
5 ALASAN KENAPA KITA SEHARUSNYA 

JANGAN KESERINGAN BERMAIN 

GAME ONLINE 

Halo, Gamers. Semangat untuk online hari ini? Pasti dong ya. 

Secara kita sama-sama tau kalo ngegame online banyak sekali 

manfaatnya. Contoh kecilnya aja, yang pasti dapat 

menghilangkan stress, meningkatkan kinerja otak dan kreativitas, 

menambah teman, dan tentunya dapat menumbuhkan rasa 

sportivitas serta mengajarkan kita bagaimana cara kerja tim. 

Apalagi kalo kita cerdas, kita mungkin bisa dapat duit. Itu adalah 

bagian positifnya. Tapi jangan senang dulu, dibalik kesenangan 

tanpa batas itu tentu saja akan ada efek negatifnya. Dan inilah 5 

alasan kenapa kita seharusnya jangan keseringan bermain game 

online. 

 

1. Kecanduan 

 

Papa, jgn sekarang, lagi war nih! (Sumber) 

http://www.marketing.co.id/tanda-anda-kecanduan-internet/


Udah gak bisa direkayasa lagi, emang udah gitu sistemnya. 

Kecanduan adalah bagian dari seni bermain game online. Benar. 

Tapi ya justru itu masalahnya, kalo udah candu akan susah 

berhenti. Pikiran kita akan terus terhanyut kedalam dunia yang 

kita anggap keren itu. Gawatnya, kalo kita udah candu dalam arti 

banget, itu bisa bikin kita bolos sekolah, kuliah, atau bahkan 

kerja. Gawatnya lagi, saat kita sedang hangout sama teman-teman 

sesama gamer di dunia nyata, yang jadi topik pembicaraan kita 

hanya sebatas game itu saja. Kemana perginya kehidupan nyata? 

Dan dibawah ini selanjutnya ada beberapa akibat dari kecanduan 

game online. Adalah.. 

2. Boros 

 

Hey.. Wutzup (source) 

9gag.com


 

 

Kunci untuk jadi dewa (dalam game artinya semacam hebat tak 

terkalahkan), yang pertama adalah sering-sering online dan 

sabar. Okelah kalo di rumah kamu pake speedy yang dibayar 

nyokap tiap bulan. Tapi bagi yang main di warnet kan jadinya 

susah juga kalo terus-terusan beli billing. Beli paket 2 jam sih gak 

akan puas, kalo bisa yang 6 jam atau yang 24 jam kalo perlu. 

Untuk billing aja udah berapa duit, belum lagi untuk rokok, 

minum, cemilan. Wow. Dan kunci untuk jadi dewa yang kedua 

adalah jalan pintas, sebut saja voucher cash. Hmm seinget gue sih 

beli cash jaman sekarang gak bisa pake daun. Hmm kalo udah jadi 

dewa enak juga sih, bisa dapat duit dari jual equip. Tapi kamu 

ingat gak udah keluar berapa duit untuk jadi dewa? 

3. Mengurangi Kesehatan 

 

Udah masuk level mind blowing (source) 

http://cdn.halloftheblackdragon.com/reel/wp-content/uploads/2012/12/sick-gamer-medium.jpg


 

Salah satu akibat kalo udah candu ya pasti kita pengen main terus-

terusan. Dan kebetulan ini adalah cara untuk jadi dewa. Gak siang 

gak malam pokoknya harus online terus. Punggung jadi pegal-

pegal karena kelamaan duduk. Juga gak baik untuk mata karena 

terus-terusan memandang monitor. Dan parahnya lagi kalo ingin 

dapat waktu lebih banyak, begadang adalah pilihan. Tentu saja, 

bagi gamers paket begadang adalah anugerah. Akibatnya, 

begadang jadi kebiasaan. Semua orang pasti tau kalo begadang 

itu gak baik buat kesehatan. Percaya gak percaya, gue barusan 

search google, dan emang katanya begadang itu gak baik buat 

kesehatan. 

4. Kurang Bergaul 

 
FYI g4ul adalah boybandnya saipul jamil jaman dulu, terimakasih (Sumber) 

Kurangnya pergaulan di dunia nyata juga bisa dibilang akibat dari 

keseringan main game online. Kenapa begitu? Ya karena yang 

ada di otak kita cuma dunia terkeren sepanjang maya itu. Tiap 

hari pikirannya ke warnet melulu. Selesai mandi, gak tau mau 

http://3.bp.blogspot.com/_jhaf4jijp7g/S31FlJh7QaI/AAAAAAAABeQ/ruu7Vf2oNqQ/s320/Gaul2.JPG
http://3.bp.blogspot.com/_jhaf4jijp7g/S31FlJh7QaI/AAAAAAAABeQ/ruu7Vf2oNqQ/s320/Gaul2.JPG


kemana jadinya ke warneeeeet. Pulang kuliah, gak tau mau 

kemana, jadinya ke warneeeeet. Baru mau jalan sama orang 

normal, teman sepergamean sms ngajak war, jadinya ke 

warneeeeet. Benar. Tapi masih mendingan yang main di warnet 

sih, masih bisa berinteraksi secara langsung sesama anak warnet. 

Lah yang online di rumah? Cuma bermodalkan chatting. Woooy, 

sesekali cobalah keluar ke dunia nyata. Bicarakan soal masa 

depan, percintaan, pekerjaan, dll, apa aja pokoknya bukan tentang 

game. 

5. Gak Pernah Bosan 

 
Bosan? Kata-kata apa itu? (source) 

 

Kalo kita terus-terusan bermain game online, kita gak akan 

pernah ngerasain betapa indahnya rasa bosan.  

https://img2.n3rdabl3.co.uk/wp-content/images/uploads/2015/03/happy-gamer.jpg


Dan ketika kita gak pernah bosan, kita gak akan pernah 

menggunakan imajinasi untuk menghibur diri sendiri. Dan jika itu 

terjadi, kita gak akan pernah jadi kreatif di dunia nyata. Gitu. 

 

 

Ya itu sih menurut gue. Gue bukannya ngelarang ngegame ya, 

sendirinya gue juga maniak game. Cuma maksud gue jangan 

keseringan aja. Tapi siapa peduli? Ngegame sih ngegame aja. 

Lakukan apapun yang ingin kita lakukan. Nikmatin hidup ini 

sebagaimana mestinya. Dah, yuk login. WAAAAAR!!! 

 


