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BAB III  

METODOLOGI 

 Metodologi  Pengumpulan Data  

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan menyebar 

kuesioner online atau bisa disebut dengan campuran. Wawancara dilakukan 

psikiater Dr. Engelberta Pardamean, Sp. KJ dan psikolog Hadyan Dhiozandi, M. 

Ps, serta beberapa gamer untuk menanyakan hal yang lebih dalam tentang aktivitas 

bermain game mereka dan untuk mengetahui seberapa kecanduan setiap gamer 

yang diwawancara. 

3.1.1. Wawancara 

Wawancara pertama dilakukan terhadap Hadyan Dhiozandi, M.Ps, Psikolog yang 

bekerja di Universitas Multimedia Nusantara, untuk mendapatkan teori serta 

pendapat tentang kecanduan game agar permasalahan dari penulis valid. 

Wawancara dilakukan pada 11 Februari 2019 jam 09.00 WIB, wawancara ini 

direkam suara menggunakan handphone penulis. Dan hasil dari wawancara tersebut 

membuktikan bahwa kecanduan game merupakan gangguan mental yang cukup 

serius, dimana anak yang kecanduan ini bisa menimbulkan beberapa penyakit 

seperti kurang gizi, stroke, motion sickness, dan penyakit berbahaya lainnya. Hal 

ini kerap sering dientengkan oleh pihak pemain berdasarkan hasil dari wawancara 

yang dilakukan oleh penulis.  
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Gambar 3.1. wawancara psikolog 

Wawancara ini juga membuktikan bahwa orang tua kebanyakan 

memandang sepele tentang kecanduan bermain game ini, dari pengalaman pribadi 

psikolog, orang Indonesia pun tidak memandang kecanduan bermain game ini 

menjadi hal yang perlu diwaspadai. Menurut Hadyan Dhyo, sebelum merubah atau 

menyembuhkan orang yang kecanduan bermain game, terlebih dahulu perhatikan 

gizi orang tersebut, apabila masih bagus bisa langsung diterapi tetapi kalau kurang 

harus diperbaiki terlebih dahulu agar bisa berfikir secara jernih. Tetapi semua 

tergantung kepada tekad orang untuk berubah, karna hanya orang itu sendiri yang 

bisa merubah kecanduannya tersebut. Setelah itu penulis melakukan wawancara 

kepada psikiater Dr. Engelberta Pardamean, Sp., KJ. Yang bertepatan di rumah 

sakit Siloam Tangerang pada pukul 11.00 WIB, wawancara ini dikhusus kan untuk 

mencari tahu bagaimana menyembuhkan kecanduan bermain game online 

sekaligus menanyakan seberapa bahaya nya kecanduan ini apabila dibiarkan, 
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apabila pemain bermain selama empat hingga delapan jam tetapi menyelesaikan 

pekerjaan dengan tuntas, tetap saja hal tersebut merupakan kecanduan karena 

kehidupan manusia bukan hanya bermain dan bekerja dan tidak mungkin manusia 

bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani nya apabila bermain game empat 

hingga delapan atau bahkan 12 jam perharinya. 

 

Gambar 3.2. wawancara psikiater 

 Dr. Engel berpendapat bahwa sangat sulit menyembuhkan kecanduan game 

online dikarenakan tidak ada obatnya seperti kecanduan narkoba atau rokok, 

sebagai psikiater ia hanya bisa memberikan sebuah terapi yang dinamakan CBT 

(Cognitive Behavior Therapy) dan selebihnya tergantung tekad orang tersebut 

untuk mengurangi atau berhenti bermain game online. Dr. Engel mengatakan 

bahwa kecanduan memiliki tahapan dari yang masih mudah disembuhkan hingga 

yang sangat sulit disembuhkan, beliau memberi contoh anak yang bermain game 

selama lima jam dan tidak disertai keanehan sifat dll masih mudah untuk 

disembuhkan tetapi anak yang sudah terlanjur menggangap game sebagai bagian 

dari dunia dan kehidupan nya sangat susah untuk disembuhkan karena mereka 
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sudah sangat nyaman dengan game tersebut dan hal itu bisa berakibat fatal. Diumur 

20 tahun keatas, orang sudah punya sudut pandang tersendiri dimana mereka 

menganggap sesuatu yang berguna buat mereka ya itulah yang mereka akan 

lakukan, sulitnya adalah bagaimana cara mengubah sudut pandang mereka dan 

membuat mereka sadar kalau kecanduan game sangat tidak baik untuk kesehatan, 

begitu menurut pendapat Dr. Engel, wawancara tersebut juga menghasilkan data 

bahwa orang yang kecanduan akan immune terhadap gejala gejala penyakit yang 

diderita, tergantung seberapa parah kecanduan nya. Kebal mereka tersebut akan 

berakibat fatal. Dan apabila orang tua mengambil tindakan untuk mengambil media 

bermain anak tersebut atau sengaja merusaknya, hal itu dapat menimbulkan 

dendam dari anak itu untuk orang tuanya. Jadi sebagai orang tua harus lebih 

memperhatikan anak sedari kecil.  

 Penulis juga melakukan wawancara kepada tiga orang yang “termasuk” 

gamers yang dimana penulis curiga mereka termasuk kecanduan, dikarenakan 

narasumbernya adalah teman teman bermain game penulis dan penulis tau aktifitas 

bermain game mereka. Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 18 Februari 

2019 di UMN jam 16.22 WIB, hasil dari wawancara ini adalah Estu tidak 

mengetahui bahwa dia termasuk ke dalam kategori kecanduan karna ia tidak bisa 

lepas dari game online walaupun sedang menjalankan tugas dari orang tua dan 

menghabiskan dua jam untuk memainkan satu game dari beberapa game yang ia 

mainkan dihari yang sama. Alasan paling kuat Estu tekun bermain ialah 

achievement, Estu sering mengejar hal tersebut untuk kepuasan pribadi. Tetapi 

tidak melanjutkan permainan apabila mengalami pusing atau penyakit lainnya. 
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Gambar 3.3. wawancara gamer pertama 

 Untuk wawancara pemain yang kedua, wawancara dilakukan di rumah 

penulis dengan mengajak pemain tersebut untuk bermain bersama dirumah penulis, 

wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 18.48 WIB, narasumber 

bernama Ova Noval, beliau merupakan pemain game yang cukup aktif karna 

hampir setiap hari bermain game online di smartphone maupun laptop. Hasil dari 

wawancara tersebut membuktikan walapun Ova masih bisa mengatur waktu, tetapi 

ia menghabiskan tiga hingga enam jam untuk bermain game online, alasan Ova 

bermain selama itu ialah fitur di game tersebut yang bernama dungeon, dimana 

pemain akan saling membantu untuk menghabisi semua musuh dalam satu wilayah 

untuk mendapatkan hadiah hadiah yang bagus. Tetapi Ova akan berhenti ketika 

orang tua memanggil dan tidak melawan sedikitpun, dungeon dan cerita dari game 

tersebut yang membuat Ova bermain hingga enam jam lamanya serta bermain 

bersama teman untuk melawan boss juga menjadi hal yang membuat Ova betah 

bermain hingga enam jam. 
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Gambar 3.4. wawancara gamer kedua 

Walaupun Ova bermain hingga enam jam, tetapi dia akan berhenti pada saat 

mulai merasakan pusing atau sakit mata dan tidak melanjutkan lagi bermain pada 

hari itu. Wawancara ketiga dilakukan dirumah penulis dengan modus yang sama 

untuk mengajak bermain bersama, wawancara dilakukan pada tanggal 23 Februari 

2019 pukul 21.45 WIB kepada Fathan Fadilah, salah satu rekan bermain penulis. 

Dimulai dari pengalaman penulis, setiap Fathan bermain dirumah penulis ia tidak 

pernah langsung mengerjakan perintah dari ibunya dan tetap meneruskan bermain. 

Hasil dari wawancara tersebut membuktikan bahwa Fathan memang mengalami 

kecanduan bermain game online dan tidak bisa mengatur waktu ketika bermain 

game, Fathan biasa menghabiskan lima jam lebih untuk bermain game dalam satu 

harinya dan bisa enam jam keatas apabila tidak ada keperluan. Fathan sering 

mengalami sakit leher, punggung dan mata ketika bermain game tetapi tidak berniat 

berhenti atau mengurangi karna alasan kepuasan. 
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Gambar 3.5. wawancara gamer ketiga 

Fathan menyatakan bahwa bermain game memiliki kepuasan tersendiri 

sehingga hasrat tersebut harus dipenuhi sebelum berhenti bermain, Fathan sering 

bermain game bola yang berbasis online dengan beradu taktik melawan pemain dari 

Asia dan hal tersebut sangat membuat Fathan ketagihan, dikarenakan poin yang 

dikumpulkan dapat membuat profil nya menjadi terlihat jago atau kuat. Tetapi 

sebenernya ia sering berfikiran untuk mengurangi waktu bermain, namun hal 

tersebut sampai sekarang tidak terlaksana karna faktor stress, permainan yang seru 

dan pelarian dari masalah. Bermain game selain untuk kepuasan juga menjadi 

pelarian dari stress menurut beliau, karna bermain merupakan cara yang paling 

efektif untuk mengurangi stress dibanding terapi, jalan-jalan, dll.  

3.1.1.1. Kesimpulan 

Dari wawancara psikolog dan psikiater bisa disimpulkan bahwa kurangnya 

kewaspadaan terhadap kecanduan game di Indonesia masih sangat besar. Game pun 

dianggap hanya permainan biasa dan tidak dilihat efek berkepanjangan nya, dan 
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ternyata kecanduan game yang akut hamper mustahil untuk disembuhkan. Dan dari 

wawancara kepada beberapa pemain, dapat disimpulkan bahwa pemain 

menggangap gemar bermain game bukan suatu hal yang salah. Namum mereka 

tidak menyadari bahwa mereka termasuk pemain game yang berlebihan karena 

terlalu banyak menyita waktu hanya untuk bermain game dengan segala alasan dan 

cara agar kegiatan bermain tidak terganggu. 

3.1.2. FGD 

FGD ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang masalah kecanduan game 

online, peserta FGD merupakan pemain game aktif dengan intensitas bermain yang 

tidak biasa. Beranggotakan enam pemain yang bernama Abiyasa Wicaksana, Ova 

Noval, Fadli Ilmi, Jeremias Rama, Fathan Fadhilah, dan Kevin Putra. FGD ini 

dilakukan dirumah penulis pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 13.00, Penulis 

menanyakan banyak pertanyaan kepada pemain yang hasilnya ialah empat dari 

enam pemain bermain lima hingga enam jam perhari dan sisanya enam jam lebih. 

Waktu bermain ini tidak dilakukan secara langsung melainkan dibagi menjadi 

siang, sore, malam. 

 Alasan yang langsung keluar dari para pemain ialah permainan tersebut 

sangatlah seru sehingga mereka rela membuang banyak waktu untuk memainkan 

permainan tersebut, tidak berhenti sampai disitu penulis selalu mencoba mengulik 

apa sebenarnya masalah yang membuat para pemain kecanduan seperti itu. 
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Gambar 3.6. Peserta FGD 

 Sebetulnya mereka tidak merasa bahwa mereka kecanduan, semua hal tersebut 

dianggap biasa atau lumrah oleh pemain. Sementara hasil dari wawancara terhadap 

psikiater mengatakan kebalikan nya, pada akhirnya salah satu petunjuk dari 

masalah kecanduan ini terungkap pada saat tiga pemain mengatakan bahwa mereka 

tidak memiliki teman nongkrong, hanya teman bermain game dan teman kelas yang 

tidak begitu akrab. Dua diantaranya mengatakan bahwa mereka ada masalah 

dengan orang tua sehingga lebih memilih bermain dibandingkan berinteraksi 

dengan orang tua masing masing. Satu pemain selanjutnya tidak memiliki masalah 

dan murni hanya menggemari game online. 

 Dikarenakan mereka sudah mulai terbiasa dengan masalah yang dialami 

masing masing, mereka pun tidak lagi mempermasalahkan dan cukup hanya dengan 

bermain mereka bisa merasa tenang dan tidak kesepian. Dengan statement dari 

pemain tersebut membuat penulis mendapatkan suatu petunjuk dimana game 

menjadi pelarian dari dunia nyata, hal tersebut diperkuat oleh pendapat keempat 
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pemain dimana mereka juga menyatakan tidak ada hal lebih yang bisa mereka 

lakukan dikehidupan sehari-hari dan bosan dengan kehidupan sama yang terus 

berulang ulang. Hal ini sangat berdampak dengan naiknya intensitas bermaind dari 

para gamer itu sendiri. Mereka merasa lingkungan dan keadaan sangat bertanggung 

jawab pada kegiatan bermain mereka, dikarenakan mereka merasa tidak begitu di 

anggap walau memiliki banyak teman. 

 Lalu penulis mengalihkan topik untuk berdiskusi hal lain dikarenakan 

keadaan sudah mulai tidak enak, gamers mulai merasa disalahkan oleh penulis. 

Ternyata keenam pemain tersebut memiliki teman yang sangat banyak di dunia 

game bahkan melebihi teman aslinya, namun penulis menemukan kejanggalan 

dimana lima dari enam pemain mengatakan bahwa mereka hanya senang bermain 

dengan teman yang level karakternya setara atau lebih, dikarenakan sangat 

menguntungkan dan cenderung enggan bermain dengan level yang dibawahnya. 

Penulis merasa bahwa “teman” yang dimaksud para pemain hanya menginginkan 

sesuatu keuntungan dari pemain tersebut. Tidak untuk dijadikan teman nyata, hal 

tersebut lumayan membuat penulis bersimpati terhadap pemain. 

 Peserta FGD ini sudah mulai tidak membutuhkan hal yang dulu mereka 

tidak bisa dapatkan seperti nongkrong atau keluarga yang harmonis, dengan game 

mereka merasa semua sudah tercukupi, hal tersebut cukup berbahaya menurut 

penulis karna dengan begitu mereka akan sangat susah untuk tidak bermain game 

yang terlalu lama. Pemain merasa lebih dibutuhkan saat mereka bermain game 

online karna mereka merasa menjadi lebih dari sesuatu, untuk pertanyaan 

seterusnya para pemain kerap tidak jujur dalam menjawab pertanyaan dari penulis 
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sehingga penulis harus memikirkan cara agar mereka jujur tanpa mereka sadar. 

Pertanyaan dialihkan tentang kebiasaan bermain, dari situ pemain menanyakan 

gangguan seperti telpon, diganggu teman dan lain lain khusus untuk pemain moba. 

Dari situ penulis menyadari  bahwa genre permainan sangat berpengaruh terhadap 

emosi dari para pemain tersebut. Permainan PvP atau bisa disebut dengan player vs 

player cenderung paling banyak membuat pemain jadi gampang emosi. 

 Dikarenakan kesalahan kecil dapat berdampak kekalahan, dampak dari 

kekalahan tersebut sangat merugikan bagi pemain yang sudah sangat serius dalam 

permainan tersebut. Sebagai contoh permainan yang bernama Dota 2, apabila kalah 

dalam pertandingan beranking. Point kita akan berkurang lebih banyak daripada 

kita mendapatkan poin ketika menang, pemain RPG cenderung lebih tidak segalak 

pemain PvP.  

 Untuk masalah mengenai kesehatan, pemain cenderung cuek akan hal 

tersebut karena mereka merasa dengan istirahat sebentar atau makan akan 

menyembuhkan gejala pegal atau sakit mata yang timbul karena bermain game 

terlalu lama. Hanya satu yang benar benar berhenti ketika sudah mulai merasakan 

gejala gejala sakit. Hal tersebut bisa dibilang mengkhawatirkan karena sudah mulai 

tidak memperdulikan kesehatan diri sendiri. 

 Mengenai biaya, hanya tiga dari lima orang yang keluar uang hingga diatas 

30% dari penghasilan, yang lainnya enggan keluar uang sebanyak itu karna 

beberapa faktor seperti penghasilan tidak besar, masalah keluarga, dll. Tiga orang 

yang keluar duit hingga diatas 30% tersebut mengklaim akan jauh lebih seru 

memainkan game apabila kita membeli aksesoris dari game tersebut karna akan 
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mempermudah dalam memainkan permainan tersebut. Pemain juga merasa sangat 

bangga menggunakan kostum yang harganya mahal dikarenakan akan terlihat 

seperti pemain berkelas di game tersebut.  

 Dalam hal dampak negatif dari kecanduan game online tersebut peserta 

FGD tidak terlalu mengkhawatiri hal tersebut dikarenakan mereka merasa hanya 

satu banding seribu penyakit penyakit tersebut keluar. Dan untuk masalah desain, 

mereka menyukai desain game yang berbasis vector dengan kata kata yang tidak 

kaku dan simpel, peserta FGD juga tidak menyukai banyaknya teks dalam sebuah 

laman website karna sangat membosankan. 

3.1.2.1. Kesimpulan 

Dari FGD yang dilakukan oleh penulis terhadap para pemain game online yang 

sudah mulai atau sudah dalam tahap kecanduan, mereka memiliki masalah masing 

masing yang menimbulkan efek kebutuhan dalam mencari pelarian untuk menutupi 

masalah tersebut, pemain yang sudah kecanduan cenderung tidak merasa bahwa 

mereka kecanduan, beda halnya dengan pecandu narkoba. Dan mereka merasa 

bahwa kecanduan mereka itu kearah positif dikarenakan tidak merokok dan tidak 

menggunakan narkoba, padahal jika dilihat dalam segi medis kondisi tubuh seorang 

pemain yang bermain lima jam keatas secara terus terusan akan berdampak buruk 

dikeumidan hari, penulis juga mendapatkan insight dan problem dari rangkuman 

FGD dan wawancara. 

 Dalam FGD ini juga membuka jalan penulis untuk membuat desain 

kampanye dikarenakan penulis sudah mengulik segala yang mereka suka dan yang 
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tidak disukai, penulis juga mulai mengerti selera para gamers dalam melihat media 

media yang betebaran dilingkungan. 

3.1.3. Kuesioner  

Kuesioner dibuat melalui google form dan disebar secara online ke mahasiswa 

Universitas Multimedia Nusantara, Steam community, forum jagatplay, dan 

mengirim langsung kepada teman teman penulis. Jumlah responden ditentukan 

dengan jumlah sample rumus Slovin 10% human error dengan hasil 100 responden 

untuk mengetahui seberapa banyak pecandu game online dan seberapa tingkat 

kecanduan mereka serta berapa orang yang masi berkeinginan untuk mengurangi 

kecanduan nya. Kuesioner ini juga dibuat untuk mencari kebiasaan dari target, guna 

untuk merancang sebuah kampanye agar efektif dan kemungkinan berhasil tinggi. 

3.1.4. Analisa Kuesioner 

Penulis mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengukur jumlah, mengetahui 

seberapa tingkat kecanduan dari para pemain game online di Indonesia serta 

mengetahui target behavior. Berikut merupakan hasil dari kuesioner yang disebar 

oleh penulis. 

 

Gambar 3.7. Analisa usia 
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 Dapat disimpulkan bahwa pemain game online terbanyak terdapat pada usia 

20-26 tahun. Penulis akan memfokuskan kampanye untuk usia 20-26 tahun sesuai 

dari hasil kuesioner, agar kampanye berjalan sesuai tujuan penulis. 

 

Gambar 3.8. Analisa domisili responden 

 

Gambar 3.9. Analisa tipe game yang disukai responden 
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Gambar 3.10. Analisa jumlah waktu yang dihabiskan untuk bermain game 

Dari diagram tersebut, terdapat 49% responen bermain game lebih dari lima 

jam. Selebihnya masih bisa mengatur waktu, namun kecanduan atau tidaknya 

seseorang belum berhenti di perhitungan jam. 

 

Gambar 3.11. Analisa rasa sakit yang dialami responden 

Dari diagram tersebut sekitar 67% pemain merasakan sakit ketika bermain 

game terlalu lama. Selebihnya tidak merasakan apa-apa, hal ini cukup buruk 

dikarenakan mereka tetap bermain walau merasakan sakit seperti diagram diatas. 
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Gambar 3.12. Diagram tingkat kesadaran responden 

Dari diagram tersebut, sekitar 71% mempunyai kesadaran untuk 

mengurangi waktu bermain masing masing. Walaupun selebihnya tidak, untuk 

yang tidak akan dilanjutkan analisa pada gambar selanjutnya. 

 

Gambar 3.13. Alasan responden yang mengatakan tidak 

Berikut merupakan beberapa alasan dari responden mengapa mereka tidak 

pernah berfikir untuk mengurangi waktu bermain, total ada 29 responden. Untuk 

ini penulis akan membuat strategi untuk menangani alasan alasan tersebut dalam 

kampanye yang akan dibuat penulis. 
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Gambar 3.14. Analisa pengetahuan tentang dampak terlalu lama bermain 

Sebanyak 69% (69 responden) mengetahui dampak jangka panjang bermain 

game online terlalu lama. Selebihnya tidak dan sepertinya tidak berniat mencari 

tahu. 

 

Gambar 3.15. Analisa tingkat kesadaran akan dampak jangka panjang 

bermain game online 

Dari diagram tersebut terbukti bahwa 69% respoden yang mengetahui 

dampak jangka panjangnya tidak mengetahui secara benar seperti apa dampak 

bermain game online terlalu lama dikarenakan 80% responden ingin mengurangi 

Perancangan Kampanye Sosial..., Vito Rahadian, FSD UMN, 2019



58 

 

durasi bermain ketika diberi gambaran tentang efek jangka panjang bermain game 

online terlalu lama.  

 

Gambar 3.16. Analisa tingkat penghasilan responden 

Dalam diagram tersebut, sekitar 65% responden berpenghasilan dibawah 

Rp.3.000.000,- dalam sebulan dan hal tersebut akan penulis jadikan salah satu 

bahan strategi dalam membuat kampanye sosial. 

 

Gambar 3.17. Analisa pengeluaran responden untuk game online 

Dari 100 responden yang mengisi, sebanyak 81 responden mengeluarkan 

uang dari penghasilan atau uang jajan nya untuk game online. Dari hasil wawancara 

dengan psikolog dan psikiater apabila yang dikeluarkan hanya sedikit belum 
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termasuk ketagihan tetapi kalau sudah diatas 30% dari penghasilan, hal tersebut 

sudah termasuk kecanduan. Sebanyak 50% responden mengeluarkan uang diatas 

30% dari penghasilan untuk game online. 

3.1.4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang penulis sebar, pengetahuan tentang dampak 

jangka bermain game online terlalu lama masih minim diketahui oleh pemain 

sehingga mereka tidak menghiraukan dan terkesan tidak takut terkena dampak 

tersebut. Dan kebanyakan pemain tidak menyadari bahwa mereka termasuk 

kecanduan game onl 

 Metodologi Perancangan Kampanye Dentsu 

Dentsu (2011) mengungkapkan bahwa AISAS adalah model yang dirancang untuk 

melakukan pendekatan kepada target secara lebih efektif dengan melihat perubahan 

perilaku yang terjadi khususnya terkait dengan latar belakang kemajuan teknologi 

internet. AISAS merupakan singkatan dari Attention, Interest, Search, Action, 

Share. Attention digunakan untuk menarik perhatian target, hal ini dilakukan 

dengan membuat konten konten yang sangat menarik dan unik sehingga target 

tertarik untuk melihat atau penasaran, Interest merupakan fase dimana target sudah 

mulai tertarik dengan konten konten yang kita sampaikan. Search merupakan 

keadaan dimana target sudah mulai mencari cari informasi tentang kampanye atau 

promosi yang dibuat, Action merupakan fase dimana target sudah melakukan apa 

yang diinginkan oleh pembuat kampanye yang sesuai dengan kampanye, lalu tahap 

terakhir ialah Share dimana target akan menyebarkan kampanye yang kita buat ke 

seleuruh penjuru. 
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