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1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet di masa ini tidak hanya digunakan sebagai aktivitas browsing 

dan berinteraksi melalui situs jejaring sosial, namun internet juga 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk bermain game online secara bersama-

sama (multiplayer) melalui game online. Fenomena game online 

meruapakan suatu hal yang dinikmati anak muda hingga orang dewasa 

dengan jenis game beragam, baik game online gratis atau yang berbayar 

(Ramdhani, dkk., 2018:55). Game online biasa dimainkan dengan cara 

menggunakan jaringan LAN (Local Area Network) atau internet yang dapat 

dengan mudah didapatkan di rumah, warung internet (warnet), atau melalui 

handphone. Pada tahun 2017, hasil penelitian dari lembaga riset industri 

game global, Newzoo, menyebutkan bahwa peminat game online di 

Indonesia menduduki posisi ke-16 di dunia, dengan pemain hingga 43,7 juta 

dan potensi penghasilan yang mencapai Rp 11,9 Triliun. Ini menunjukan 

betapa maraknya minat penduduk Indonesia terhadap bermain game online 

itu sendiri. Menurut Adams (2006), game online didefinisikan sebagai 

permainan yang dimainkan saat dihubungkan dengan jaringan internet dan 

bersifat maya yang mana para penggunanya dapat memainkan game online 

tersebut kapan saja, dimana saja baik secara bersamaan atau individu yang 

didukung dengan peralatan seperti komputer, smartphone maupun console. 

Game online sendiri juga menampilkan gambargambar menarik dalam 

permainan.   



Sejalan dengan fakta tersebut, pada individu atau sekelompok orang 

yang memainkan game online akan memiliki dunia baru di luar apa yang 

dijalaninya dalam kehidupan kesehariannya (Argestya, 2013). Pada momen 

tertentu orang-orang yang bermain game online bisa menjadi tidak peduli 

dengan nilai, moral dan norma yang digunakan oleh masyarakat atau dengan 

kata lain tidak lagi peduli pada aturan yang ada (esports.id, 2017). Demikian 

pula munculnya gejala- gejala fisik maupun emosional, misalkan saja rasa 

tidak tenang maupun kegelisah jika hasrat bermain tidak segera terpenuhi 

sehingga timbul sikap dan perilaku kompulsif, agresif, dan acuh pada 

kegiatan lain yang menjadi faktor harassment (Amanda, 2016). Harassment 

pada individu game online terjadi karena sikap individualisme yang 

meninggi ditunjang dengan internet yang merupakan sarana komunikasi 

interaktif yang memungkinkan para individu untuk berkomunikasi tanpa 

adanya tatap muka / interaksi langsung antara 2 pihak.  Harassment yang 

dikaji pada penelitian ini adalah harassment online, yang dilakukan oleh 

para pemain game online terhadap orang lain melalui fitur voice chat / voice 

call / video call.   

Harassment merupakan perilaku pelecehan umum, sebagaimana kajian 

empiris Fox & Tang (2016) dijelasakan sebagai kata kutukan atau sumpah 

kata-kata pada individu gamers. Harassment dilakukan individu gamers 

karena ketidakpuasan dalam bermain, termasuk menghina keterampilan atau 

kecerdasan seseorang, bersumpah pada lawan gamers, mengancam atau 

mengganggu kemajuan dalam permainan. Harassment terjadi dalam banyak 

game online, terlepas dari jenis game yang dimainkan.  Fox & Tang (2016) 



lebih lanjut mengungkap aspek-aspek yang digunakan pelaku harassment, 

yakni general harassment dan sexual harassment. Dalam game, kedua aspek 

tersebut digunakan pelaku harassment dalam melecehkan individu lain yang 

bermain game online dengan pelaku. Harassment yang dilakukan bisa 

termasuk komentar seksis (misalnya menyiratkan inferioritas atau 

ketidaksetaraan yang terkait dengan jenis kelamin atau gender), dan sasaran 

fisik atau psikologis sebagai bahan lelucon. Selain komentar seksis, pelaku 

juga melontarkan komentar negatif terhadap cara bermain / kecerdasan 

pemain lainnya.   

Dampak tidak langsung dari harassment yang dilakukan perpetrators 

akan menyebabkan perenungan (rumination) bagi pemain (korban) 

harassment dengan menarik diri (meninggalkan) game online karena merasa 

terintimidasi. Hal demikian akan berdampak secara signifikan terhadap 

partisipasi bagi pemain (korban) dalam game online berkelanjutan, 

khususnya bagi pemain perempuan dibandingkan laki-laki. Korban 

harassment mungkin mengalami emosi yang serius akibat sengaja 

dipermalukan, dengan konsekuensi negatif termasuk tekanan emosional, 

sensor diri dan penarikan diri dari media sosial dan ruang game online 

(Vitak, et al., 2017). Indikasi temuan Fox & Tang (2016) bagi para 

perpetrators adalah semakin berpengalaman dan kompeten (menghabiskan 

rata-rata 34 jam seminggu) dalam bermain game online, maka 

memungkinkan berpotensi menjadi peka berperilaku ofensif dengan 

menjadi pelaku harassment.   



Pada dunia game online, tidak dipungkiri bahwa terkadang, pemain 

game online sering memiliki berbagai komunitas online, dan ini membuat 

bermain game online menjadi sebuah aktivitas sosial (Weibel et al., 2008). 

Hal ini membuat pemain game harus berkomunikasi dengan orang lain yang 

berada dalam tim nya. Game online juga memberikan fitur-fitur yang 

mempermudah interaksi antar individu dalam bermain game, missalkan fitur 

mengirimkan pesan dan voice chat dalam game. Fitur ini mengeser game 

online menjadi sebuah pengalaman sosial, dimana pemain dapat berinteraksi 

dalam berbagai cara (Ross & Weaver, 2012). Meskipun fitur-fitur ini 

diadakan agar mempermudah komunikasi antar pemain, terkadang, fitur ini 

disalahgunakan oleh pemain, sehingga digunakan sebagai penyalur 

harassment bagi para pemain game online.   

Menurut penelitian dari Shores et al. (2014), pemain game yang bermain 

secara kompetitif mendapatkan skor lebih tinggi pada toxicity daripada 

mereka yang memilih untuk bermain secara kasual di game online. Hal ini 

disebabkan, karena pemain kompetitif menyadari bahwa tindakan dari 

pemain game lainnya juga berpengaruh terhadap hasil dari game yang ia 

mainkan, sehingga diperlukan permainan tim yang baik untuk mendapatkan 

hasil permainan yang baik (Rambusch et al., 2007). Hal ini, terkadang 

membuat satu pemain untuk menyalahkan pemain lainnya dalam sebuah tim 

ketika hasil bermain kurang memuaskan, yang cenderung menghasilkan 

kekalahan pada game yang dimainkan (Adachi et al., 2011).   

Menyalahkan orang lain merupakan suatu perilaku yang dapat 

mencerminkan tingkat self-esteem yang rendah. Individu yang mempunyai 

tingkat self-esteem rendah jarang bisa menerima kesalahan diri sendiri, 



sehingga menunjukan gejala agresivitas yang lebih tinggi terhadap orang 

lain (Rosenberg, 1965). Sehingga, individu yang memiliki tingkat self-

esteem yang rendah dapat menunjukkan sikap harassment terhadap pemain 

game online lainnya.   

Game online memiliki beberapa efek positif terhadap pemainnya.  

Beberapa studi menemukan bahwa banyak hasil positif yang didapatkan dari 

bermain game online, misalkan sarana pengurangan stress bagi pemain 

reguler (Russoniello et al., 2009). Stress adalah bentuk outcome dari 

interaksi antara individu dengan dengan lingkungan yang dilihat sebagai hal 

yang kurang menyenangkan dan membebani sehingga melampaui 

kemampuan yang dimiliki, sehingga mengancam well-being individu 

tersebut (Piyeke, dkk., 2014). Indikasi kecemasan, gugup, dan depresi 

menjadikan pelaku harassment melakukan tindakan harassment. Stres 

tersebut dilatarbelakangi mood yang direpresentasikan atas kecemasan, 

kekhawatiran, tegang, merasa gagal, kesepian, merasa gagal, kesedihan dan 

perasaan negatif lain; dan tubuh yang senantiasa merasa tidak nyaman 

(malaise) saat game online berlangsung (McLean & Griffiths, 2013). Stress 

yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menjadi pelaku 

harassment, karena mereka hidup pada lingkungan permainan yang tidak 

bersahabat, dan karenanya cenderung akan menjadi pelaku harassment 

(Andriani, dkk., 2018). Hal ini disebabkan karena individu pemain game 

memiliki stress yang butuh dikeluarkan, disertai dengan adanya lingkungan 

game online yang mendukung, maka individu dapat memproyeksikan stress 

tersebut melalui perilaku harassment yang dilakukan. Tingkatan stres bisa 

diukur dengan skala terhadap berat ringannya tingkat stress yang dimiliki 



oleh seseorang. Pengukuran tingkat stress dinilai atas Kessler Psychological 

Distress Scale dalam 30 hari terakhir (Easton, dkk., 2017).  

Kajian ini terfokus pada dua variabel, self-esteem dan stress yang 

menjadi penentu pelaku harassment yang kerap dilakukan pemain game 

online. Self-esteem merupakan suatu evaluasi seseorang yang ia lakukan 

terhadap dirinya, dan evaluasi ini dapat bersifat positif maupun negatif, 

secara keseluruhan. Individu dengan self-esteem rendah memiliki cenderung 

menjadi yang lebih tinggi dalam menjadi pelaku harassment di game online, 

karena mereka secara general suka memandang dirinya dengan perspektif 

yang negatif sehingga individu tersebut merasa kurang berharga, sehingga 

hal ini membuat seseorang kurang bisa berkomunikasi dengan teman-

temannya, sehingga individu cenderung tersinggung dan mudah menyakiti 

orang lain dibandingkan individu dengan self-esteem yang tinggi (Mulyana 

& Afriani, 2017). Alat ukur untuk mengukur self-esteem yang dipakai dalam 

penelitian ini merupakan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Skor yang 

tinggi dalam pengukuran menggunakan Rosenberg self-esteem scale 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai yang didapatkan oleh subjek, 

maka semakin tinggi juga tingkat self-esteem dalam diri subjek.   

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

bagaimana pada penelitian-penelitian sebelumnya, variable yang diteliti 

berada di setting Psikologi Industri-Organisasi, namun kali ini, fenomena 

terjadi di setting dunia game online, dimana dunia game online sendiri 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan perusahaan / 

perkantoran. Game online bersifat online dan tidak ada tatap muka dalam 



komunikasi yang dilakukan, tidak layaknya komunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari, yang mengharuskan tatap muka.  

Penelitian ini dilakukan sebagai pengujian apakah self-esteem dan stress 

berhubungan terhadap pelaku harassment pada pemain game online. 

Penelitian ini terfokus pada pemain game online dewasa awal, baik gamer 

yang dilakukan melalui Personal Computer (PC) maupun handphone 

dimana belum banyak penelitian yang mengkaji penelitian ini, padahal 

harassment ini merupakan faktor yang kerap dilakukan pemain game online.  

  



1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah self-esteem berhubungan secara signifikan terhadap pelaku 

harassement pada pemain game online? 

2. Apakah stress berhubungan secara signifikan terhadap pelaku 

harassement pada pemain game online? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menguji hubungan self-esteem terhadap pelaku 

harassment pada pemain game online. 

2. Untuk mengetahui dan menguji hubungan stress terhadap pelaku 

harassment pada pemain game online. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat membantu dan 

berkontribus terhadap banyak pihak secara teoritis dan praktis: 

1. Manfaat teoritis   

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi bagi mahasiswa 

S1 Psikologi, menghasilkan perspektif baru untuk salah satu teori 

harassment dalam rangka menguji hubungan self-esteem dan stress 

terhadap pelaku harassment pada pemain game online.  

2. Manfaat praktis   



a. Bagi Civitas Akademik  

Diharapkan bahwa dari penelitian ini dapat memberikan ilmu dalam 

studi psikologi, dan memperluas wawasan pengetahuan bagi para 

mahasiswa lainnya sehingga dapat membantu peneliti yang akan 

aada di masa datang.  

b. Bagi Pemain Game Online  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

tentang usaha atau cara atau bahan pertimbangan yang ditempuh bila 

pemain game online menemui pelaku harassment melalui hubungan 

self-esteem dan stress.  

 

1.5 Hipotesis Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H1: Ada hubungan antara self-esteem dan harassment pada pemain game 

online dewasa awal di Indonesia.  

H2: Ada hubungan antara stress dan harassment pada pemain game online 

dewasa awal di Indonesia. 

 


