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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sudah sejak lama video game berkembang, jauh sebelum tahun 1970-an.
1
 

Pada tahun 2000, penjualan video game di seluruh dunia mencapai 20 juta dolar 

Amerika. Hal ini menunjukkan bahwa betapa digemarinya video game di 

kalangan masyarakat luas. Salah satu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan 

bahwa rata-rata anak dan remaja bermain video game tujuh jam setiap 

minggunya.
2
 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa video game 

mempunyai efek negatif bagi pemainnya. Penelitian Gentile yang dilakukan di 

Amerika pada tahun 2009 menunjukkan bahwa anak yang telah kecanduan 

bermain video game memiliki risiko lebih tinggi mengalami kesulitan belajar di 

sekolah, penurunan prestasi akademik, memiliki banyak gangguan kesehatan, 

serta kesulitan untuk mengontrol rasa kecanduan tersebut.
3
 

Penelitian lain menunjukkan bahwa video game dapat memberikan 

dampak positif bagi para pemainnya. Pada kelompok usia dewasa yang lebih tua 

dilakukan perbandingan antara grup yang diberikan perlakuan bermain Donkey 

Kong dan Pac Man terhadap kontrol untuk melihat penurunan waktu reaksi. 

Penelitian ini menunjukkan penurunan yang berarti pada grup usia dewasa yang 

bermain video game.
4
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Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa gamers yang 

sudah lihai bermain video game mampu melacak benda yang bergerak sangat 

cepat dan memiliki akurasi yang baik dalam tes visual jangka pendek dibanding 

non-gamers. Namun hal ini tidak berlaku untuk bermain game Tetris. Meskipun 

telah bermain selama 21 jam, manfaat yang dihasilkan tidak cukup untuk 

mengimbangi manfaat yang didapat dari bermain video game lainnya.
4
 Pada 

penelitian Shawn Green dan Daphne Bavelier yang menggunakan video game tipe 

aksi didapatkan peningkatan kinerja atensi dan persepsi yang lebih baik pada 

video game players dibanding non-video game players.
5
 

Video game Defense of the Ancients-2 (DotA-2) adalah salah satu video 

game yang sangat populer di kalangan mahasiswa, termasuk di kalangan 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip. Game ini berjenis MOBA (Multiplayer 

Online Battle Arena) di mana pemain memainkan satu karakter dalam game dan 

harus mengutamakan kerja tim dan strategi yang bagus untuk menghancurkan 

markas lawan untuk mencapai kemenangan.
6
 

Dari survei pendahuluan pada 8 mahasiswa FK Undip semester 6 yang 

tergabung dalam komunitas game DotA FK Undip, mereka berpendapat bahwa 

selain untuk penghibur, bermain video game DotA-2 ini juga berguna untuk 

mengasah kecerdasan berpikir serta menyusun strategi untuk menyelesaikan suatu 

masalah, karena dalam memainkan permainan ini dibutuhkan keahlian dan 

kreativitas yang baik dalam menyusun strategi permainan. 

Bagi seorang pelajar termasuk mahasiswa kedokteran, konsentrasi sangat 

dibutuhkan dalam proses belajar, sehingga mata pelajaran yang diterima dapat 
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diolah di otak secara maksimal. Konsentrasi juga merupakan salah satu hal 

penting yang harus dimiliki oleh setiap dokter, karena konsentrasi ini berguna 

dalam menganalisis suatu masalah kesehatan pasien sebelum dilakukan terapi, 

serta sangat diperlukan dalam proses tindakan, seperti pembedahan, pemeriksaan 

laboratorium, dan lain sebagainya.
56

 

Belum ada penelitian yang membahas tentang hubungan bermain video 

game DotA-2 dengan tingkat konsentrasi, sehingga penelitian ini akan membahas 

tentang hubungan bermain video game Defense of the Ancients (DotA-2) dengan 

tingkat konsentrasi yang dinilai menggunakan digit symbol substitution test 

(DSST). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara bermain video game Defense of the 

Ancients-2 dengan tingkat konsentrasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara bermain video game Defense of the Ancients-

2 dengan tingkat konsentrasi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat konsentrasi yang diukur dengan digit symbol 

substitution test pada mahasiswa yang tidak bermain video game 

Defense of the Ancients-2. 
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b. Mengetahui tingkat konsentrasi yang diukur dengan digit symbol 

substitution test pada mahasiswa yang  bermain video game Defense of 

the Ancients-2. 

c. Mengetahui perbedaan tingkat konsentrasi pada mahasiswa yang 

bermain video game Defense of the Ancients-2 dengan yang tidak 

bermain. 

d. Mengetahui perbedaan tingkat konsentrasi mahasiswa yang bermain 

video game Defense of the Ancients-2 berdasarkan durasi bermain. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bidang Pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai 

hubungan bermain video game Defense of the Ancients-2 dengan tingkat 

konsentrasi. 

1.4.2 Bidang Pelayanan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

masyarakat berapa lama waktu ideal untuk bermain video game Defense of the 

Ancients-2. 

1.4.3 Bidang Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian-

penelitian berikutnya. 
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1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Daftar Penelitian Sebelumnya 

No.  Judul Metodologi Hasil 

1. Ismail, Kukuh Azhari. 

2016. Fenomena 

Permainan Game 

Online Defense of the 

Ancients (DotA-2) pada 

Prestasi Akademik 

Mahasiswa Perguruan 

Tinggi di Kota Malang.
6
 

Desain:  

Observasi, 

deskriptif kualitatif 

 

Jumlah sampel: 
10 

 

Variabel bebas: 

Fenomena 

ermainan game 

online DotA-2 

 

Variabel terikat: 

Prestasi akademi 

 

Cara 

pengukuran: 

IPK (Indeks 

Prestasi Akademik) 

 

Terdapat penurunan 

prestasi akademik pada 

mahasiswa yang 

menjadi pecandu game 

DotA-2 yang tidak bisa 

membagi waktu antara 

bermain dengan kuliah.  

2. Aji, Irfan Satya. 2014. 

Pengaruh Bermain 

Video Game Tipe First 

Person Shooter 

Terhadap Waktu Reaksi 

yang Diukur dengan 

Ruler Drop Test.
7
 

Desain: 
Eksperimental 

murni 

 

Jumlah sampel: 
36 

 

Variabel bebas:  

Bermain video 

game tipe first 

person shooter 

 

Variabel terikat: 

Waktu reaksi 

 

Cara 

pengukuran: 

Ruler drop test 

 

 

Terdapat pengaruh 

bermakna antara 

bermain video game 

tipe first person shooter 

selama 30 menit dan 1 

jam terhadap penurunan 

waktu reaksi. 
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3.  Boot, Water R, et all. 

2008. The Effects of 

Video Game Playing on 

Attention, Memory, and 

Executive Control.
4
 

Desain:  
Belah lintang 

 

Variabel bebas: 

Bermain video 

game 

 

Variabel terikat: 

Atensi, memori, 

dan kontrol 

eksekutif 

 

Cara 

pengukuran: 

Attentional blink, 

spatial 2-back task, 

dan O-span 

Terdapat beberapa 

perbedaan fungsi 

kognitif dasar yang 

lebih baik pada gamers 

yang berpengalaman 

dibanding non-gamers. 

4. Fadilah, Zainul. 2013. 

Efek Neurobehavioral 

dan Faktor 

Determinannya pada 

Petani Penyemprot 

Tanaman Sayur dengan 

Pestisida di Desa 

Perbawati Kabupaten 

Sukabumi Tahun 2013.
54

  

Desain: 

Belah lintang 

 

Jumlah sampel: 

309 

 

Variabel bebas: 

Umur, tingkat 

pendidikan, 

pengetahuan, status 

gizi, stres kerja, 

merokok, konsumsi 

kopi, jenis 

pestisida, dan masa 

kerja (lama 

terpapar) 

 

Variabel terikat: 

Efek 

neurobehavioral 

 

Cara 

pengukuran: 

Digit symbol 

substitution test 

(DSST) 

 

Efek neurobehavioral 

pada petani penyemprot 

tanaman sayur dengan 

pestisida dipengaruhi 

oleh faktor usia, 

perilaku merokok, jenis 

pestisida, dan masa 

kerja. 
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 Penelitian ini berbeda dengan penelitian lain yang ada pada tabel 1 karena 

tempat, waktu, dan variabel penelitian yang berbeda. Pada penelitian ini akan 

dinilai hubungan bermain video game Defense of the Ancients-2 dengan tingkat 

konsentrasi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip Semarang tahun 2017. 


