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A B S T R A K 

Tujuan dari Literature review ini adalah memberikan gambaran mengenai penelitian Internet gaming 

disorder (IGD). IGD berpotensi menjadi masalah serius jika dilihat dari meningkatnya penggunaan 

permainan Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) pada remaja. Walaupun pembahasan IGD masih 

berada dalam bab yang akan dipelajari lebih lanjut pada DSM-V, namun pengembangan instrumen 
untuk mengukur IGD telah dilakukan dengan pengujian yang valid dan reliabel. Partisipan dalam 

literature review ini berasal dari berbagai negara, dan pencarian literature menggunakan database 

seperti PsychINFO, ScienceDirect, dan Google Scholar dengan rentang dari tahun 2008 sampai 

2019. Sembilan belas artikel ilmiah sesuai dengan kriteria screening preferred reporting items for 

systematic reviews and meta-analyses (PRISMA) yang digunakan sebagai metode dalam literature 
review ini. Hasil analisa sitematis menunjukkan bahwa IGD mempunyai dampak negatif terhadap 

remaja, antara lain terganggunya manajemen waktu, kehidupan sosial yang bermasalah, pengaruh 

terhadap emosi serta fisik, menurunnya prestasi akademik dan gangguan tidur. Patologi IGD lebih 

banyak ditemui pada remaja laki-laki dari pada remaja perempuan. 
 

Kata kunci: internet gaming disorder, igd, moba, adolescents 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 
Video game merupakan pilihan hiburan berbasis komputer atau smartphone yang populer dikalangan 

remaja. Adanya perkembangan jaringan komputer berupa internet dengan kemampuan time sharing, 

juga mempengaruhi perkembangan video game menjadi permainan multiplayer internet games yang 

memungkinkan adanya interaksi antar pemain. Saat ini jenis multiplayer internet games yang banyak 
diminati adalah Multiplayer Online Battle Arena atau disingkat dengan MOBA (Bányai, Griffiths, 

Király, & Demetrovics, 2019). 

 

MOBA adalah sub-genre dari games strategi real-time (online), yang terdiri dari 2 tim berjumlah 5 

pemain disetiap tim. Setiap pemain dalam tim akan bersaing satu sama lain dengan pemain dari tim 
lawan untuk mengontrol karakter (avatar) di dalam game. Fokus dari game ini adalah strategi 

mengembangkan karakter yang dipilih oleh pemain untuk melawan musuh dalam peperangan dan 

bagaimana bekerja sama dengan anggota tim lain. Games MOBA bisa didownload dengan gratis, 

setiap orang bisa memainkan game ini dan bebas memilih atau menukar pilihan karakter yang mereka 
mau, beberapa konten eksklusif didalam game bisa didapatkan dengan membelinya. Pengembang 

game MOBA akan selalu me-update konten game secara berkala, dan salah satu faktor kenapa jenis 

game ini sangat diminati karena memiliki output yang tidak terbatas, sehingga pemain yang kalah 

ataupun yang menang tetap bisa melanjutkan permainan dengan menggunakan teknik atau strategi 

baru (Mora-Cantallops & Sicilia, 2018). Beberapa games MOBA yang banyak diminati seperti League 
of Legends, DOTA 2, dan Mobile Legends. Semua genre MOBA memiliki jenis karakter yang hampir 

sama, yaitu karakter suppor, Top, Mid,dan jungler, dimana semua karakter mempunyai peran spesifik 

dan harus bekerjasama dalam tim untuk menghancurkan musuh (García-Lanzo & Chamarro, 2018). 
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Fitur didalam game MOBA yang kompleks dan selalu di up-date memberikan rasa penasaran bagi 

pemain untuk selalu mengeksplorasi permainan. Ketersediaan fungsi real-time yang dapat 

menghubungkan pemain dengan pemain lain dari seluruh dunia juga menjadi daya tarik yang 

menantang bagi pemain MOBA. Begitu juga dengan adanya kompetisi resmi berskala internasional 
bagi pemain MOBA yaitu E-sport, menjadikan permainan ini sebagai orientasi jangka panjang bagi 

beberapa pemain (B, Sharaf, Ahmed, & Abdennadher, 2012). Fenomena MOBA dikalangan remaja 

menjadi penting untuk diteliti, Hyung hur (2006) mengungkapkan bahwa remaja rentan terhadap 

dunia virtual (internet), karena bisa merusak kepribadian dan hubungan sosialnya. Dikhawatirkan 
penggunaan internet dalam bentuk games oleh remaja akan menimbulkan internet gaming disorder 

(IGD), 

 

Internet Gaming Disorder (IGD) 

IGD adalah gangguan serius terkait penggunaan permainan di internet yang menyebabkan 
penderitanya mengalami masalah kepribadian dan sosial (Paulus, Ohmann, von Gontard, & Popow, 

2018) . Patologi umum terkait IGD telah dibahas dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorder edisi ke-5 (DSM-V). Namun pembahasan mengenai IGD masih berada dalam bagian 

“Kondisi untuk dipelajari lebih lanjut” dikarenakan masih adanya perdebatan untuk menetapkan 

termasuk pada jenis gangguan apakah IGD ini, apakah paksaan, gangguan kontrol impuls atau 
gangguan perilaku (Wichstrøm, Stenseng, Belsky, von Soest, & Hygen, 2019a). 

 

Penelitian Wu, Lau, & Lei, (2017) menemukan hubungan signifikan yang positif antara keinginan 

melarikan diri dari kenyataan, stress coping, fantasi dan mengisi waktu luang dengan penggunaan 
MOBA secara berlebihan. Sementara itu Worth & Book, (2015) menyatakan frekuensi bermain 

MOBA berkaitan dengan personality, ditemukan hubungan positif antara sifat agresif, keinginan untuk 

menang, dan “keinginan untuk membantu” dengan tingginya frekuensi memainkan MOBA. Namun 

penelitian yang lebih komprehensif dari Wichstrøm & Hygen, (2019) menyatakan bahwa untuk 

menetapkan IGD secara utuh perlu dilakukan integrasi pada faktor demografi, orang tua dan faktor 
teman sebaya. Mempertimbangkan dampak negatif IGD terhadap kehidupan remaja, diperlukan 

penelitian yang komprehensif. Akan tetapi jumlah penelitian tentang IGD pada remaja masih terbatas 

jumlahnya, literature review ini bertujuan untuk meninjau penelitian IGD pada remaja secara 

sitematis, agar bisa memberikan informasi awal bagi penelitian pada topik ini. 
 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Proses seleksi pada artikel ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan panduan internasional yang 

memenuhi kriteria Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 
termasuk didalamnya panduan untuk literature review. Pencarian artikel menggunakan istilah 

berikut: internet gaming disorder among adolescents atau Games addiction. Kriteria pencarian 

tersebut dimasukkan dalam sejumlah database, seperti PsychINFO, ScienceDirect, dan Google 

Scholar. Semua pencarian dibatasi pada makalah dengan teks lengkap yang diterbitkan dari tahun 
2007 hingga 2019. Pencarian data ini menghasilkan total 22 hasil. Hasil tersebut dikategorikan dalam 

masing-masing database: PsychINFO (2 hasil), ScienceDirect (2 hasil), dan Google Scholar (18 hasil). 

Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria PRISMA dan konten terkait IGD pada remaja, maka 

ditemukan 19 artikel ilmiah yang sesuai. Bahasa publikasi artikel ilmiah adalah bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia, dan studi berfokus pada IGD among adolescent. Sembilan belas penelitian 
dievaluasi berdasarkan kriteria dalam hal karakteristik sampel, tujuan penelitian, instrumen penelitian 

dan hasil, seperti yang ditunjukkan dalam PRISMA flow diagram (Gambar 1). Untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami literature review ini penulis membuat table yang berisi 19 jurnal yang 

telah diseleksi melalui metode PRISMA (Tabel 1). 
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Gambar 1. PRISMA Flow Diagram untuk Penelitian IGD 
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Pencarian database total (n=22) melalui PsychINFO (n=2), 

ScientDirect (n=2), dan Google Schoolar (n=18) 

Artikel dengan konten yang sama (n=2) 

Artikel dengan konten yang sesuai 

(n=21) 

Artikel yang memenuhi kriteria (n=19) 

Artikel yang sesuai (n=19) 

Artikel yang tidak 

sesuai karena hanya 

membahas internet 

addiction (n=3) 

Penelitian yang sesuai (n=19), 

termasuk didalamnya pembahasan 

mengenai internet addiction yang 

mencakup IGD. 
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T a b l e  1 .  P e n e l i t i a n  t e r k a i t  I G D  p a d a  R e m a j a  

Peneliti Negara Karakteristik 

sampel 

Instrumen / alat ukur Tujuan penelitian Hasil penelitian 

(Iwaibara &

 Fukuda, 

2019) 

Jepang 1696 orang 

pada 73 sekolah 

di Jepang 

The Internet Addiction 

Tes (IAT) by Young dan 

Japannese Burnout Scale 

(JBS) 

Untuk meneliti hubungan 

antara resiko internet 

addiction dalam 

penggunaan internet 

serta kaitannya dengan 

burnout syndrome 

menggunakan survey 

cross-sectional dan 

mengguji factor-faktor 

yang berhubungan 

dengan internet 

addiction 

Resiko internet addiction berhubungan 

dengan penggunaan internet dalam waktu 

yang lama secara private. Baik pada waktu 

bekerja maupun akhir pekan. Begitu juga 

dengan permainan atau games di internet. 

Individu yang mempunyai score tinggi pada 

sindrom burnout mempunyai hubunga yang 

positif dengan internet addiction 

(Männikkö, 

Ruotsalainen, Tolvanen, 

& Kääriäinen, 2019) 

Finlandia 773 remaja IGDT-10 Untuk menguji 

instrumen dan 

mengidentifikasi 

permasalahan gaming 

behaviour pada siswa 

sekolah kejuruan di 

finlandia 

IGDT 10 merupakan alat ukur yang tepat. 

Siswa laki-laki lebih sering bermain game di 

laptop dengan waktu bermain yang buruk 

dan kesehatan yang menurun. 
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(Evren et al., 2018) Turki 1250 

mahasiswa dari 

forum gamers 

Internet Gaming 

Disorder 

Scale (IGDS) dan Young’s 

Internet Addiction Test- 

Short Form (YIAT-SF) 

Menguji reliabelitas dan 

validitas instrumen ukur 

dengan adaptasi Turki. 

Skala yang digunakan reliabel dan validitas 

yang konvergen. 

Ditunjukkan oleh korelasi positif yang 

signifikan secaa statistic antara waktu rata- 

rata yang dihabiskan setiap hari dengan 

bermain game selama satu tahun 

(Kurniasanti, Wiguna, 

Wiwie, & Winarsih, 

2018) 

Indonesia 19 remaja (15 

Laki-laki, 4 

Perempuan

) 

Interview (kualitatif) Mempelajari dampak 

dari IGD pada remaja di 

Jakarta 

Hasil menunjukkan karakteristik yang 

berbeda untuk tingkat penggunaan 

internet antara remaja laki-laki dan 

perempuan dan remaja dianggap rentan 

terhadap kecanduan internet. 
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D I S K U S I  

Berdasarkan riview dari 19 artikel ilmiah tersebut dimana jumlah partisipan yang cukup masif yaitu 

sebanyak 35 ribu remaja dengan rentang usia 13-18 tahun dan berasal dari berbagai negara. Sebagian 

besar variabel terikatnya adalah internet gaming disorder dengan variabel bebas yang berhubungan 
dengan remaja. Hasil pnelitian 19 artikel tersebut dapatkan hasil sebagai berikut: 

 

Pertama, sebagian besar literatur menyatakan bahwa online game jenis MOBA mempunyai dampak 

negatif terutama terhadap remaja, diantaranya adalah; terganggunya manajemen waktu, kehidupan 
sosial yang bermasalah dan pengaruh terhadap emosi serta fisik (Ameen et al., 2019), dan 

menyebabkan remaja kehilangan kontrol, serta mengalami konflik internal, dan ketidakseimbangan 

mood (Griffiths, 2018.). Bermain MOBA juga membuat remaja mengalami penarikan sosial dan hanya 

mementingkan satu kegiatan (gaming) saja didalam hidupnya, dimana hal tersebut berhubungan 

dengan lower mental seperti stress, gelisah, depresi dan ide untuk bunuh diri (B et al., 2012). 
Kemudian juga ditemukan bahwa kecanduan online game jenis MOBA menyebabkan remaja 

mengalami internet gaming disorder yang berdampak pada menurunnya prestasi akademik dan 

gangguan tidur (Hawi et al., 2018). 

 

Semua dampak negatif dari permainan online game jenis MOBA ini mengarah pada patologi internet 
gaming disorder (IGD). Kriteria diagnostik untuk IGD menurut DSM V yaitu:(a)larut dengan 

permainan Internet;(b)mengalami gejala penarikan diri ketika game Internet berhenti;(c)peningkatan 

toleransi terhadap waktu bermain (kebutuhan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dalam 

permainan Internet;(d)upaya yang gagal untuk mengendalikan keterlibatan dalam permainan 
Internet;(e) hilangnya minat pada hobi dan hiburan lainnya sebagai akibat dari game internet;(f) terus 

menggunakan game Internet secara berlebihan meskipun sadar sedang mengalami masalah 

psikososial;(g) memanipulasi anggota keluarga, terapis, atau orang lain mengenai lama bermain game 

Internet;(h) menggunakan game Internet untuk melarikan diri atau meringankan suasana hati yang 

negatif; dan (i) kehilangan hubungan, pekerjaan, atau kesempatan pendidikan / karier yang signifikan 
karena berpartisipasi dalam permainan Internet (Pontes & Griffiths, 2015). 

 

Kedua, resiko IGD lebih sering terjadi karena toleransi terhadap waktu penggunaan internet yang 

lama (Iwaibara, Fukuda, Tsumura, & Kanda, 2019). Sementara itu Paulus & Ohman (2018) 
mengelompokkan penyebab remaja mengalami IGD saat memainkan MOBA, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal berupa perubahan suasana hati, penghargaan terhadap diri yang 

rendah, pelarian dari masalah, coping terhadap stress, dan konsep diri yang rendah. Sementara itu 

factor eksternal berupa hubungan buruk dengan anggota keluarga, masalah sosial (perasaan malu, 

kesepian), dan tersedianya fitur yang selalu  memberi stimulus dalam online game jenis MOBA. Salah 
satu literatur menyebutkan enam karakteristik yang menyebabkan seorang remaja sulit melepaskan 

diri dari permainan MOBA, yaitu: (1)pemain merasakan kepiawaian dan prestasi (karakter 

interactivity); (2)pemain merasakan kegembiraan atau emosi yang terlepaskan (karakter rewards); 

(3)pemain dapat melupakan masalah dan membantu dalam mengurangi tekanan (karakter 
immersion); (4)pemain dapat menghabiskan waktu yang banyak (karakter endlesness); (5) pemain 

dapat merasakan tujuan dan rutinitas (karakter work-like structure); (6) pemain dapat merasakan 

kemajuan setiap episode dan dapat mengontrol kemajuan tersebut atau karakter virtual nature 

(Heryana, A, 2018) 

 
Ketiga, alat ukur yang paling sering dipakai untuk mengetahui gejala IGD adalah Internet Gaming 

Disorder Scale (IGDS-short-form) dan Internet Gaming Disorder Test (IGDT). Kecenderungan 

tersebut berdasarkan pada kajian psychometric yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait IGD 

dalam literatur diatas. Mengingat bahwa remaja adalah usia dramatic dan penuh strategi, para peneliti 

mempertimbangkan bahwa pengukuran terhadap remaja pemain MOBA yang terindikasi IGD 
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kemungkinan akan terbias online game jenis MOBA ini sendiri adalah permainan yang melatih strategi 

(Männikkö et al., 2019). 

 

Keempat, berkembangnya jenis permainan online game menuntut penelitian yang lebih dalam dan 
terbarukan secara berkala sesuai dengan trend permainan. Konsep patologi IGD belum ditetapkan 

sebagai gangguan mental dalam DSM-V disebabkan karena adanya sebagian kecil penelitian yang 

mengungkapkan dampak positif dari MOBA. Ditemukan bahwa jika MOBA dimainkan oleh pemain 

profesional dalam ajang olah raga resmi khusus untuk online games atau yang sering disebut E-sport, 
maka tidak akan memberi dampak negatif yang besar pada pemainnya. Karena e-sport adalah 

kompetisi yang terorganisir, atlit e-sport bermain dengan motivasi untuk meningkatkan kemampuan 

mental dalam berkompetisi, sosialisasi, dan eksplorasi (García-Lanzo & Chamarro, 2018). De freitas 

& Griffiths (2007) juga mengemukakan argumen bahwa MOBA bisa menjadi media untuk edukasi, 

mereka menemukan individu yang memainkan jenis multiplayer games bisa meningkatkan 
kemampuan mengambil keputusan, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan menggunakan media 

belajar. Namun dampak positif dari MOBA ternyata lebih banyak ditemui pada pemain profesional 

dalam ajang e-sport, sementara pemain non-profesional yang didominasi oleh remaja, mengalami 

dampak negatif yang lebih besar. 
 

 
S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil literature review yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa online game 
jenis MOBA berdampak negatif terhadap remaja dan bisa menimbulkan internet gaming disorder 

(IGD). Penyebab remaja menjadi candu bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, namun 

dibutuhkan lebih banyak penelitian yang HARUS disesuaikan dengan kultur sosial dimana remaja 

tersebut berdomisili. Penelitian mengenai IGD pada remaja belum sepenuhnya bisa memenuhi 
kriteria DSM-V sebagai gangguan penuh karena masih dibutuhkan penelitian jangka panjang. 

Bertambahnya penelitian mengenai topik ini diharapkan bisa memperkuat literatur mengenai IGD, 

sehingga bisa ditetapkan dalam DSM V sebagai sebuah kondisi gangguan tersendiri. Penelitian 

comparative antar negara dengan partisipan yang beragam sangat berpotensi untuk diteliti lebih 

lanjut. Literature review ini juga bisa membantu peneliti selanjutnya untuk mempedalam lagi kajian 
tentang IGD. Keterbatasan literatur mengenai IGD, terutama di Indonesia, membutuhkan penelitian 

khusus karena Indonesia termasuk negara terbesar pengguna online games jenis mobile legends 

(Anwari, 2018) 
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