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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Menurut survey oleh Entertainment Software Association, sekitar 58% orang 

di Amerika bermain video game dan di tiap rumah tangga paling tidak terdapat 

dua pemain game.
1
 Saat ini sekitar 90% anak dan remaja di Amerika bermain 

video game.
2
 Kesehariannya, anak-anak dan remaja menghabiskan 2 jam untuk 

bermain video game. Waktu bermain anak-anak dan remaja pria bahkan 

menunjukkan angka yang lebih tinggi yaitu 4 jam atau lebih setiap harinya. Video 

game dikaitkan dengan berbagai pegaruh buruk, walau diduga tujuan utamanya 

sebagai hiburan. Pengaruh buruk yang sering dihubungkan dan ternyata terbukti 

berkaitan dengan bermain game adalah masalah penglihatan, penurunan prestasi 

belajar, dan kekerasan.
3
  

Terdapat pembagian jenis game antara lain game jenis RTS (Real Time 

Strategy), RPG (Role Playing Game), Action Game yang dibagi menjadi Third 

Person Action Game dan FPS (First Person Shooter) dan lain sebagainya. Video 

Game FPS merupakan jenis video game yang menempatkan pemain atau player 

sebagai orang pertama dalam permainan, sehingga akan memberikan pengalaman 

bermain yang lebih nyata dan menimbulkan efek yang lebih besar.
4
  

Diketahui bahwa bermain video game ternyata memiliki pengaruh yang 

positif terhadap beberapa fungsi kognitif, sebagai contohnya yaitu fungsi memori 
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jangka pendek.
5
 Salah satu fungsi kognitif yang penting lainnya adalah atensi. 

Atensi merupakan suatu usaha untuk waspada, memunculkan perhatian dan 

mempertahankannya terhadap suatu objek dan menyelesaikan masalah berkenaan 

dengan objek tersebut. Atensi sangat berguna terutama untuk proses belajar 

seseorang. Orang yang menderita kelainan fungsi atensinya, akan kesulitan untuk 

mempelajari sesuatu terutama pada masa kanak-kanak.
6
  

Alasan digunakannya jenis game FPS karena pada video game jenis ini 

pemain sangat membutuhkan atensi, refleks dan akurasi yang lebih banyak dari 

biasanya untuk dapat memenangkan pertandingan, sehingga sangat menarik untuk 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh video game jenis ini terhadap atensi. 

Penelitian sebelumnya ditemukan terdapat perbedaan atensi terhadap orang yang 

bermain game action dan orang yang tidak bermain game action. Pemain video 

game action didapatkan atensi yang lebih baik. 
7
 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi pembukti bahwa video game dapat 

meningkatkan atensi pemainnya apabila dimainkan sebelum memulai suatu 

kegiatan seperti sesaat sebelum belajar, sehingga dapat menjadi masukan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk memainkan video game jenis ini sebelum memulai 

belajar untuk meningkatkan atensi.    

1.2 Permasalahan Masalah  

 Apakah ada pengaruh bermain video game First Person Shooter (FPS) 

terhadap atensi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui apakah ada pengaruh bermain video game First Person 

Shooter (FPS) terhadap atensi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui atensi sebelum dan sesudah bermain video game First 

Person Shooter (FPS).  

b. Membuktikan manfaat bermain video game First Person Shooter 

(FPS).  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

pengaruh bermain video game First Person Shooter (FPS) terhadap atensi. 

1.4.2 Bidang pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi 

masyarakat mengenai kegunaan bermain video game yang berpengaruh pada 

kegiatan yang membutuhkan atensi. 

1.4.3 Bidang penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

penelitian-penelitian berikutnya. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

No Pengarang/Judul 

Penelitian 

Metode Penelitian Hasil 

1 The Development of 

Attention Skills in Action 

Video Game Payers 

M.W.G. Dye, C.S. 

Green, D. Bavelier 

2009.
8
  

 

 

 

 

Belah lintang 

Jumlah sample : 131  

 

Variabel Bebas: 

Pengalaman bermain 

video game action 

 

Variabel Terikat: 

Atensi  

Subjek yang 

mempunyai 

pengalaman bermain 

video game action 

memiliki atensi yang 

lebih baik 

dibandingkan subjek 

yang bukan pemain 

video game.  

2 Neural Bases of Selective 

Attention in Action Video 

Game Players 

D. Bavelier, R.L. 

Achtman, M. Mani, J. 

Föcker 

2012.
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Belah lintang 

Jumlah Sampel: 26 

 

Variabel Bebas: 

Pengalaman bermain 

video game action 

 

Variabel Terikat: 

Tingkat visual selective 

attention 

Subjek yang memiliki 

pengalaman bermain 

video game action 

memiliki visual 

selective attention 

yang lebih baik dari 

subjek yang bukan 

pemain video game 

action. 

 

 Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. 

Perbedaan tersebut adalah: 

a. Penelitian sebelumnya menggunakan metode belah lintang yang membedakan 

subjek penelitian yang merupakan pemain video game action dan subjek 

penelitian yang bukan pemain video game action.  

b. Video game yang dipakai di penelitian sebelumnya berbeda, yaitu 

menggunakan video game ber-genre action, sedangkan pada penelitian ini 

video game yang dipakai adalah First Person Shooter (FPS) yang merupakan 

salah satu sub-genre dari video game action. 

 


