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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecanduan Game Online 

1. Pengertian 

DiClemente (2003) berpendapat bahwa secara 

tradisional, istilah “kecanduan” digunakan untuk 

mengidentifikasikan perilaku merusak diri yang melibatkan 

komponen farmakologi. Selama dua puluh tahun terakhir ini 

jangkauan istilah kecanduan telah meluas, meliputi, penggunaan 

zat atau penguatan perilaku yang bersifat appetitive 

(hasrat/keinginanan kuat), memiliki kualitas kompulsif dan 

berulang, merusak diri, dan dialami sebagai sesuatu yang sulit 

untuk dimodifikasi atau dihentikan.  

Senada dengan pernyataan tersebut, Henderson (2000) 

menjelaskan bahwa penggunaan istilah kecanduan telah meluas 

tidak hanya pada pengunaan zat tetapi juga perilaku. Perilaku 

tersebut seperti, menghabiskan waktu secara berlebihan bermain 

game komputer, pengunaan internet, menonton acara olah raga, 

berbelanja kompulsif, dan workaholic.  

Young & Nabuco de Abreu (2011) berpendapat 

kecanduan merupakan kebiasan yang menekan individu untuk 

terlibat dalam suatu aktivitas tertentu atau menggunakan zat 

meskipun mengakibatkan konsekuensi negatif pada keadaan 

fisik, sosial, spiritual, mental dan kesejahteraan finansial 

individu tersebut. Orzack (dalam Kem, 2005) menyatakan 

kecanduan game adalah suatu obsesi bermain video game/game 
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online. Obsesi menjelaskan keadaan ketika individu terus 

menerus berpikir tentang game. Game memiliki kontrol 

terhadap pikiran. Suatu aktivitas menjadi kecanduan ketika 

aktivitas tersebut digunakan untuk mengubah suasana hati 

seseorang.  

Penelitian ini mengacu pada definisi kecanduan menurut 

Orzack (dalam Kem, 2005) karena memberikan jangkauan 

definisi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan penelitian. 

2. Karateristik kecanduan game online  

Young (2009) berpendapat bahwa sangat penting 

mengenali karakteristik kecanduan game online agar dapat 

semakin cepat memberikan penanganan. Berikut ini merupakan 

karakteristik gejala kecanduan bermain game online: 

a. Keasyikan dengan game 

Proses kecanduan dimulai dengan keasyikan dengan game. 

Gamers akan berpikir tentang permainan ketika offline dan 

sering berfantasi tentang bermain game ketika mereka harus 

berkonsentrasi pada hal-hal lain.  

b. Berbohong dan menyembunyikan tentang bermain game 

Beberapa gamer menghabiskan sepanjang hari dan malam 

untuk online. Mereka berbohong kepada keluarga dan 

teman-teman tentang game.  

c. Kehilangan ketertarikan dengan aktivitas lain 

Ketika kecanduan meningkat, gamer menjadi kurang 

tertarik pada hobi atau kegiatan yang biasanya mereka 

nikmati dan menjadi lebih terpesona dengan hidup dalam 

game. 
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d. Social Withdrawal 

Gamer yang telah kecanduan game dapat menarik diri dari 

lingkungan sosial hanya untuk menghabiskan lebih banyak 

waktu di depan komputer.  

e. Defensif dan marah 

Gamer menjadi defensif tentang kebutuhan mereka untuk 

bermain game dan menjadi marah ketika dipaksa untuk 

tidak bermain.  

f. Psychological Withdrawal 

Gamer yang tidak dapat mengakses permainan merasa rindu 

untuk kembali bermain game. Perasaan ini dapat menjadi 

begitu kuat sehingga mereka menjadi mudah marah, cemas, 

atau tertekan ketika mereka dipaksa untuk tidak bermain. 

Mereka tidak bisa berkonsentrasi pada hal lain kecuali 

ketika mereka dapat kembali online untuk bermain. 

g. Game sebagai pelarian 

Gamer menggunakan dunia online sebagai pelarian 

psikologis. Gamer menggunakan game untuk menghindari 

situasi stres, mengatasi masalah kehidupan dan perasaan 

yang tidak menyenangkan.  

h. Terus bermain game meskipun menimbulkan konsekuensi 

Gamer menjadi terobsesi dengan kebutuhan untuk menjadi 

yang terbaik di game. Mereka terus bermain meskipun 

konsekuensinya mungkin menyebabkan masalah dalam 

hidup mereka.  
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Orzack (dalam Kem, 2005) berpendapat sangat penting 

mengetahui bahwa karakteristik kecanduan game online 

memiliki dasar identifikasi dari semua bentuk kecanduan. 

Karakteristik kecanduan game online cenderung progresif dan 

berupa siklus antara lain: 

a. Kesenangan/rasa bersalah 

Lebih banyak kesenangan yang didapat dari bermain game 

dari pada apapun. Merasa sejahtera/euforia saat bermain 

game. Merasa bersalah karena banyak waktu yang 

dihabiskan untuk bermain game dan kurang perhatian 

terhadap hal-hal lain. 

b. Terobsesi 

Ketika tidak terlibat dengan aktivitas tersebut, individu terus 

menerus berfikir tentang bermain game online. Game 

mengontrol pikiran. Mendambakan lebih banyak waktu 

dengan aktivitas tersebut. 

c. Pengabaian 

Mengabaikan segala sesuatu untuk bermain game: belajar, 

bekerja, kebersihan diri, tidur, hubungan, makan, keluarga 

dan teman. 

d. Berbohong 

Menyangkal dan berbohong tentang banyaknya waktu dan 

biaya yang dihabiskan untuk bermain game. Akan 

berbohong untuk melindungi sumber kesenangan. 
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e. Marah/Depresi 

Marah terhadap sesuatu/seseorang yang mengganggu 

aktivitas. Merasa hampa, depresi dan mudah tersinggung 

ketika tidak bermain game. 

f. Ketidakmampuan untuk mengontrol 

Terlibat dalam game setelah memutuskan untuk tidak 

bermain; memutuskan  untuk bermain game 1 jam menjadi 

3-4 jam bahkan semalaman. Selalu menginvestasikan waktu 

dan uang secara kompulsif untuk bermain game. 

g. Berhutang 

Menghabiskan uang untuk bermain game sebelum 

membayar makanan, uang sewa dll. Berhutang untuk dapat 

terus terlibat dalam game. 

h. Ketergantungan 

Kebutuhan bermain game online tinggi kemudian menurun, 

seolah-olah seperti telah sembuh dari kecanduan tetapi 

kembali bermain, disusul dengan kebutuhan kembali  sangat 

tinggi dan siklus kemudian kembali. 

Berdasarkan beberapa pendapat peneliti di atas, 

penelitian ini mengunakan teori karakteristik gejala kecanduan 

game online yang dipaparkan oleh Orzack (dalam Kem 2005), 

sebagai dasar pembuatan alat ukur, karena karakteristik tersebut 

memberikan gambaran yang jelas dan terperinci.  
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3. Faktor-faktor yang memengaruhi seseorang menjadi 

kecanduan 

Henderson (2000) menyatakan terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi seseorang menjadi kecanduan yaitu: 

a. Host factors 

1) Faktor psikologis  

Orang-orang dengan gangguan psikiatrik, seperti depresi 

klinis, atau kecemasan mempunyai resiko tinggi 

mengembangkan kecanduan. Selain itu seseorang 

dengan permasalahan keluarga atau yang pernah 

mengalami kekerasan atau pelecehan juga rentan untuk 

mengembangkan kecanduan. 

2) Faktor kepribadian  

Orang-orang dengan ciri dari kepribadian tertentu 

seperti pengambil resiko, orang dengan kontrol impuls 

rendah, tolerasi terhadap stres rendah dan orang yang 

sulit belajar dari konsekuensi negatif akan meningkatkan 

resiko.  

b. Environment factors  

Penerimaan budaya terhadap perilaku atau penggunaan zat, 

ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung perilaku 

kecanduan dan komunitas seperti kelompok teman sebaya 

dan keluarga. 

c. Agent factors   

Karakteristik spesifik dari zat atau objek perilaku itu sendiri 

yang menyebabkan kecanduan. Seberapa suatu zat dapat 
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disalahgunakan atau menyebabkan pengunaan kompulsif. 

Dalam penelitian ini adalah game online.   

4. Proses menuju kecanduan 

DiClemente (2003) menyatakan terdapat tiga proses 

menuju kecanduan yaitu: 

a. Precontemplation stage   

Tahap individu tidak menyadari terlibat dalam suatu 

perilaku yang akan menimbulkan kecanduan di masa depan 

disebabkan kurangnya informasi dan pengetahuan yang 

didasari adanya sistem nilai bahwa individu merasa tidak 

akan kecanduan. 

b. Contemplation stage  

Tahap individu mulai mempertimbangkan aspek positif dan 

negatif dari suatu perilaku meliputi penguatan 

(reinforcement) atau konsekuensi dari perilaku tersebut. 

Individu membuat suatu keputusan untuk tetap terlibat 

dengan perilaku tersebut atau berhenti. 

c. Preparation stage of addiction  

Tahap eksperimen terhadap perilaku terus berlanjut dan 

terjadi keterlibatan rutin dan mulai kehilangan kemampuan 

mengontrol perilaku. Hal ini merupakan tahap awal 

kecanduan. 
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B. Sikap terhadap norma kelompok 

1.  Sikap 

a. Pengertian 

Taylor, Peplau & Sears (2012) menyatakan sikap 

merupakan evaluasi terhadap objek, isu dan orang.        

Mann (dalam Azwar, 1995) berasumsi sikap merupakan 

predisposisi evaluatif yang banyak menentukan cara 

individu bertindak. Berkowitz (dalam Azwar, 1995), 

berpendapat sikap seseorang terhadap objek adalah perasaan 

mendukung atau memihak (favorable) atau perasaan tidak 

mendukung (unfavorable) objek tersebut. Senada dengan 

definisi tersebut, Myers (2012) menyatakan sikap adalah 

suatu reaksi evaluatif yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap sesuatu atau seseorang seringkali 

berakar pada kepercayaan seseorang, dan muncul dalam 

perasaan dan kehendak untuk bertindak.   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penelitian ini 

mengacu pada definisi sikap menurut Mann (dalam Azwar, 

1995) yaitu predisposisi evaluatif yang banyak menentukan 

bagaimana individu bertindak. Predisposisi evaluatif 

dijelaskan sebagai kecenderungan evaluatif individu yang 

menentukan tindakan. 

b. Komponen Sikap 

   Mann (dalam Azwar, 1995) berpendapat bahwa 

sikap terdiri dari 3 komponen sikap yaitu: 

1) Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan 

stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu. 
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Komponen kognitif ini dapat disamakan dengan 

pandangan (opini).  

2) Komponen afektif merupakan perasaan individu 

terhadap objek sikap dan perasaan menyangkut masalah 

emosional. 

3) Komponen konatif berisi tendensi atau kecenderungan 

bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu dengan       

cara-cara tertentu. 

 Senada dengan pendapat tersebut, Taylor, Peplau & 

Sears (2012) menyatakan sikap berdasarkan dari 3 

komponen yaitu: 

1) Affective component (komponen afektif) terdiri dari 

emosi dan perasaan seseorang terhadap suatu stimulus, 

khususnya evaluasi positif atau negatif. 

2) Behavioral component (komponen perilaku) terdiri dari 

cara orang bertindak dalam merespons stimulus. 

3) Cognitive component (komponen kognitif) terdiri dari 

pemikiran seseorang tentang objek tertentu, seperti fakta 

pengetahuan dan keyakinan. 

 Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, 

penelitian ini mengacu pada komponen sikap Mann (dalam 

Azwar, 1995) sebagai teori acuan pembuatan alat ukur 

sesuai dengan konsep definisi sikap yang dipaparkan tokoh 

tersebut. 
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c. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan sikap 

Azwar (1995) menyatakan terdapat beberapa faktor 

yang memengaruhi pembentukan sikap yaitu: 

1) Pengalaman pribadi 

Apa yang dialami individu akan membentuk dan 

memengaruhi penghayatan seseorang terhadap suatu 

stimulus. Respons yang muncul akan menjadi salah satu 

dasar terbentuknya sikap. 

2) Pengaruh orang-orang yang dianggap penting 

Individu memiliki kecenderungan untuk memiliki sikap 

yang konformis atau searah dengan sikap orang yang 

dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan berafiliasi 

dan menghindari konflik.  

3) Pengaruh kebudayaan 

Kebudayaan dimana individu hidup dan dibesarkan akan 

memengaruhi pembentukan sikap individu.  

4) Media massa 

Media massa membawa informasi dan pesan-pesan 

sugestif yang mengarahkan opini dan kepercayaan 

individu. Kepercayaan individu berperan dalam 

pembentukan sikap. 

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama 

Lembaga pendidikan dan lembaga agama memengaruhi 

pembentukan sikap dikarenakan kedunya meletakkan  

dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 
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6) Pengaruh faktor emosional 

Sikap dapat merupakan pernyataan yang didasari 

perasaan, yang berfungsi sebagai penyaluran frustrasi 

atau bentuk mekanisme pertahanan ego.  

d. Keadaan-keadaan sikap memprediksi perilaku 

Menurut Aronson, Wilson & Akert (2007) terdapat 

keadaan-keadaan dimana sikap memprediksi perilaku, yaitu: 

1) Predicting Spontaneous Behavior  

Sikap memprediksi perilaku spontan ketika sikap 

diterima oleh orang lain. Attitudes accessibility mengacu 

pada kekuatan hubungan antara objek dan evaluasi 

seseorang terhadap objek, biasanya diukur dari 

kecepatan seseorang dalam menyatakan apa yang 

mereka rasakan tentang sebuah isu atau objek. 

2) Theory of the planned behavior  

Menurut teori ini, ketika seseorang memiliki waktu 

merenungkan bagaimana mereka akan berperilaku, 

prediksi terbaik adalah niat mereka yang ditentukan dari 

3 hal meliputi: 

a) Spesific Attitudes    

Sikap spesifik terhadap perilaku dapat diharapkan 

untuk memprediksi perilaku. 

b) Subjective Norms 

Dalam mempelajari sikap seseorang dibutuhkan juga 

pengetahuan mengenai norma subjektif (keyakinan 

tentang bagaimana orang-orang yang mereka 
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sayangi akan memandang perilaku mereka) orang 

tersebut. 

c) Perceived Behavioral Control  

Sikap memprediksi perilaku juga dipengaruhi 

seberapa mudah dan yakin seseorang dapat 

melakukan perilaku tersebut atau perilaku yang 

dirasa dapat dikontrol. 

2.  Norma kelompok 

a. Pengertian 

Norma kelompok adalah pedoman-pedoman yang 

mengatur sikap dan perilaku atau perbuatan anggota 

kelompok (Walgito, 2007). Sedangkan Baron & Byrne 

(2003) berpendapat norma adalah peraturan dalam 

kelompok yang mengindikasikan bagaimana anggota 

kelompok harus atau tidak harus bertindak. Senada dengan 

hal tersebut, Forsyth (dalam Taylor, Peplau & Sears, 2012) 

menyatakan norma adalah aturan-aturan dan harapan 

bersama tentang bagaimana anggota kelompok seharusnya 

berperilaku. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli di atas, 

penelitian ini mengacu pada definisi yang diungkapkan oleh 

Baron & Byrne (2003) karena definisi tersebut sederhana, 

mudah dipahami dan lengkap.  
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b. Penerapan norma kelompok 

 Johnson & Johnson (1996) memberikan seperangkat 

pedoman untuk pembentukan dan dukungan norma 

kelompok:  

1) Agar anggota menerima norma kelompok, mereka harus 

terlebih dahulu mengetahui bahwa norma tersebut ada, 

melihat bahwa anggota lain menerima dan mengikutinya 

juga merasakan komitmen kuat terhadap norma tersebut. 

2) Anggota akan menerima dan menginternalisasi norma 

sejauhmana mereka melihat bahwa norma sebagai 

bantuan mencapai tujuan dan tugas-tugas mereka. 

3) Anggota akan menerima dan menginternalisasi norma 

ketika mereka merasa memiliki norma tersebut. 

Biasanya anggota akan mendukung dan menerima 

norma kelompok ketika mereka juga ikut berperan 

dalam pembentukannya. 

4) Anggota-angota kelompok harus menegakkan norma 

antara satu sama lain segera setelah adanya pelanggaran. 

5) Model-model dan contoh-contoh yang tepat untuk 

menyesuaikan diri terhadap norma harus dihadirkan. 

6) Norma-norma budaya yang mendukung pencapaian 

tujuan, pemeliharaan dan pertumbuhan kelompok harus 

diimpor dalam kelompok. 

7) Norma harus fleksibel, sehingga ketika terdapat norma 

yang lebih sesuai dapat dilakukan pergantian.  
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c. Fungsi norma kelompok 

Menurut Burn (dalam Sarwono & Meinarno, 2009) 

norma memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1) Mengatur tingkah laku anggota kelompok sehingga 

dapat berfungsi secara efisien dalam mencapai tujuan. 

2) Mengurangi ketidakpastian karena individu tahu apa 

yang diharapkan dari dirinya di dalam kelompok.  

3) Membedakan kelompok dengan kelompok lain, 

termasuk anggota kelompok dengan non anggota, 

sehingga memudahkan terbentuknya identitas kelompok. 

d. Norma dalam Narciz Community 

Norma dalam Narciz Community terbagi menjadi 2, 

yaitu: 

1) Norma ketika bermain Ayo Dance 

a) Tiap anggota diminta memberikan sumbangan den. 

b) Tidak berbicara kotor saat bermain game online.  

c) Dilarang menggunakan cheat.  

d) Menerima undangan untuk bermain dari sesama 

anggota kelompok (battle).  

e) Anggota diminta untuk berlatih bersama. 

2) Norma kelompok ketika tidak bermain Ayo Dance 

a) Anggota diwajibkan mengikuti rapat. 

b) Masalah yang terjadi di game tidak boleh dibawa ke 

dunia real. 

c) Tidak boleh bergabung dengan kelompok lain. 

 



23 
 

 
 

C. Remaja  

1. Pengertian 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin 

adolescere (kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) 

yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa.” Istilah 

Adolescene (dari Bahasa Inggris) yang dipergunakan saat ini 

mempunyai arti yang cukup luas mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 1999). Papalia & Olds 

(2007) berpendapat bahwa masa remaja merupakan transisi 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang 

melibatkan perubahan fisik, kognitif dan psikologis. 

2. Batasan usia remaja 

Monks, Knoer & Haditono (1999) membagi fase-fase 

masa remaja menjadi tiga tahap, yaitu: remaja awal (12-15), 

remaja pertengahan (16-18), dan remaja akhir (19-21). Hurlock 

(1999) berpendapat awal masa remaja berlangsung kira-kira 

dari usia 13 hingga 16/17 tahun dan masa remaja akhir usia 

16/17 tahun hingga 18 tahun. Papalia menyatakan masa remaja 

awal dimulai pada usia 10/11-14 tahun dan berakhir saat 

memasuki masa dewasa, secara hukum usia 17 tahun dan         

di beberapa negara menikah tanpa izin orang tua pada usia 18-

21. Batasan usia yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah batasan usia remaja menurut Monks, Knoer & Haditono 

(1999) yaitu 12-21 tahun. 

3. Tugas Perkembangan Remaja 

Havighurst (dalam Hurlock, 1999) menyatakan tugas 

perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar 
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periode tertentu dari kehidupan individu. Tugas perkembangan 

remaja antara lain: mencapai hubungan baru yang lebih matang 

dengan teman sebaya, mencapai peran dan perilaku sosial yang 

bertanggung jawab, menerima keadaan fisik dan menggunakan 

tubuhnya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dan 

mempersiapkan karir, mempersiapkan perkawinan dan keluarga 

dan memperolah perangkat nilai dan sistem etis sebagai 

pedoman berperilaku  dan mengembangkan ideologi. 

 Hurlock (1999) menyatakan salah satu tugas 

perkembangan masa remaja yang tersulit adalah berhubungan 

dengan penyesuaian sosial untuk mencapai tujuan dari pola 

sosialisasi dewasa. Remaja harus membuat banyak penyesuaian 

baru antara lain: penyesuaian diri dengan meningkatnya 

pengaruh kelompok teman sebaya, perubahan dalam perilaku 

sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam 

seleksi persahabatan, dukungan dan penolakan, serta seleksi 

kepemimpinan.  

4. Kelompok Remaja 

Pada masa remaja, mungkin seseorang menjadi bagian 

dari kelompok formal dan informal. Sebagai contoh kelompok 

formal adalah tim basket, kelompok berlatih bersama, pramuka, 

OSIS dll. Kelompok informal misalnya kelompok teman 

sebaya, klik (cliques). Pada banyak remaja, bagaimana mereka 

dipandang oleh teman sebaya merupakan aspek yang terpenting 

dalam kehidupan mereka. Beberapa dari mereka akan 

melakukan apapun, agar dapat dimasukkan sebagai anggota. 
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Untuk mereka dikucilkan berarti stres, frustrasi, dan kesedihan 

(Santrock, 2003). 

Ketika seseorang melihat diri mereka sebagai anggota 

kelompok, norma kelompok akan lebih mudah untuk 

memengaruhi cara mereka berpikir, bertindak berdasarkan 

norma tersebut, dan mengubah sikap mereka. Kelompok 

memiliki pengaruh terbesar pada pembentukan sikap ketika 

identitas kelompok penting, bahkan setelah sikap telah 

terbentuk, kelompok dapat memengaruhi kemungkinan bahwa 

orang akan bertindak berdasarkan sikap kelompok (Hogg & 

Tindale, 2001). 

D. Hubungan sikap dengan norma kelompok dengan  kecanduan 

bermain game online pada remaja kelompok Narciz Community 

Orzack (dalam Kem, 2005) menyatakan suatu aktivitas 

menjadi kecanduan ketika aktivitas tersebut digunakan untuk 

mengubah suasana hati seseorang. Karakteristik kecanduan game 

online antara lain, adanya euforia saat bermain game di samping 

timbulnya rasa bersalah karena kurang perhatian terhadap hal-hal 

yang lain, terobsesi, pengabaian, berbohong, rasa marah/depresi 

ketika tidak dapat bermain, berhutang, ketergantungan dan 

ketidakmampuan untuk mengontrol. 

Anggota kelompok Narciz Community bermain game online 

selama ± 10 jam setiap hari. Mereka dapat melupakan makan, 

minum dan kebersihan diri ketika sedang bermain  game. Tidak 

sedikit dari mereka yang mengulang beberapa mata kuliah karena 

mendapatkan nilai E dan membolos. Bertengkar dengan orang tua 

merupakan salah satu harga yang harus dibayar beberapa anggota 
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untuk dapat terus bermain game. Hal-hal tersebut sesuai dengan apa 

yang dipaparkan oleh Young (2009) dan Peng & Liu (2010) sebagai 

dampak negatif dari kecanduan game online.  

Jeng & Teng (2008) menyatakan seseorang dapat 

menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain game online 

serta berinteraksi dengan pemain lain. Young (2009) menyatakan 

tekanan teman sebaya dan kesukaran lingkungan merupakan 

pengaruh utama untuk remaja menjadi terlibat dengan game. 

Keterlibatan remaja dalam game mengarahkan mereka pada 

pilihan untuk terus bermain game atau berhenti. Tahap ini disebut 

oleh DiClemente (2003) sebagai contemplation stage, ketika 

seseorang mempertimbangkan hal-hal menjadi penguatan terhadap 

perilaku (reinforcement), konsekuensi negatif dari melanjutkan 

perilaku tersebut mencari informasi, pengalaman pribadi dan 

adanya proses modelling. Kelompok dan teman sebaya berperan 

besar dalam memberikan feedback terhadap perilaku yang 

ditampilkan remaja. Ketika remaja memutuskan untuk terus 

bereksperimen dengan perilaku, terjadi peningkatan frekuensi dan 

munculnya kebutuhan akan perilaku, sampai pada akhirnya mulai 

kehilangan kontrol atas perilaku tersebut. Ketika sampai pada titik 

ini remaja telah berada pada tahap awal dari kecanduan 

(preparation stage of addiction). 

Kelompok dan teman sebaya merupakan aspek yang 

berperan dalam meningkatkan resiko kecanduan pada remaja. 

Kelompok memiliki pengaruh besar dalam kehidupan remaja. Pada 

banyak remaja, bagaimana mereka dipandang oleh teman sebaya 

merupakan aspek yang terpenting dalam kehidupan mereka. Bagi 



27 
 

 
 

mereka dikucilkan berarti stress, frustrasi, dan kesedihan (Santrock, 

2003). 

Menurut Walgito (2007) terjadinya dan terbentuknya suatu 

kelompok, terbentuk pula norma dalam kelompok tersebut. Norma 

kelompok berbicara mengenai harapan kelompok dan sejauhmana 

perilaku anggota dapat diterima kelompok dan sejauhmana perilaku 

tidak lagi dapat diterima dalam kelompok (Ahmadi, 1999). Norma 

dalam Narciz Community memberikan pedoman bagi anggotanya 

untuk berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. 

Hurlock (1999) menyatakan remaja lebih banyak berada di 

luar rumah bersama dengan teman-teman sebaya sebagai kelompok, 

maka dapat dimengerti bahwa pengaruh teman-teman sebaya pada 

sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar 

dari pada pengaruh keluarga. Taylor, Peplau & Sears (2012) 

berpendapat bahwa anak-anak cenderung meniru sikap orang 

tuanya, tapi pada masa remaja, anak-anak cenderung meniru sikap 

temannya.  

Mann (dalam Azwar, 1995) berasumsi sikap merupakan 

predisposisi evaluatif yang banyak menentukan bagaimana individu 

bertindak. Berkowitz (dalam Azwar, 1995) berpendapat sikap 

seseorang terhadap obyek adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) atau perasaan tidak mendukung (unfavorable) 

objek tersebut.  

Sikap anggota Narciz Community terhadap norma 

kelompoknya akan memengaruhi bagaimana anggota tersebut 

bertindak. Jika anggota memiliki sikap positif terhadap norma 

kelompok, maka remaja tersebut akan menyesuaikan perilakunya 
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terhadap norma kelompok, sebaliknya jika anggota memiliki sikap 

negatif terhadap norma maka anggota tersebut tidak akan 

menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok. 

Azwar (1995) berpendapat bahwa interaksi antara situasi 

lingkungan dengan sikap, dengan berbagai faktor di dalam maupun 

di luar diri individu akan membentuk suatu proses kompleks yang 

akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampakkan seseorang. 

Meskipun sikap merupakan predisposisi evaluatif yang banyak 

menentukan bagaimana individu bertindak, lingkungan disekitar 

individu tersebut juga merupakan faktor yang membentuk sikap. 

Norma kelompok tempat seorang remaja menjadi anggota ikut 

menentukan sikap remaja tersebut. Pada akhirnya antara sikap dan 

norma kelompok terjadi suatu proses timbal balik yang saling 

memengaruhi satu sama lain.  

Ketika remaja melihat diri mereka sebagai anggota 

kelompok, norma kelompok akan lebih mudah untuk memengaruhi 

cara mereka berpikir, mengubah sikap mereka  dan bertindak 

berdasarkan norma tersebut. Kelompok memiliki pengaruh besar 

pada pembentukan sikap ketika identitas kelompok dianggap 

penting (Hogg &Tindale, 2001). 

Dalam penelitian Unger et. all. (2001) tekanan teman 

sebaya memengaruhi persepsi remaja mengenai konsekuensi sosial 

dari merokok menyebabkan mereka lebih rentan untuk merokok. 

Sikap remaja mencakup persepsi mereka tentang konsekuensi yang 

diharapkan dari perilaku merokok yang ditampilkan. Konsekuensi 

yang diharapkan meliputi, memiliki teman baru, penerimaan dari 

anggota kelompok, dianggap menarik dan populer serta memenuhi 
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harapan kelompok. Keterlibatan dalam rokok menyebabkan remaja 

lebih rentan kecanduan rokok.  Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Benton et. all (2006) tentang kebiasaan minum alkohol pada 

mahasiwa perguruan tinggi menyatakan sikap individu terhadap 

kebiasaan minum dalam kelompoknya merupakan salah satu faktor 

yang meningkatkan resiko kecanduan alkohol pada individu 

tersebut. 

Berdasarkan uraian dan penelitian sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan dalam penelitian ini, jika anggota Narciz 

Community memiliki sikap positif terhadap norma kelompok maka 

anggota akan menyesuaikan perilakunya dengan norma tersebut dan 

memiliki kecenderungan kecanduan game online. Sebaliknya jika 

anggota Narciz Community memiliki sikap negatif terhadap norma 

kelompok maka anggota tidak akan menyesuaikan perilakunya 

dengan norma tersebut dan tidak memiliki kecenderungan 

kecanduan game online. 

E. Hipotesis 

1. Hipotesis Empirik  

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta 

kesimpulan landasan teori yang ada, maka ditetapkan hipotesis 

sebagai berikut : “ada hubungan positif dan signifikan antara 

sikap terhadap norma kelompok dengan kecanduan bermain 

game online pada remaja kelompok Narciz Community.” 
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2. Hipotesis Statistik  

Secara statistik hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : rxy ≤ 0, Tidak ada hubungan positif dan signifikan 

antara sikap terhadap norma kelompok 

dengan kecanduan bermain game online 

pada remaja kelompok Narciz Community. 

H1 : rxy > 0,          Ada hubungan positif dan signifikan antara 

sikap terhadap norma kelompok dengan 

kecanduan bermain game online pada 

remaja kelompok Narciz Community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


