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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adolescence (remaja) merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi 

dewasa pada periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan hormonal, 

fisik, psikologis maupun sosial perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan 

terkadang tanpa kita sadari, perubahan fisik yang menonjol adalah 

perkembangan tanda-tanda seks skunder, terjadinya pacu tumbuh, serta 

perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan lingkungannya (Batubara, 

2010). Depresi merupakan perasaan sedih atau kosong yang disertai dengan 

penurunan minat  terhadap aktivitas yang menyenangkan, gangguan tidur dan 

pola makan, adanya penurunan kemampuan berkonsentrasi, perasaan bersalah 

yang berlebihan, dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri 

(APA, 2000 dalam Fitriani, et al., 2012). Organisasi Kesehatan Dunia (World 

Health Organisation = WHO) meramalkan bahwa di tahun 2020, secara 

global gangguan depresi akan menduduki peringkat kedua penyebab kematian 

prematur (Mukhtar, Oei, & Yaacob, 2011; National Institute of Mental Health, 

2002;  World Health Organisation, 2005 dalam Susana, et al., 2015). 

Lebih dari 70% anak dan remaja dengan gangguan depresi tidak mendapat 

diagnosis dan penanganan yang tepat (Warsiki, 2000). Menurut WHO  (2008) 

sebanyak 20% pada anak pernah mengalami masalah gangguan mental dengan 

diagnosis yang sering muncul adalah depresi. Gangguan depresi pada remaja 

tidak dapat diabaikan dan dibiarkan tanpa penanganan karena berisiko untuk 

berkembang menjadi gangguan depresi pada saat dewasa (Hankin, 2000 dalam 

Ramadhani, et al., 2013). 

Internet Addiction Disorder (IAD) atau gangguan kecanduan internet 

meliputi segala macam hal yang berhubungan dengan internet seperti jejaring 

sosial, email, pornografi, judi online,  game online,  chatting  dan lain-lain 

(Herlina Siwi, 2004 dalam Ningtyas 2012).  
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Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa mahasiswa yang mengalami 

kecanduan internet yang tinggi maka kesejahteraan psikologisnya akan 

menjadi rendah  (Cardak, 2013). Adiksi internet juga berhubungan dengan 

menurunnya kesejahteraan, meliputi harga diri yang rendah, kepuasan hidup 

yang rendah, dan meningkatkan depresi  (Wang, et al., 2013).  

Penelitian di luar negeri yang mengangkat tema adiksi internet dan depresi 

telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang dilakukan di luar negeri 

oleh Kimberly S. Young dan Robert C. Di dalam negeri penelitian dilakukan 

oleh Dewiratri dan kawan kawan dengan judul penelitian Hubungan Antara 

Tingkat Kecanduan Internet dan Derajat Depresi pada Mahasiswa Pengguna 

Warnet di Kelurahan Jebres Surakarta.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan 

mengangkat judul penelitian : “Hubungan Antara Tingkat Adiksi Internet dan 

Derajat Depresi pada Siswi di SMK 1 Batik Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat adiksi internet dengan derajat 

depresi pada siswi di SMK 1 Batik Surakarta ? 

C. Tujuan 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat adiksi internet dengan derajat  

depresi pada siswi di SMK 1 Batik Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, diantaranya: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi 

ilmu pengetahuan khususnya kedokteran. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Remaja  

Diharapkan agar menjadi lebih waspada dalam penggunaan internet 

dan  dapat  mengontrol kegiatannya agar tidak merugikan diri sendiri. 

b. Bagi Sekolah 
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Sebagai bahan acuan untuk penentuan aturan penggunaan internet  

bagi para siswanya. 

c. Bagi peneliti 

1). Memberikan informasi mengenai hubungan antara tingkat adiksi   

internet dengan derajat depresi pada siswi di SMK 1 Batik 

Surakarta. 

 2).  Penelitian ini dengan sendirinya akan menambah wawasan dan  

ilmu bagi peneliti. 

d. Bagi peneliti lain  

Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 


