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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan sebuah kegiatan yang alamiah bagi setiap manusia. 

Manusia dapat bertahan dan sejahtera karena belajar (Mudjiman, 2008). Wujud 

dari kegiatan belajar tersebut adalah prestasi belajar. Prestasi belajar yang 

optimal tersebut akan membantu perkembangan siswa yang optimal pula. 

Pemerintah telah berupaya untuk membantu siswa agar dapat memperoleh 

prestasi belajar yang optimal, namun kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa masih terdapat siswa yang belum dapat memperoleh prestasi belajar 

yang optimal (Rahmat, et al., 2015). Menurut Purwanto (Rahmat, et al., 2015), 

proses serta hasil belajar seorang siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

berupa faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Syah (Rahmat, et al., 

2015), faktor internal dapat berupa kondisi fisik dan psikologis siswa, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar siswa seperti kondisi 

lingkungan tempat siswa tinggal dan belajar (Rahmat, et al., 2015). Salah satu 

contoh dari faktor eksternal tersebut adalah internet. 

Internet merupakan produk kemajuan teknologi yang terus mengalami 

perkembangan yang seakan tidak ada hentinya (Nurmalasari, 2016). 

Kebanyakan orang menggunakan internet sebagai alat fungsional dalam 

kehidupan sehari-hari. Bahkan, banyak individu yang tidak bisa 

membayangkan hidup tanpa internet baik dalam kepentingan bisnis maupun 

pribadi (Brand, et al., 2014). Menurut internetworldstats.com didapati bahwa 

pada tahun 2016 pengguna internet di dunia mencapai 3.675.824.813 orang, 

jumlah pengguna internet di Asia mencapai 1.846.212.654 orang dan 

132.700.000 di antaranya adalah pengguna internet dari Indonesia. Tingginya 

angka pengguna internet tersebut menimbulkan kekhawatiran munculnya 

permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan internet yang berlebihan, 

seperti terjadinya kondisi adiksi internet (Ekowati, et al., 2014). Pada remaja, 

internet menjadi lebih dominan dibandingkan belajar dan berinteraksi sosial 
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dengan lingkungan sekitar, sehingga berdampak bagi perkembangan 

perkembangan fisik dan psikologis remaja (Nurmalasari, 2016). 

Gangguan kecemasan merupakan masalah psikologis yang paling sering 

ditemukan. Menurut National Comorbidity Study, satu di antara empat orang 

memenuhi kriteria untuk sedikitnya satu gangguan ansietas dan prevalensinya 

sebesar 17,7 persen setiap 12 bulan (Sadock & Sadock, 2010). Diperkirakan 20 

persen dari populasi dunia menderita kecemasan dan sebanyak 47,7 persen 

remaja mengalami gangguan kecemasan (Mamuaya, et al., 2016). Kecemasan 

cenderung memicu timbulnya kebingungan dan distorsi persepsi yang dapat  

menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat dan mengganggu kemampuan 

asosiasi seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecemasan dapat 

mempengaruhi pikiran, persepsi dan pembelajaran seseorang (Sadock & 

Sadock, 2010).  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan tujuan mengetahui hubungan antara tingkat adiksi internet 

dan tingkat kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Semin 

Kabupaten Gunungkidul. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara tingkat adiksi internet dan tingkat 

kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Semin Kabupaten 

Gunungkidul? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

adiksi internet dan tingkat kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA 

Negeri 1 Semin Kabupaten Gunungkidul. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui hubungan antara tingkat adiksi internet dengan prestasi 

belajar siswa SMA Negeri 1 Semin Kabupaten Gunungkidul; 
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b. Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan prestasi belajar 

siswa SMA Negeri 1 Semin Kabupaten Gunungkidul. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai 

hubungan antara tingkat adiksi internet dan tingkat kecemasan dengan 

prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Semin Kabupaten Gunungkidul. 

2. Manfaat aplikatif 

a. Untuk Penulis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sumber 

informasi tentang hubungan antara tingkat adiksi internet dan tingkat 

kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA. 

b. Untuk Peneliti Lain 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu perbendaharaan 

data mengenai hubungan antara tingkat adiksi internet dan tingkat 

kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA. 

c. Untuk Pendidik/Guru dan Pemerintah  

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pentingnya 

pendidikan mengenai hubungan antara tingkat adiksi internet dan 

tingkat kecemasan dengan prestasi belajar siswa SMA. 

d. Untuk Siswa dan Orang Tua Siswa 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu pengingat agar 

berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet. 

 


