
 

 

Lampiran 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor   :   01b/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Abdulloh (Tokoh Masyarakat) 

Tanggal Wawancara :   20 Mei 2015 

Jam   :   14.00 – 15.30 

Tempat Wawancara :   Rumah Bapak Abdulloh 

Topik Wawancara       : Dampak negatif pemainan Game Online melalui 

pendampingan agama di Desa Ringinagung Kecamatan 

Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb 
Permisi Bapak mengganggu 
waktunya sebentar. 

Ya silahkan saja gak papa. Ada yang bisa saya 
bantu? 

Menurut Bapak, apa dampak 
negatif pemainan Game 
Online melalui pendampingan 
agama di Desa Ringinagung 
Kecamatan Magetan 
Kabupaten Magetan? 

O..masalah itu to. Ya langsung saja menurut 
saya banyak dampak perilaku negatif pada anak 
akibat dari permainan game online adalah 
sebagai berikut: 
1. Keimanan yang dimiliki oleh anak semakin 

hari semakin berkurang, karena anak 
cenderung percaya dengan hal-hal yang 
sudah dilihatnya melalui permainan game 
online tersebut sehingga apa yang sudah 
diajarkan oleh agama akan luntur.  

2. Anak lebih mudah terinpirasi otaknya 
melalui permainan game online sehingga 
kepercayaan terhadap hal yang semsetinya 
menjadi berkurang 

3. Kedisiplinan dalam melakukan ibadah yang 
dimiliki oleh anak semakin hari semakin 
berkurang, karena waktu untuk melakukan 
ibadah sehari-hari yaitu sholat lima waktu 
jadi terbengkalai.  

4. Anak lebih mementingkan untuk main game 
online dari pada mengaji di TPA.  

5. Anak-anak lebih suka main game online dari 



 

 

pada harus membaca Al-Qur’an pada waktu 
tertentu. 

6. Anak-anak tidak mempunyai jiwa sosial 
yang tinggi terhadap lingkungan sekitar jika 
ada suatu keiatan yang bersifat sosial. 

7. Anak-anak memiliki perilaku yang kurang 
sopan terhadap orang tua ketika berbicara 
maupun bergaul dalam kehidupan sehari-
harinya 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor   :   02b/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Muladi (Orang Tua Anak) 

Tanggal   :   22 Mei 2015 

Jam   :   11.00 – 12.00 

Tempat Wawancara :   Rumah Bapak Muladi 

Topik Wawancara       : Dampak negatif anak permainan Game Online di Desa 

Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb 
Permisi Bapak mengganggu 
waktunya sebentar. 

Ya silahkan saja gak papa. Ada yang bisa saya 
bantu? 

Begini Bapak, saya meinta 
kepada Bapak agar 
memberikan informasi untuk 
melengkapi penelitian saya. 

Ya, terus sekali lagi apa yang bisa saya bantu? 

Menurut Bapak, apa dampak 
negatif terhadap perilaku anak 
akibat dari permainan game 
online khususnya di desa 
Ringinagung Kecamatan 
Magetan Kabupaten Magetan 
ini? 

O..masalah itu to. Ya langsung saja menurut 
saya banyak dampak perilaku negatif pada anak 
akibat dari permainan game online adalah 
sebagai berikut: 
1. Anak-anak ketika diajarkan agama di 

sekolah banyak yang tidak konsentrasi dan 
cenderung apa yang sudah dilihat dalam 
permainan game online masih dibawa ke 
sekolah sehingga apa yang diajarkan oleh 
bapak ibu guru kurang bisa dipahami oleh 
siswa.  

2. Anak-anak cenderung lebih menirukan 
tingkah pemain dalam game online dari 
pada apa yang sudah diajarkan oleh 
Rasulullah saw dalam kehidupan sehari-
harinya. Hal tersebut menandakan 
keimanan siswa sudah mulai berkurang.  

3. Terkikisnya nilai-nilai agama karena 
konten atau isi dari game online yang 
cenderung bebas dan tidak terkontrol. 



 

 

4. Anak-anak ketika mengikuti kegiatan 
agama di sekolah, misalnya pondok 
Romadhon maupun kegiatan lainnya siswa 
tidak fokus dan ingin pulang dan banyak 
yang membolos pergi ke warnet untuk 
bermain game online.  

5. Anak-anak ketika dimintai untuk 
membayar iuran amal pada hari Jum’at 
pada setiap minggunya banyak yang tidak 
membayar karena mereka merasa uang 
yang sudah diberikan oleh orang tuanya 
digunakan untuk bermain game online.  

6. Menjadikan anak lupa waktu dan tidak 
disiplin karena saatnya sholat lima waktu 
digunakan untuk bermain game online. 

7. Berkurangnya waktu anak untuk belajar 
agama sehingga kemampuan anak dalam 
berilmu agama menjadi rendah. 

8. Menjadikan anak seorang pemalas karena 
pada saat beribadah pada malam hari atau 
pagi hari tidak dapat dilakukannya karena 
merasa ngantuk. 

 



 

 

 TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor   :   02a/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Ismail, S.Pd.I (Kepala SDN 1 Ringinagung) 

Tanggal   :   21 Mei 2015 

Jam   :   09.30 – 10.30 

Tempat Wawancara :   Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara       : Dampak dampak negatif pemainan Game Online di Desa 

Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb 
Maaf Bapak mengganggu 
waktunya sebentar. 

Ya silahkan saja gak papa. Ada yang bisa saya 
bantu? 

Terima kasih banyak Bapak, 
Kami datang ke sini ingin 
menanyakan sesuatu hal yang 
berkaitan dengan maraknya 
game online di Desa 
Ringinagung Kecamatan 
Magetan Kabupaten Magetan. 

O, iya emang kenapa dengan game online 
tersebut? 

Begini Bapak, dengan 
berkembangnya teknologi 
berupa warnet yang 
menyediakan game online 
tersebut, kira kira ada gak 
dampak negatif terhadap 
pelilaku anak? 

Ya tentu semua itu ada dampak positif dan 
negatifnya. 

Kalau begitu saya ingin tahu 
pendapat Bapak, dampak 
perilaku  negatif apa yang 
dapat disebabkan oleh adanya 
permainan game online 
tersebut? 

Menurut saya apapun di dunia ini pasti ada hal 
yang berdampak negatif bagi siapapun terhadap 
perkembangan teknologi khusunya permainan 
game online tersebut. Dampak perilaku negatif 
pada anak akibat dari permainan game online 
adalah sebagai berikut: 
1. Anak-anak tidak memiliki rasa gotong-

royong yang tinggi ketika ada kegiatan 
membersihkan lingkungan di sekolah 
karena siswa memiliki ego yang tinggi. 



 

 

2. Anak-anak cenderung melakukan 
perbuatan yang tidak baik di sekolah yaitu 
melakukan perbuatan sering berkelahi 
antar teman, pacaran di sekolah dan tidak 
menghormati bapak dan ibu guru ketika di 
ajar di kelas.  

3. Kerapian anak juga semain hari semakin 
berkurang misalnya gaya potong rambut, 
pemakaian seragam di sekolah karena apa 
yang dilihat di permainan game online 
sudah ditirunya.  

4. Anak-anak sering membolos untuk tidak 
masuk ke sekolah hanyha gara-gara ingin 
bermain game online.  

5. Banyaknya isi game online yang 
bertentangan dengan nilai agama, 
misalnya: perjudian, pornografi, 
pembunuhan dan perkelahian. 

6. Menjadikan anak tidak mengenal perilaku 
sopan santun, mudah marah dan agresif 
yang diakibatkan oleh adegan dalam game 
online. 

7. Dapat menjadikan anak terjerumus ke 
dalam ha-hal yang dilarang agama 
misalnya pembunuhan, perkelahian, 
pencurian dan tindakan kriminal yang 
melanggar hukum. 

 
 

    



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor    :   03a/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Abdulloh (Tokoh Masyarakat) 

Tanggal   :   23 Mei 2015 

Jam   :   09.30 – 10.30 

Tempat Wawancara :   Rumah Bapak Abdulloh 

Topik Wawancara       : Strategi pendampingan agama dalam menanggulangi 

dampak negatif permainan game online di Desa 

Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb, Ya silahkan masuk. 

Ada yang bisa saya bantu? 
Ya terima kasih sebelumnya, 
saya merepotkan Bapak. 

Gak apa-apa! Saya lebih senang jika saya bisa 
membantu Ibu. 

Sekali lagi saya ucapkan 
terima kasih atas bantuannya. 

Ya sama-sama. 

Begini Bapak dalam 
perkembangan teknologi ini 
banyak warnet-warnet yang 
menyediakan permainan game 
online. Yang ingin saya 
tanyakan Bapak sebagai orang 
tua yang memiliki anak masih 
sekolah bagaimana strategi 
pendampingan agama dalam 
menanggulangi dampak 
negatif permainan game 
online di Desa Ringinagung 
Kecamatan Magetan 
Kabupaten Magetan? 

Kalu menurut saya. Cara mengatasinya yang 
dibilang susah yang susah tetapi semua itu 
menjadikan tantangan bagi orang tua dalam 
menyikapi adanya perkembangan zaman 
teknologi sekarang ini. Mengenai dampak 
negatif perilaku anak akibat dari permainan 
game online dapat di atasi sebagai berikut: 

1. Mengajak anak-anak untuk ikut dalam 
penyelenggaraan pengajian yang dilakukan 
di lingkungan sekitar.  

2. Membentuk dan mengajak anak-anak untuk 
ikut dalam keorganisasian di bidang agama 
agar anak lebih mudah diawasinya. 

3. Mengajak anak-anak untuk mengaji di 
masjid pada waktu sore setelah pulang 
sekolah dengan mendirikan TPA. 

4. Mengadakan lomba-lomba keagamaan untuk 
memberikan motivasi kepada anak-anak 
untuk selalu beribadah dengan baik. 

5. Mengadakan kegiatan yang bersifat sosial di 



 

 

lingkungan masyarakat sehingga anak dapat 
beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. 

6. Ikut mengawasi perkembangan internet yang 
menyediakan game online agar tidak 
menjamur. 

7. Memberikan ruang bermain bagi anak-anak 
melalui organisasi keagamaan dalam 
melakukan kegiatan sosial maupun agama 



 

 

 TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor    :   03a/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Muladi (Orang tua) 

Tanggal   :   23 Mei 2015 

Jam   :   09.30 – 10.30 

Tempat Wawancara :   Rumah Bapak Muladi 

Topik Wawancara       : Strategi pendampingan agama dalam menanggulangi 

dampak negatif permainan game online di Desa 

Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb, Ya silahkan masuk. 

Ada yang bisa saya bantu? 
Ya terima kasih sebelumnya, 
saya merepotkan Bapak. 

Gak apa-apa! Saya lebih senang jika saya bisa 
membantu Ibu. 

Sekali lagi saya ucapkan 
terima kasih atas bantuannya. 

Ya sama-sama. 

Begini Bapak dalam 
perkembangan teknologi ini 
banyak warnet-warnet yang 
menyediakan permainan game 
online. Yang ingin saya 
tanyakan Bapak sebagai orang 
tua yang memiliki anak masih 
sekolah bagaimana Strategi 
pendampingan agama dalam 
menanggulangi dampak 
negatif permainan game 
online di Desa Ringinagung 
Kecamatan Magetan 
Kabupaten Magetan tersebut? 

Kalu menurut saya. Cara mengatasinya yang 
dibilang susah yang susah tetapi semua itu 
menjadikan tantangan bagi orang tua dalam 
menyikapi adanya perkembangan zaman 
teknologi sekarang ini. Mengenai dampak 
negatif perilaku anak akibat dari permainan 
game online dapat di atasi sebagai berikut: 
1. Selalu mengawasi dan memperhatikan apa 

yang dilakukan anak setiap hari di rumah. 
2. Selalu mengontrol pergaulan anak setiap 

hari di rumah. 
3. Selalu memberikan nasehat-nasehat kepada 

anak tentang bahaya dai kecanduan 
permainan game online. 

4. Membatasi jam main anak ketika sedang 
berlibur terutama jika sedang bermain game 
online. 

5. Tidak memberi uang jajan yang tidak terlalu 
banyak untuk kebutuhan anak. 

6. Memberikan teladan yang baik kepada anak 



 

 

dengan cara mengajak anak untuk tidak lupa 
sholat tepat waktu dan ibadah lainnya. 

7. Ikut mendampingi anak dalam bermain 
game secara online sehingga anak lebih hati-
hati dan tidak lupa waktu untuk belajar. 

8. Memberikan perhatian dan kasih sayang 
yang cukup kepada anak sehingga anak tidak 
bosan untuk tinggal di rumah. 

9. Tidak memanjakan anak secara berlebih-
lebihan agar anak memahami keadaan orang 
tua yang sebenarnya. 

10. Selalu menanyakan kepada anak tentang 
perkembangan belajar anak di sekolah 
sehingga orang tua dapat memantau dan 
mengawasinya. 

 



 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

Nomor   :   03b/W/2015 

Nama Responden :   Bapak Ismail, S.Ag (Kepala SDN 1 Ringinagung) 

Tanggal   :   24 Mei 2015 

Jam   :   09.30 – 10.30 

Tempat Wawancara :   Ruang Kepala Sekolah 

Topik Wawancara       : Strategi pendampingan agama dalam menanggulangi 

dampak negatif permainan game online di Desa 

Ringinagung Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan 

Pertanyaan Peneliti Jawaban Responden 
Assalamu’alaikum wr.wb Waalaikumsalam wr.wb, Ya silahkan masuk. 

Ada yang bisa saya bantu? 
Begini Bapak dalam 
perkembangan teknologi ini 
banyak warnet-warnet yang 
menyediakan permainan game 
online. Yang ingin saya 
tanyakan Bapak sebagai orang 
tua yang memiliki anak masih 
sekolah bagaimana strategi 
pendampingan agama dalam 
menanggulangi dampak 
negatif permainan game 
online di Desa Ringinagung 
Kecamatan Magetan 
Kabupaten Magetan tersebut? 

Kalu menurut saya. Cara mengatasinya yang 
dibilang susah yang susah tetapi semua itu 
menjadikan tantangan bagi orang tua dalam 
menyikapi adanya perkembangan zaman 
teknologi sekarang ini. Mengenai dampak 
negatif perilaku anak akibat dari permainan 
game online dapat di atasi sebagai berikut: 
1. Mengajak anak-anak untuk selalu mengikuti 

kegiatan sholat berjamaah di masjid sekolah.  
2. Mewajibkan siswa untuk membayar iuran 

amal setiap hari Jum’at untuk keperluan 
teman atau orang tua siswa yang sakit. 

3. Melatih siswa untuk selalu bergotong 
royong dengan mengadakan kegiatan 
kebesihan lingkungan di sekolah.  

4. Membiasakan siswa untuk mengucap salam 
ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru 
di manapun berada.  

5. Mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi 
siswa dan menambah kegiatan di sekolah 
sehingga waktu untuk bermain game online 
di rumah berkurang.  

6. Menambah sarana-prasarana yang mengikuti 
perkembangan zaman sehingga anak dapat 



 

 

mengakses internet di sekolah.  
7. Membuat peraturan yang dapat membuat 

anak lebih disiplin dan taat pada aturan 
sekolah sehingga kegiatan sekolah dapat 
berjalan dengan lancar dan melarang siswa 
untuk bermain game online di rumah.  

 


