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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat sedang dimanjakan dengan teknologi yaitu televisi, internet, 

handphone, game dan sebagainya. Perkembangan zaman yang begitu pesat 

dengan kecanggihan teknologi, membuat seseorang membutuhkan teknologi yang 

serba praktis, cepat dan hemat. Internet telah berkembang di kalangan masyarakat 

dan banyak digunakan oleh anak-anak hingga orang tua. Banyak pelajar ataupun 

mahasiswa yang menggunakan fitur internet untuk memenuhi kebutuhannya, 

membantu dalam mengerjakan tugas sekolah dan sekedar mencari informasi. 

Internet memiliki berbagai macam kegunaan seperti banyaknya informasi, 

permainan, media sosial, pendidikan yang membuat pelajar merasa membutuhkan 

dari internet. Saat ini internet dapat diakses dengan mudah dan dapat dibuka 

melalu gadget seperti handphone, komputer, dan tablet.  

Saat ini penggunaan internet dikalangan pelajar lebih banyak dibandingkan 

orang tua. Pada tahun 2010 diketahui anak-anak berusia 10-17 di Bandung tahun 

sebanyak 96% pernah membuka situs pornografi dan menggunakan sekitar 64 jam 

setiap bulannya (Dewangga & Rahayu, 2015).Saat ini sudah tidak asing dengan 

istilah seperti email, browsing, chatting, website, blog, facebook, path, Instagram 

dan sebagainya. Pengguna internet memang lebih banyak oleh remaja, tidak hanya 

sebatas menerima dan mengirim email dan chatting namun juga sebagai 

kehidupan sehari-hari misalnya untuk membuat status saat sedang nongkrong 

dengan teman atau membuka foto miliki teman yang ada di sebuah media sosial. 
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Ditambah dengan semakin banyaknya warung internet yang menyediakan 

berbagai pelayanan untuk lebih mudah mengakses internet atau dengan perangkat 

gadget, para remaja lebih mudah dalam mengakses internet. Hal ini tentulah 

menguntungkan juga merugikan bagi remaja.  

Menurut Dyach (dalam Musfirotun, 2014) semakin berkembangnya dunia 

internet saat ini, pengguna internet sudah mencapai 2.267.233.742 pengguna. 

Indonesia menepati urutan ke 4 sebagai negara dengan pengguna internet 

terbanyak setelah China, India, dan Jepang yang mencapai 55.000.000. Pengguna 

terbesar berada di kota Yogyakarta 36,2% kemudian Jakarta Selatan 33,2%, 

Kabupaten Sleman 29,52% dan kota Tangerang Selatan 29.29%. Rata-rata 

pengguna internet dipulau Jawa sebesar 12,02% meliputi Mojokerto, Bandung, 

Madiun dan Kota Pasuruan (Isnaini, dkk, 2011). Remaja menggunakan internet 

untuk berbagai macam hal, misalnya untuk keperluan proses belajar mengajar, 

bermain game online, chatting, atau membuka media sosial. Menurut Dj (2008) 

hasil survey yang dikeluarkab oleh Pew Internet dan American Life Project 

menemukan 81% warga Amerika yang berumur 18 hingga 29 tahun bermain 

video games. Hasil perbandingan sebesar 55% pengguna internet lebih cenderung 

bermain games daripada tidak menggunakan internet. Sebanyak 64% 

menggunakan internet untuk bermain games dan 20% tidak bermain dengan 

internet.  

Pada tahun 2010 pengguna internet di Indonesia mencapai 42 juta. 

Kemudian pada tahun 2011 menjadi 55 juta orang (Waizly, 2011). Peningkatan 

tersebut didukung oleh banyaknya warung internet, kemudian area hotspot 
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ditempat-tempat umum seperti restoran, kantor, dan kampus juga bermunculan 

banyaknya handphone, tablet dan laptop. Hasil perhitungan Asosiasi 

Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa 60% 

pengguna intrnet memanfaatkan internet di kafe dan warnet, lainnya 

menggunakan internet di kantor, kampus, sekolah dan rumah. Menurut Wahyudi 

(2011) mengatakan bahwa pada tahun 2011 banyak masyarakat yang mengakses 

internet dengan smartphonenya. Fakta penggunaan internet di Indonesia adalah 

mulai populernya situs jejaring sosial. Berdasarkan survey Net Index pada Juli 

2011 sebanyak 89% pengguna internet di Indonesia mengakses situs jejaring 

sosial (Yono, 2011).  

Berbagai manfaat yang diperoleh dari internet seharusnya dapat 

meningkatkan kompetensi para pelajar dan mahasiswa karena banyak hal yang 

mudah didapatkan dengan waktu yang singkat, namun kenyataannya kemudahan 

yang didapatkan justru membuat individu bergantung pada teknologi tersebut dan 

mengalami kecanduan (Dyah, 2009). Seperti hasil wawancara yang telah 

dilakukan pada siswa SMA berinisial DM: “Berapa lama kamu menggunakan 

internet, dan apa saya yang kamu akses?”.  

“ya, kalau saya lagi menggunakan internet saya tidak menghiraukan 

waktu yang saya gunakan umtuk bermain internet. Biasanya sih saya 

membuka media sosial ya path, instagram, bbm. Kalau udah buka itu 

ya udah asik sama internet sampai lupa waktu”. 

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa remaja kurang mampu 

mengontrol dirinya dalam menggunakan internet. Penelitian dari Universitas 
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Maryland melakukan penelitian dengan 200 orang mahasiswa untuk 

menghentikan mengakses media sosial. Setelah 24 jam berlalu, muncul tanda-

tanda penolakan seperti kecemasan dan ketidakmampuan untuk melakukan 

aktivitas dengan baik tanpa dapat mengakses media dan situs jejaring sosial. 

Banyak mahasiswa yang membenci saat terputusnya koneksi dengan media 

seperti halnya pergi tanpa teman dan keluarga. Beberapa ahli menggunakan istilah 

lain untuk menjelaskan sindrom ini seperti yang diungkapkan oleh Suler (2004) 

menggunakan istilah cyberspace addiction dan menurut Goldberg (1997) yaitu 

internet addiction disorder. Dalam harian Kompas (2012) seorang pria yang 

berasal dari Taiwan ditemukan tewas didalam warnet setelah bermain dengan 

internet selama 10 jam. Penyebab dari kematian ini karena adanya kegagalan 

fungsi organ yang terjaga selama semalaman. Menurut ahli jantung Paochien 

Hospital, korban duduk dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan asap rokok 

yang mengakibatkan pembuluh darah akut tersumbat dan membuat detak jantung 

tidak teratur.  

Young (dalam Kuss & Griffiths, 2011) mengungkapkan terdapat 5 tipe 

kecanduan internet yaitu computer addiction (computer game), information 

overload (web surfing), net compulsion (online gambling dan online shopping 

addiction), cybersexual addiction (online pornograpi atau online sex), dan cyber 

relationship (seperti kecanduan terhadap status hubungan online).  

Menurut Ghufron (2004) mengatakan bahwa setiap individu memiliki suatu 

mekanisme yang dapat membantu dan mengatur perilaku yaitu kontrol diri. 

Sebagai salah satu perkembangan sifat kontrol diri pada individu dengan individu 
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yang lain tidaklah sama. Individu ada yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan 

juga kontrol diri yang rendah. Kontrol diri dapat diartikan sebagai aktivitas 

pengendalian tingkah laku yaitu melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum 

melakukan tindakan. Semakin mampu dalam mengendalikan tingkah laku maka 

semakin tinggi kontrol diri seseorang. Kontrol diri merupakan aspek psikologis 

yang berkembang dari masa anak-anak hingga masa dewasa. Seorang anak pada 

umumnya masih belum memiliki kontrol diri yang baik, sehingga apa yang 

diinginkan, apa yang dipikirkan, dan apa yang ada didalam hati, semua di 

ekspresikan keluar dengan tidak sadar. Ketika menginjak masa remaja, 

kemampuan mengkontrol diri ini sangat diperlukan, karena dorongan dan nafsu 

keinginan. Jika seorang remaja tidak memiliki kontrol diri yang baik maka timbul 

dorongan sehingga timbul kenakalan remaja, seperti perkelahian, hamil sebelum 

nikah dan sebagainya. Kontrol diri jika tidak berkembang dengan baik akan 

menghambat proses pendewasaan seseorang karena kedewasaan merupakan salah 

satu taraf kedewasaan seseorang. Semakin bertambah dewasa maka semakin dapat 

mengkontrol dirinya sendiri dan mengendalikan dirinya.  

Remaja di Indonesia mengalami penurunan dalam prestasi belajar. Menurut 

penelitian dari Buente dan Robbin (2008) internet membuat nilai seseorang 

pelajar menurun. Setiap hari para pelajar menghabiskan waktunya untuk mencari 

teman chatting dan kehilangan waktu untuk belajar karena lebih banyak 

menghabiskan waktu didepan layar ponselnya. Pelajar menjadi jarang belajar dan 

lebih asik dengan kegiatan di dalam media sosial. Penelitian tentang hubungan 

facebook dengan akademis terhadap 219 siswa di Amerika menunjukkan bahwa 
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68% membuka dan menggunakan situs ini pada setiap harinya. Waktu yang 

digunakan pelajar dalam menggunakan gadget-nya beragam mulai dari beberapa 

menit hingga lebih dari 1 jam.Kontrol diri merupakan suatu pengendalian diri 

yaitu kemampuan individu untuk menggunakan kehendak atau keinginannya 

dalam membimbing dirinya sendiri. Remaja yang memiliki kontrol diri yang baik, 

akan mampu mengkontrol dirinya agar dapat mengendalikan diri dalam 

menggunakan internet. Remaja mampu untuk mengendalikan penggunaan internet 

dan tidak menyalahgunakan penggunaan internet. Namun sebaliknya jika seorang 

remaja memiliki kontrol diri yang rendah maka ia tidak mampu untuk mengatur 

dan mengendalikan keinginannya seperti ia tidak mampu terlepas dari internet, 

menyalahgunakan internet sebagai media untuk melihat situs porno dan 

sebagainya.  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan rumusan permasalahan 

“apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan internet pada remaja. 

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut peneliti mengajukan judul yaitu 

“Hubungan Antara Kontrol Diri dengan Kecanduan Internet pada Remaja di 

Surakarta”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan internet pada 

remaja di Surakarta. 

2. Mengetahui sumbangan efektif kontrol diri terhadap kecanduan internet.  
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3. Mengetahui tingkat kontrol diri pada remaja.  

4. Mengetahui tingkat kecanduan internet pada remaja. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :  

1. Bagi Remaja 

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kemungkinan yang 

muncul atas penggunaan internet bagi remaja 

2. Bagi orang tua 

Untuk menambah wawasan bagi orang tua agar dapat mengontrol  anak 

untuk bermain dengan internet agar anak dapat terhindar dari kecanduan 

internet 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk informasi, 

pengetahuan dan referensi dalam melakukan penelitian sejenis yang 

berkaitan dengan kecanduan internet pada remaja. 




