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PENGARUH KRONOTIPE DAN JETLAG SOSIAL TERHADAP 

TINGKAT STRES PADA MAHASISWA DENGAN ADIKSI GAME 

ONLINE DI FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

 

Abstrak 

Pada tahun 2012 lebih dari satu milyar orang di dunia memainkan game online 

dan prevalensi game online disorder yaitu 50% pada remaja Korea. Adiksi Game 

online merupakan permasalahan serius di negara Cina, Korea dan Taiwan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kronotipe dan jetlag sosial 

terhadap tingkat stres adiksi game online pada mahasiswa Fakultas Komunikasi 

dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang dilakukan 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Teknik dalam pengambilan sampel dengan cara teknik 

Simple Random Sampling. Data uji Regresi Logistik didapatkan signifikansi 

kronotipe 0,008 dan signifikansi jetlag sosial sebesar 0,032, kedua angka tersebut 

di bawah 0,05 menunjukkan kedua angka menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang bermakna antara kronotipe dan jetlag sosial dengan stres. Terdapat 

hubungan antara kronotipe dan jetlag sosial dengan tingkat stres adiksi game 

online pada mahasiswa dengan tingkat adiksi sedang. 

Kata Kunci: kronotipe, jetlag sosial, tingkat stres. 

Abstract 

In 2012, more than one billion people in the world play online games and the 

prevalence of online game disorder is 50% in Korean teenagers. Online game 

addiction is a serious issue in China, Korea and Taiwan. This research aims to 

analyzing the influence chronotypes and social jetlag against online game 

addiction stress levels in students of the Faculty of Communication and 

Information Universitas Muhammadiyah Surakarta. Research conducted by 

analytic observational with cross sectional approach. Population in this research is 

student of Faculty of Communication and Informatics University of 

Muhammadiyah Surakarta. Techniques in the sampling technique by Simple 

Random Sampling. Logistic regression test data obtained that significance 

chronotypes 0,008 and social jetlag significance equal to 0,032, both numbers 

below 0,05 show both numbers indicate that there is significant relation between 

chronotypes and jetlag social with stress. There is a relationship between 

cronotype and social jetlag with the level of online game addiction stress on 

students with moderate addiction level. 

Keyword: cronotype, social jetlag, stress level. 
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1. PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun ini memang berkembang dengan pesat, 

salah satunya game online yang tidak hanya terdapat pada kota-kota besar namun 

sudah menjangkau kota-kota kecil, ditandai dengan banyaknya game center yang 

bermunculan, hal ini membuat setiap kalangan dapat dengan mudahnya bermain 

game online. Game online merupakan suatu permainan dalam jaringan Local Area 

Network (LAN) ataupun internet, serta permainan ini dimainkan secara bersamaan 

oleh banyak orang dalam suatu tempat ataupun di tempat yang terpisah jauh 

(Young, 2007). Pada tahun 2012 lebih dari satu milyar orang di dunia memainkan 

game online dan prevalensi game online disorder yaitu 50% pada remaja Korea 

(Kuss, 2013). Adiksi Game online merupakan permasalahan serius di negara Cina, 

Korea dan Taiwan (Young, 2009). 

Jenis permianan MMORPGs adalah World of Warcraft yang telah 

dimainkan lebih dari 11 juta pengguna di dunia maya, MMORPGs dapat diartikan 

sebagai permainan yang terdiri dari banyak pemain dari penjuru dunia yang 

memungkinkan pengguna saling berkomunikasi untuk bermain (Kuss, et al., 

2012). Hampir sepertiga dari jumlah anak berumur belasan tahun bermain online 

game setiap harinya, dan sekitar 7%-nya bermain game online paling sedikit 

menghabiskan waktu 30 jam per minggu untuk bermain, jika berlangsung dalam 

jangka waktu lama, hal ini akan mempengaruhi perkembangan aspek pendidikan, 

kesehatan serta sosial remaja (Griffiths, 2000). Bermain game online dapat 

berlangsung lama sehingga menyebabkan lalai dalam melakukan aktivitas lain 

seperti belajar. Pemakaian komputer yang berlebihan serta tidak proporsional 

akan mengakibatkan perilaku adiktif. Terlalu sering menggunakan Internet Relay 

Chat (IRC), terutama Massively Multiplayer Online Role Playing Games 

(MMORPG) berdampak pada kemunculan perilaku adiksi (Syahran, 2015). 

Kronotipe merupakan preferensi fase tidur dan bangunnya seseorang yang 

mencerminkan variasi ritme sirkadian individual (Lucassen, et al., 2013). 

Kronotipe dikelompokkan menjadi morningness (larks) serta eveningness (night 

owls). Orang dengan tipe morningness berangkat tidur dan bangun lebih cepat 

sehingga adaptasi terhadap periode hari yang lebih awal. Berbanding terbalik 
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dengan eveningness yang adaptasi aktivitasnya terhadap periode hari yang lebih 

lama menyebabkan waktu tidurnya jadi lebih lambat atau larut malam (Carvalho, 

et al., 2014).  

Jetlag sosial menunjukkan perbedaan secara signifikan terhadap individu 

yang memiliki waktu tidur antara pada hari kerja dan hari libur, yang 

menggambarkan adanya hutang tidur yang terkompensasi dihari libur. Perbedaan 

hari kerja dengan hari libur ini ialah gambaran waktu biologis internal tubuh dan 

sosial yang dikenal dengan sebutan sosial jetlag (Wittmann, et al., 2006).  

Pada penelitian (Piyeke, et al., 2014) menjelaskan bahwa kebiasaan 

bermain game online lebih dari 3 jam masuk dalam kategori stres ringan. 

Kebiasaan bermain game online cenderung menghabiskan banyak waktu untuk 

bermain hingga lupa waktu dan hal ini di hipotesiskan berpotensi mempengaruhi 

pergeseran kronotipe pagi kearah malam serta akan mempengaruhi jetlag sosial. 

Masih sedikit penelitian di Indonesia yang meneliti pengaruh kronotipe dan jetlag 

sosial terhadap adiksi game online.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres adiksi game 

online pada mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 

cross sectional. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik 

dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan cara teknik simple 

random sampling. Semua subjek telah memenuhi kriteria inklusi dan tidak 

memenuhi kriteria eksklusi, jumlah responden yang didapat sebanyak 33 orang. 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Komunikasi dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 14-15 desember 2017. 

Kemudian dilakukan komunikasi kesediaan menjadi responden dan 

mengisi kuesioner lie-minnesota multiphasic personality inventory selanjutnya 

meminta responden untuk mengisi lembar persetujuan dan mengisi lembar 
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kuesioner morningness eveningness questionnaire self-assessment version, adiksi 

game online, depression anxiety stres scale, jetlag sosial. Kemudian dilakukan 

analisis bivariate mengenai pengaruh kronotipe terhadap tingkat stres pada adiksi 

game online dan jetlag sosial terhadap tingkat stres pada adiksi game online 

dengan chi square. Setelah itu dilakukan analisis multivariate dengan uji regresi 

logistik menggunakan program software analisis data komputer. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

3.1.1. Hubungan antara kronotipe dengan stres 

Tabel 1. Hubungan antara kronotipe dengan stres 

  Stres Jumlah X2 P 

  Tidak Stres  Stres    

 Malam 2 15 17 22,181 0,000 

Kronotipe  11,76% 88,23% 100,0%   

 Pagi 15 1 16   

  93,75% 6,25% 100,0%   

Jumlah 17 16 33   

  51,51% 48,48% 100,0%   

(Sumber : Data Primer, 2017) 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa mahasiswa yang 

mengalami kronotipe pagi dan tidak stres lebih banyak yaitu 15 mahasiswa 

dengan 93,75% dibandingkan kronotipe pagi yang stres berjumlah 1 

mahasiswa dengan 6,25% sedangkan kronotipe malam yang mengalami 

stres lebih banyak yaitu 15 mahasiswa dengan 88,23% dibandingkan 

kronotipe malam yang tidak stres berjumlah 2 mahasiswa dengan 

persentase 11,76. Berdasarkan tabel 6 diatas diketahui bahwa hasil uji Chi 

Square diperoleh nilai p =  0,000 karena 0,000 < 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kronotipe 

dengan tingkat stres. 

3.1.2. Hubungan antara jetlag sosial dengan stres 

Tabel 2. Hubungan antara jetlag sosial dengan stres 

  Stres Jumlah X2 P 

  Tidak Stres  Stres    

 Positif 3 15 18 19,254 0,000 
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Jetlag Sosial  16,66% 83,33% 100,0%   

 Negatif 14 1 15   

  93,33% 6,66% 100,0%   

Jumlah 17 16 33   

  51,51% 48,48% 100,0%   

Sumber : Data Primer, Desember 2017 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa yang tidak mengalami 

jetlag sosial dan tidak stres berjumlah 14 mahasiswa dengan 93,33%, 

angka ini lebih besar jika dibandingkan tidak mengalami jetlag sosial dan 

stres yaitu 1 mahasiswa dengan 6,66%, sedangkan yang mengalami jetlag 

sosial dan mengalami stres lebih besar yaitu 15 mahasiswa dengan 

83,33%, sedangkan yang mengalami jetlag sosial dan tidak mengalami 

stres berjumlah 3 mahasiswa dengan 16,66%. Berdasarkan tabel 6 diatas 

diketahui bahwa hasil uji Chi Square diperoleh nilai p =  0,000 karena 

0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara jetlag sosial dengan tingkat stres. 

3.1.3. Analisis multivariat 

Tabel 3. Analisis multivariat 

Variabel OR P 
95% C.I 

Lower Upper 

Kronotipe Malam 

Kronotipe Pagi 

1 (ref) 

0,021 

 

0,008 

 - 

0,001 

  - 

0,374 

Jetlag Positif 

Jetlag Negative 

1 (ref) 

0,039 

 

0,039 

 - 

0,002 

  - 

0,761 

Sumber : Data Primer, Desember 2017 

 

Tabel 3 menunjukan bahwa kronotipe dan jetlag sosial merupakan 

faktor risiko yang mempengaruhi stres. Variabel kronotipe tersebut 

memiliki rentang 95% CI yang tidak melingkupi angka 1, dan jetlag sosial 

memiliki rentang 95% CI yang tidak melingkupi angka 1. Pada kronotipe 

malam dengan 1 (refrence) berisiko pada tingkat stres, sedangkan 

kronotipe pagi berisiko 0,021 terhadap stres dengan rentang 0,001 – 0,374, 

dan jetlag sosial positif dengan 1 (refrence) berisiko pada stres, sedangkan 

jetlag sosial negatif berisiko 0,039 terhadap stres dengan rentang 0,002 – 
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0,761. Dari kedua variabel tersebut, maka variabel jetlag sosial sedikit 

lebih dominan terhadap stres dengan OR 0,039. 

3.2. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, apakah ada hubungan antara 

kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres pada mahasiswa dengan adiksi 

game online di Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Desain yang digunakan pada penelitian adalah 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengalami kronotipe 

malam sebanyak 17 mahasiswa dan yang berkronotipe pagi 16 mahasiswa. 

Kronotipe merupakan preferensi fase tidur dan bangunnya seseorang yang 

menggambarkan variasi ritme sirkadian individual (Lucassen, et al., 2013). Atau 

dapat diartikan sebagai gambaran perbedaan individual seseorang dalam 

menentukan pola tidur ataupun dalam memulai aktivitas disiang hari (Simpkin, et 

al., 2014). 

Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengalami jetlag sosial 

sebanyak 18 mahasiswa dan yang tidak mengalami jetlag sosial sebanyak 15 

mahasiswa. Jetlag sosial merupakan pergeseran jadwal tidur pada hari kerja 

dengan hari libur, dengan jam tidur yang lebih lama pada hari libur, yang 

ditujukan untuk mengganti kebutuhan tidur yang hilang pada hari kerja. Karena 

pada saat hari kerja ataupun sekolah banyak orang memakai alarm untuk bisa 

bangun lebih awal dari jam internal (Baron & Reid, 2014). 

Hasil penelitian menunjukkan responden yang mengalami stres sebanyak 

16 mahasiswa dan yang tidak mengalami stres sebanyak 17 mahasiswa. Stres 

adalah beban atau tekanan yang dirasakan seseorang saat menghadapi tuntutan 

yang menantang atau bahkan melebihi kemampuan seseorang untuk mengatasi 

permasalahan atau mengelola hidup (Bartsch & Evelyn, 2005). Stres merupakan 

respon penyesuaian individu terhadap berbagai macam perbedaan ataupun proses 

psikologis individu yang merupakan akibat dari tindakan-tindakan dari luar 

individu, lingkungan, situasi, atau peristiwa yang menyebabkan efek psikologis 

atau efek fisik berlebihan yang dialami seseorang (Gibson, 2005). 
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Distribusi data pada penelitian ini menurut hubungan kronotipe dengan 

tingkat stres adalah sebagai berikut :  

a. Kronotipe malam dengan stres sebanyak 15 responden 

b. Kronotipe malam dengan tipe tidak stres sebanyak 2 responden 

c. Kronotipe pagi dengan dengan stres sebanyak 1 responden 

d. Kronotipe pagi dengan tipe tidak stres sebanyak 15 responden 

Distribusi data pada penelitian ini menurut hubungan jetlag sosial dengan 

merokok adalah sebagai berikut : 

a. Jetlag sosial positif dengan stres sebanyak 15 responden 

b. Jetlag sosial positif dengan tidak stres sebanyak 3 responden 

c. Jetlag sosial negatif dengan stres sebanyak 1 responden 

d. Jetlag sosial negatif dengan stres sebanyak 14 responden 

Pada penelitian ini didapatkan hasil yang signifikan pada analisis bivariat 

menggunakan chi square, pada kronotipe dan tingkat stres didapatkan nilai p = 

0,000, hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara kronotipe dan tingkat stres. 

Serta jetlag sosial dan stres didapatkan hasil yang signifikan dengan nilai p = 

0,000, hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara jetlag sosial dengan tingkat 

stres. Serta hasil multivariat dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan 

hasil yang signifikan, dengan nilai p = 0,008 pada kronotipe dan nilai p = 0,039 

pada jetlag sosial, hasil ini menunjukkan terdapat hubungan antara kronotipe dan 

jetlag sosial dengan tingkat stres. 

Adiksi game online berhubungan dengan macam-macam dampak negatif, 

seperti merusak hubungan di kehidupan nyata, tidur, pekerjaan, pendidikan, dan 

sosialisasi (American Psychiatric Association, 2013). Adiksi adalah suatu 

gangguan yang bersifat kronis dan mendorong individu untuk melakukannya 

secara berulang-ulang demi memenuhi kepuasan diri pada aktivitas tertentu 

(Soetjipto, 2007). 

Bermain game online sudah menjadi hal biasa yang dilakukan  banyak 

orang bahkan mencakup semua usia bisa bermain game online seperti halnya pada 

mahasiswa, yang sudah menjadi hal wajar jika dilakukan. Mudahnya untuk bisa 

bermain game online bisa dilakukan di warung internet ditandai dengan banyak 



 

16 
 

munculnya game center disekitar kita, bahkan dapat dengan mudah bermain game 

melalui smartphone. Game online merupakan suatu permainan dalam jaringan 

Local Area Network ataupun internet, serta permainan ini dimainkan secara 

bersamaan oleh banyak orang dalam suatu tempat ataupun di tempat yang terpisah 

jauh (Young, 2007). 

Saat mengalami stres tubuh akan melakukan respon penyesuaian diri yang 

dinamakan manajemen stres. Manajemen stres yang efektif seperti berdzikir dan 

olahraga, akan menimbulkan adaptasi tubuh yang menetap sehingga dapat 

menimbulkan kebiasaan baru yang baik bagi tubuh sehingga dapat memperbaiki 

situasi sebelumnya. Sedangkan manajemen stres yang tidak efektif seperti 

bermain game online secara berlebihan akan menimbulkan adaptasi tubuh yang 

buruk sehingga berakhir dengan maladaptif atau kegagalan adaptasi (Hawari, 

2011). 

Bermain game online dapat menyebabkan maladaptif pada seseorang 

karena pada saat bermain game online otak menghasilkan dopamin yang 

merupakan neurotransmitter dan ditangkap oleh reseptor dopamin pada sel saraf 

lainnya yang akan menimbulkan rasa nyaman pada tubuh. Saat seseorang berhenti 

bermain game online maka akan mengurangi produksi dopamin sehingga 

neurotransmitter lain disirkuit otak akan bereaksi untuk meningkatkan dopamin 

dengan cara bermain game online lagi. Apabila seseorang tersebut tidak bermain 

game online kembali maka pemenuhan dopamin akan gagal yang akan 

menyebabkan timbulnya efek berupa peningkatan tekanan darah, peningkatan 

denyut jantung, dan pernafasan, yang mana respon tersebut sebagai feedback 

tubuh yang merespon keadaan kekurangan dopamin tersebut sebagai suasana baru 

(Reza, et al., 2016). 

Ada tiga ritme yang berhubungan terhadap kehidupan manusia yakni 

matahari dominan terhadap siklus gelap terang, ritme sirkadian endogen serta 

ritme sosial. Ritme sirkadian endogen yang bisa melakukan penyelarasan pada 

siklus gelap terang matahari serta ritme sosial diyakini lebih sehat. Apabila tidak 

bisa melakukan penyelarasan, menurut (Stetler, et al., 2014) akan terjadi 
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uncoupling, yang berakibat munculnya gangguan fisiologis seperti gangguan stres 

dan depresi. 

Kronotipe tipe pagi disebutkan akan lebih menyehatkan sebab jam biologis 

orang yang tipe pagi lebih sesuai dengan jam lingkungan. Sedangkan mereka yang 

berkronotipe tipe malam lebih cenderung mempunyai kebiasaan buruk seperti 

merokok, asupan diet yang tidak sehat, serta minum alkohol (Merikanto & 

Partonen, 2014). 

Dalam sistem hidup masyarakat modern, waktu tidur bangun, terutama 

pada hari kerja, dapat dipengaruhi oleh norma sosial, fenomena ini yang biasa 

disebut sebagai jetlag sosial serta memberikan penekanan terhadap orang-orang 

untuk bangun dan menjalani norma itu dan melawan berbagai macam waktu yang 

diharapkan secara pribadi (Lucassen, et al., 2013). Semakin besar selisih jam tidur 

pada saat hari kerja dengan hari libur maka akan semakin berkurang pula waktu 

tidur yang dialami (Roenneberg, et al., 2012). 

Berdasarkan hasil analisis dan teori yang telah dipaparkan diatas 

membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kronotipe dan jetlag sosial dengan 

tingkat stres pada mahasiswa dengan adiksi game online di Fakultas Komunikasi 

dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil analisis statistik dapat disimpulakan 

bahwa terdapat hubungan antara kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres 

pada mahasiswa dengan adiksi game online di Fakultas Komunikasi dan 

Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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