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A. Latar Belakang Masalah 

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). 
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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 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. 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres 

adiksi game online pada mahasiswa Fakultas Komunikasi dan Informatika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Menganalisis pengaruh Pengaruh Kronotipe dan Jetlag Sosial 

Terhadap Tingkat Stres pada Mahasiswa dengan Adiksi Game Online di 

Fakultas Komunikasi Dan Informatika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi ilmiah 

mengenai pengaruh kronotipe terhadap tingkat stres adiksi game online.  

2. Manfaat Aplikatif 

a. Untuk Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi 

masyarakat tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap 

tingkat stres pada adiksi game online sehingga dapat dijadikan bahan 

pembelajaran dan dapat memberikan nasihat untuk mahasiswa dalam 

menangani stres. 

b. Untuk Institusi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada institusi 

tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap tingkat stres pada 

adiksi game online sehingga dapat membantu institusi untuk 

mengambil kebijakan dalam menangangani stres pada mahasiswa. 

c. Untuk Mahasiswa. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

mahasiswa tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap 

tingkat stres pada adiksi game online sehingga dapat dijadikan 

pembelajaran dan pencerahan dalam menghadapi permasalahan. 

d. Untuk Peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan  dan  informasi 

penelitian selanjutnya 


