambarkan 

karakteristik individu. Pertama, tingkat sensation seeking yang tinggi, dimana 

individu tersebut mudah mengalami bosan diaktifitasnya yang sudah rutin. Kedua, 

self-esteem yang rendah, dimana individu tersebut memiliki nilai negatif terhadap 

dirinya dan cenderung tidak aman saat berinteraksi dengan orang lain secara 

langsung. Telpon genggang akan membuat perasaan nyaman saat sedang 

berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, kepribadian ekstraversi yang tinggi. 

Keempat, kontrol diri yang rendah, adapun kebiasaan menggunakan telepon 

genggam yang tinggi ada kesenagan pribadi yang juga cukup tinggi dapat menjadi 

prediksi kerentanan individu dalam kecanduan telepon genggam. 

b). Faktor situasional 

Faktor ini terdiri dari faktor penyebab penggunaan telepon genggam 

membat individu merasa nyaman secara psikologis ketika menghadapi kesedihan, 
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kesepian, cemas, jenuh dalma belajar, dan tidak ada kegiatan jika ada waktu 

luang. 

c). Faktor sosial 

Terdiri dari faktor penyebab kecanduan telepon genggam sebagai sarana 

berinteraksi dan menjaga kontak dengan orang lain. Faktor ini terdiri atas 

mandatory behavior dan connected presence yang tinggi. Mandatory behavior 

mengarah pada perilaku yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan 

berinteraksi yang distimulasi atau didorong dari orang lain. Connected 

presencedidasarkan perilaku berinteraksi dengan orang lain yang berasal dari 

dalam diri. 

d). Faktor eksternal 

Faktor ini terkait dengan tingginya paparan media tentang telepon 

genggam dan berbagai fasilitasnya, faktor ini dari luar individu itu sendiri. 

Menurut Mark, Murray, Evans, & Willig (2004) kecanduan disebabkan karena: 

1. Ada keinginan yang kuat untuk selalu terlibat dalam perilaku tertentu, 

terutama ketika kesempatan untuk perilaku tertentu tidak dapat dilakukan.  

2. Ada kegagalan dalam melakukan kontrol terhadap perilaku, individu 

merasakan ketidaknyamanan dan stress ketika perilaku ditunda atau 

dihentikan.  

3. Terjadi perilaku terus menerus walaupun telah ada fakta yang jelas bahwa 

perilaku mengarah kepada permasalahan. 

1.4.6 Masa remaja yang terpengaruh oleh peer group 

Remaja berasal dari kata latin“adolensence” yang berarti tumbuh menjadi 

dewasa, kata ini juga mencakup arti yang lebih luas yakni kematangan mental, 

emosional sosial, dan fisik (Hurlock, 1992). Rentan usia remaja yakni dari usia 12 

tahun sampai 18 tahun. Masa remaja adalah masa transisi dari anak - anak menuju 
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ke usia yang lebih dewasa, dan didalam masa ini tentu anak - anak akan 

mengalami banyak sekali perubahan. Baik itu pola pikir, fisik, kebiasaan ataupun 

teman bergaul, serta gaya hidup mereka. Pada masa ini remaja akan merasa lebih 

nyaman bergaul dan bersosialisasi dengan teman - teman sebaya daripada 

keluarga. Karena dengan bersama teman - teman seusia para remaja mampu 

menjadi diri mereka yang apa adanya. 

Masa remaja merupakan masa perpindahan dari anak-anak menuju 

perkembangan dan menjadi dewasa. Di situasi ini biasanya individu memiliki 

ikatan persahabatan yang melekat pada kelompok. Hal tersebut didukung dengan 

banyaknya waktu luang yang dihabiskan dengan kelompok teman sebaya atau 

peer group daripada dengan orang tua ataupun keluarga mereka. Remaja adalah 

suatu masa dimana individu berkembang melalui kelompok atau peer group yang 

mereka miliki. Mereka mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari anak - anak menjadi dewasa. Juga terjadi peralihan ketergantungan sosial 

ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Umumnya jika individu memasuki usia remaja maka sekaligus dia akan 

memasuki bangku sekolah menengah. Pada masa ini dirasakan sebagai masa yang 

sulit baik bagi remaja itu sendiri maupun bagi keluarganya ataupun 

lingkungannya. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan, karena remaja 

belum memperoleh status sebagai orang yang telah dewasa tetapi juga tidak lagi 

memiliki status anak – anak. Awal masa remaja berlangsung kira - kira dari 13 

atau 14 tahun sampai 16 atau 17 tahun dan akhir masa remaja bermula dari usia 

16 atau 17 sampai 18 tahun yaitu usia matang secara hukum. Terkait dengan 

penelitian ini masa remaja bisa dibilang adalah masa dimana anak - anak 

mendapat perhatian dari kelompok atau peer groupnya bahkan lebih besar dari 

orang tua ataupun keluarganya. Sehingga banyak waktu yang dihabiskan individu 

yang beranjak dewasa tersebut bersama teman sebaya daripada keluarga.  
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1.4.7 Penelitian terdahulu 

           Adapun penelitian terdahulu yang dipakai peneliti sebagai acuan dan 

tambahan informasi terkait penelitian terhadap perilaku kecanduan game MOBA 

dikalangan remaja dan mahasiswa kota Surabaya, peneliti menggunakan 

penelitian dari Gemala Santri Rosa mahasiswa Universitas Gunadarma yang 

berjudul “Pengaruh Game Online Terhadap Mahasiswa”. Dalam penelitian 

tersebut, peneliti melihat realitas yang terjadi pada sekelompok mahasiswa di 

Universitas Gunadarma. Peneliti mengetahui faktor dan pengaruh intensitas 

bermain game dari perilaku kecanduan game online yang terjadi pada kalangan 

mahasiswa Universitas Gunadarma.  

           Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan teori motivasi. Motivasi 

berasal dari kata motif yaitu sebauh daya upaya dalam mendorong seseorang 

untuk melakukan sesuatu. Menurut Sardiman 2006:73) motif merupakan daya 

penggerak dari dalam untuk melakukan kegaiatan untuk mencapai tujuan. 

Definisi Motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan 

(Hamalik, 1992:173). Dalam Sardiman (2006:73) motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “felling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Menurut Mulyasa (2003:112) motivasi adalah merupakan tenaga 

pendorong yang menyebabkan tingkah laku ada pada tujuan tertentu. Dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan daya penggerak dalam diri dan 

menimbulkan sebuah kegiatan belajar dan tujuan yang sudah dikehendaki 

tercapai. 

Dari penelitian tersebut, peneliti menemukan bahwa mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma bahwa 

game sangat mengurangi produktivitas mahasiswa dan dampaknya terhadap 

perilaku mereka yaitu mampu menurunkan motivasi belajar mereka, boros, dan 
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apatis apabila sedang bermain game. Didalam peneletian tersebut juga disebutkan 

oleh peneliti intensitas waktu mahasiswa di Universitas Gunadarma dalam 

bermain game online rata – rata menghabiskan waktu bermain game selama 5 – 6 

jam dalam sehari. 

           Penelitian yang dilakukan oleh Gemala Santri Rosa hampir serupa dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni “Fenomena Game MOBA 

dikalangan Remaja dan Mahasiwa di Kota Surabaya” , karena adanya intensitas 

waktu bermain game yang berlebihan oleh para remaja dan mahasiswa di kota 

Surabaya. Terlebih lagi jika melihat status mereka yang masih sebagai pelajar dan 

mahasiswa, seharusnya mereka lebih memprioritaskan waktu dan tanggung jawab 

mereka sebagai pelajar. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian Kualitatif 

           Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Jadi diharapkan peneliti mengetahui mengapa remaja dan mahasiswa di kota 

Surabaya menjadi kecanduan game MOBA sehingga mereka menghabiskan 

banyak waktu hanya untuk bermain game. Metode kualitatif dapat mengungkap 

realitas bukan hanya dalam tatanan makro, namun juga dalam tatanan mikro 

sehingga realitas dapat digambarkan baik dari gambaran secara luas maupun 

dalam skala kecil. Karena dengan metode ini peneliti dapat mengetahui cara 

pandang obyek penelitian lebih mendalam yang tidak bisa diwakili dengan angka-

angka statistik. 

1.5.2 Setting Sosial Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di kota Surabaya 

karena kota Surabaya adalah salah satu kota yang bisa dikatakan banyak sekali 

remaja dan mahasiswa bermain game MOBA. Yang kedua pemilihan lokasi di 

Surabaya untuk mempermudah peneliti mengingat peneliti sebelumnya telah 
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berinteraksi dan mengenal subjek penelitian, agar mendapatkan kebutuhan 

informasi yang diperlukan oleh peneliti menjadi lebih mudah.  

1.5.3 Penentuan Subjek Penelitian 

 Peneliti mengkategorikan informan ke dalam beberapa kelompok. 

Kelompok yang dipertimbangkan peneliti dipilih sebagai subjek penelitian adalah 

para informan yang dinilai  memberikan keterangan dan pengetahuan yang 

dibutuhkan peneliti.Peneliti akan membuat kriteria - kriteria yang dirasa mampu 

untuk memberikan informasi mengenai “Fenomena Game MOBA (Multiplayer 

Online Battle Arena) Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Surabaya”. 

Dan informan atau subjek penelitian adalah orang - orang yang dianggap mampu 

mewakili kriteria - kriteria yang dibuat oleh peneliti. 

 Peneliti membuat beberapa kriteria yang diperkirakan cukup untuk 

membedakan beberapa subjek penelitian agar memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Beberapa kriteria yang dimaksud adalah : 

1. Anak - anak pada usia remaja yaitu SMP dan SMA, dan mahasiswa. 

2. Bertempat tinggal di daerah Surabaya dan sekitarnya. 

3. Aktif di sekolah maupun dikampus yang terletak di kota Surabaya. 

4. Aktif bermain game MOBA.  

1.5.4 Metode Pengumpulan data 

Dalam upaya untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan, maka tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

haruslah sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini peneliti 

melakukan beberapa medote pengumpulan data yaitu : 

 

1.5.4.1 Metode observasi  
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Metode ini melakukan pengamatan observasi dilingkungan kampus dan 

juga dilingkungan yang dinilai eksklusif biasa dijadikan tempat nongkrong remaja 

dan mahasiswa di kota Surabaya untuk mengamati bagaimana kondisi dan 

aktifitas disana. Peneliti mengamati bagaimana keadaan sehari – hari remaja dan 

mahasiswa yang ada di kota Surabaya yang bermain game MOBA. 

1.5.4.2 Wawancara 

Wawancara mendalam atau indepth interview merupakan salah satu 

bentuk teknik wawancara secara informal. Yang dimaksud informal adalah 

peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh 

informasi, melainkan keterlibatan secara langsung peneliti dalam kehidupan 

sehari - hari yang dilakoni oleh subjek penelitian. Jadi peneliti dapat mengamati 

bagaimana kondisi dan interaksi di lingkungan dan subjek penelitian. Dalam hal 

ini peneliti mampu mengetahui apa yang melatarbelakangi perilaku kecanduan 

game MOBA dikalangan remaja dan mahasiswa di kota Surabaya. 

1.5.4.3 Studi Pustaka 

Pada penelitian ini penulis juga menggunakan metode pengumpulan studi 

pustaka dengan mencari berbagai literatur sebagai data sekunder yang diperoleh 

melalui buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang 

diangkat oleh peneliti. Data tersebut nantinya digunakan sebagai melengkapi data 

yang diperlukan dalam memperkuat data primer. 

1.5.5 Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif terbagi dalam  tiga kegiatan, yaitu; Reduksi 

data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan, adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

 

1.5.5.1 Reduksi data 
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Sebagai tahapan awal dalam analisis, data peneliti diperoleh memalui 

metode pengumpulan data seperti yang telah di jelaskan di sub - bab sebelumnya. 

Dimana peneliti menggunakan metode obsevasi untuk melihat secara langsung 

bagaimana kondisi setting sosial penelitian. Dan akan dilakukan pemusatan dan 

penyederhanaan data yang dicari oleh peneliti dalam hal ini faktor yang 

melatarbelakangi dan proses remaja dan mahasiswa menjadi kecanduan game 

MOBA. 

1.5.5.2 Penyajian data 

Langkah pertama, adalah sejumlah informasi (data) yang telah 

diorganisasi (disusun) begitu rupa sehingga memungkinkan dilakukan simpulan - 

simpulan atas tindakan terhadap data - data yang diperoleh. Langkah kedua, yaitu 

data yang telah diolah disajikan dalam bentuk teks naratif, dimana pada teks ini 

menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh. Langkah ketiga, selain 

disajikan dalam bentuk teks naratif, data yang diperoleh dengan bentuk matriks, 

grafik, jaringan, bagan, maupun tabel sebagai bentuk kategorisasi sesuai dengan 

permasalahan. 

1.5.5.3 Penarikan kesimpulan 

Pada tahap yang terakhir ini adalah tahap penarikan kesimpulan, yaitu 

peneliti harus menulis konfigurasi - konfigurasi yang mungkin, alur sebab - 

akibat, hubungan antar fenomena, dan perumusan preposisi - preposisi pada 

kesimpulan. Simpulan  kualitatif, sangat mungkin sudah ada sejak awal, sebelum 

peneliti ke lapangan, meski prosesnya secara induktif. 

 

 

 

 

 




