
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masa remaja sering dianggap sebagai masa paling rawan dalam proses 

kehidupan manusia. Masa remaja yang dimulai pada sekitar usia 11 tahun hingga 

sekitar usia 20 tahun, ini merupakan periode transisi perkembangan antara masa 

kanak-kanak dengan masa dewasa, melibatkan perubahan biologis, kognitif dan 

sosial. Perubahan biologis ditandai dengan pertumbuhan tinggi badan, perubahan 

hormonal dan kematangan organ seksual yang ditandai dengan pubertas 

(Santrock, 2014).  

Remaja sebagai pribadi yang sedang mengalami dinamika dalam proses 

mencari jati diri menuju dewasa, membutuhkan kehadiran orang lain sebagai 

elemen yang penting bagi perkembangan mereka (Christofides, Muise dan 

Desmarais, 2015). Masa remaja juga menjadi periode yang rentan terhadap 

pengaruh-pengaruh negatif yang diterimanya. Pengaruh ini dapat memunculkan 

perilaku-perilaku yang kurang disukai atau bahkan sama sekali tidak dikehendaki 

oleh masyarakat.  

Hadirnya media baru seperti game online menghapus batas antara ruang dan 

waktu, yang akhirnya mengubah gaya hidup masyarakat. Hal ini merupakan salah 

satu gambaran banyaknya masalah yang dialami remaja masa kini yang 

berdampak pada perkembangan pola pikir. Khususnya siswa yang ada di SMA N 

1 Tumijajar yang saat ini mengalami kecanduan game online. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru bimbingan konseling, siswa sering memainkan game 

online disaat jam belajar, karena hal ini proses belajar tidak maksimal dan guru 
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bimbingan konseling mengalami kesulitan dalam menangani kecanduan game 

online pada siswa.  

Dari hasil kuisioner yang sebelumnya telah disebarkan kepada siswa kelas X 

dan kelas XI SMA N 1 Tumijajar dengan tujuan untuk mengetahui jenis game 

online yang sering dimainkan oleh siswa, diketahui bahwa 68,9% dari 154 siswa 

memainkan Moba Legend : Bang Bang. Game ini termasuk dalam genre 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) yaitu salah satu genre pada video 

game, game bergenre MOBA dimainkan secara berkelompok membentuk dua tim 

yang berbeda yang bertujuan untuk saling menghancurkan markas tim lawan 

(Galyonkin, 2017).  

Moba legend bang bang adalah game dengan rating nomor dua yang diminati 

di Indonesia. Dengan tingkat peminat game ini yang semakin meningkat  tiap 

tahunnya sekitar 5% - 10%, dari beberapa laporan diatas penulis tertarik membuat 

sistem informasi berbasis Web untuk mengetahui Perkembangan Pola Pikir 

Remaja Terhadap Pemanfaatan Game Online di SMA N 1 Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode slovin. 

Metode ini dapat diartikan sebagai rumus untuk menghitung jumlah minimum 

sampel dari suatu peristiwa. Formula ini pertama kali disajikan oleh Slovin pada 

tahun 1960. Rumus Slovin umumnya digunakan dalam penelitian survei di mana 

ukuran sampel biasanya sangat besar, sehingga diperlukan rumus untuk 

menghasilkan sampel yang dapat dihitung secara keseluruhan (Ryan T, 2014). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang dihadapi adalah: 

1. Perlunya sebuah sistem informasi untuk mengetahui tingkat kecanduan 

bermain game pada siswa SMA Negeri 1 Tumijajar.  

2. Perlunya sebuah sistem informasi untuk para guru bimbingan konseling dalam 

proses konseling siswa di SMA Negeri 1 Tumijajar. 

3. Bagaimana hasil pengujian terhadap sistem informasi perkembangan pola 

pikir remaja terhadap pemanfaatan game online yang dibuat dari sisi 

functionality suitability dan operability menggunakan ISO 25010? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian Sekripsi ini terarah dan memudahkan dalam pembahasan, 

maka perlu adanya batasan masalah yaitu: 

1. Sistem informasi yang dibangun menggunakan bahasa pemgrograman php 

dan DBMS MySQL sebagai databasenya dan ditulis menggunakan teks editor 

Dreamweaver. 

2. Pengembangan sistem informasi menggunakan konsep Prototype. 

3. Pengujian sistem informasi menggunakan ISO 25010 dengan kriteria 

functionality suitability dan operability dalam penggunaan sistem informasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sistem informasi perkembangan pola pikir remaja terhadap 

pemanfaatan game online berbasis Web. 

2. Mengetahui sejauh mana perkembangan pola pikir remaja terhadap 

pemanfaatan game online. 

3. Membantu dalam pencegahan dampak buruk game online dikalangan remaja. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan 

informasi tentang perkembangan pola pikir remaja. 

2. Membantu meningkatkan kinerja guru bimbingan konseling di SMA  N 1 

Tumijajar Tulang Bawang Barat. 

3. Manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang sistem informasi 

berbasis Web dengan Pemrograman PHP dan server basis data MySQL. 


