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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah pengguna internet terus bertambah, berdasarkan penghitungan Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia/ APJII (2019) menemukan bahwa pengguna internet 

Indonesia bertambah 10,12 persen pada tahun 2018 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara 

total, pengguna internet mencapai 171,17 juta pengguna dari populasi 264,16 juta jiwa. Dari 

171,17 juta pengguna internet 2018, Pulau Jawa masih berkontribusi terbesar terhadap 

peningkatan jumlah pengguna tersebut. Pasalnya 55 persen pengguna internet tinggal di Pulau 

Jawa. Disusul Pulau Sumatera 21 persen, Sulawesi-Maluku-Papua (10 persen), Kalimantan (9 

persen), dan Bali-Nusa Tenggara (5 persen). 

Pengguna internet di Indonesia, setiap tahun berdasarkan survei rutin APJII (2019) 

meningkat, terus-menerus. Pada tahun 2014 pengguna internet di Indonesia baru mencapai 88 

juta orang. Pada tahun 2016, survei APJII menyebutkan ada kenaikan jumlah pengguna menjadi 

132,7 juta pengguna. Lalu, pada tahun 2017 jumlahnya semakin meningkat, yaitu 143,26 juta. 

Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2018 mencapai 171,17 juta pengguna. 

Hal yang sama dikemukakan dalam situs Kompas.com (Pratomo, 2019), bahwa pengguna 

internet di Indonesia tercatat mengalami peningkatan di tahun 2018. Dari seluruh pengguna 

internet di Indonesia, diketahui mayoritas yang mengakses dunia maya adalah masyarakat 

dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. 

Berdasarkan data hasil survei di atas, diketahui bahwa pengguna internet mayoritas individu 

dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Hal yang sama dikatakan oleh Hakim dan Raj (2017), 

bahwa di Indonesia, pengguna internet terbesar adalah remaja dengan rentang usia 15-24 tahun 
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dengan kisaran rentang prosentase 26,7-30 persen. Kemudahan akses internet ini tidak 

selamanya berdampak positif, karena dapat berdampak pada kecanduan internet. 

Individu dengan rentang usia 15 sampai dengan usia 24 tahun di tahun 2019 ini merupakan 

individu yang lahihr di tahun 1995 sampai dengan tahun 2004. Individu tersebut tergolong dalam 

generasi Z sebagaimana yang tertera dalam situs Wikipedia, bahwa generasi Z merupakan 

generasi setelah generasi Y, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang lahir dalam rentang 

tahun kelahiran 1995 sampai 2010. Hal ini didasarkan pada teori ilmu sosiologi, bahwa para 

sosiolog membagi generasi manusia modern dalam beberapa era generasi, salah satunya adalah 

generasi Z. 

Pada situs Wikipedia, generasi Z disebut juga sebagai iGeneration, yaitu generasi net atau 

generasi internet yang memiliki kesamaan dengan generasi Y, tetapi generasi Z mampu 

mengaplikasikan semua kegiatan dalam satu waktu seperti nge-tweet menggunakan ponsel, 

browsing dengan PC, dan mendengarkan musik menggunakan headset. Apapun yang 

dilakukannya kebanyakan berhubungan dengan dunia maya.sejak kecil individu tersebut sudah 

mengenal teknologi dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap kepribadiannya. 

Lebih lanjut, dalam situs Wikipedia dijelaskan bahwa sebagai generasi yang terlahir di era 

digital ini, akses internet telah menjadi kebutuhan bagi generasi Z. bila lima tahun lalu Warung 

Internet (Warnet) merupakan tempat utama bagi anak-anak (81%) dan remaja (56%) untuk 

mengakses internet. Pada tahun ini, Warnet tergantikan oleh rumah, di mana 49% anak-anak 

dan 62% remaja mengakses internet dari rumahnya. Angkat tersebut meningkat dari 7% pada 

anak-anak dan 9% pada remaja. Sembilanpuluhtiga persen anak-anak dan 97% remaja 

menyatakan bahwa dirinya mengakses internet melalui perangkat mobilenya seperti smartphone 
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atau iPad. Aktivitas yang paling banyak dilakukan oleh generasi Z dengan internet ini adalah 

berinteraksi melalui media sosial, menjelajah internet, bermain game dan mendengarkan musik. 

Keragaman dan kemudahan yang ditawarkan internet menjadikan curahan waktu untuk 

menggunakannya menjadi semakin meningkat. Peningkatan curahan waktu dan penggunaan 

internet yang sangat intensif ini menimbulkan berbagai permasalahan yang di kalangan para ahli 

psikologi dikenal antara lain sebagai kecanduan internet/ internet addiction (Soetjipto, 2005). 

Kecanduan internet, sebagai sebuah psychological disorder yang relatif baru, dapat disimpulkan 

sebagai keinginan yang kuat atau ketergantungan secara psikologis terhadap internet (Soetjipto, 

2005). 

Data kecanduan internet yang dialami oleh masyarakat Indonesia diungkap oleh Novianty 

dan Rahmat (2019), bahwa orang Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang masyarakatnya 

paling aktif menggunakan internet di dunia. Bersama Thailand dan Filipina, Indonesia berada di 

lima besar yang warga negaranya kecanduan berselancar di dunia maya. Asia Tenggara menjadi 

salah satu regional dengan penduduk yang paling ketagihan dengan internet. Warganet di tanah 

air rata-rata menghabiskan waktu sekitar 8 jam 36 menit untuk berselancar di jagat maya. 

Seorang pecandu internet akan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan secara ekstrem 

berhari-hari berada di depan perangkat komputer untuk online (Widiana, Retnowati & Hidayat, 

2004). Kriteria kecanduan internet disebutkan oleh Griffiths (2000), yaitu salience, mood 

modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict, dan relapse. Salience adalah terjadi ketika 

aktivitas tertentu menjadi aktivitas paling penting dalam kehidupan seseorang dan mendominasi 

pikiran, perasaan, dan perilakunya. Mood modification adalah mengacu pada pengalaman 

subjektif yang dilaporkan orang sebagai konsekuensi dari keterlibatan dalam kegiatan tertentu 

dan dapat dilihat sebagai strategi coping. Tolerance yaitu proses di mana meningkatnya aktivitas 

tertentu diperlukan untuk mencapai efek-efek sebelumnya. Withdrawal symptoms merupakan 
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kondisi perasaan yang tidak menyenangkan dan atau efek fisik yang terjadi ketika aktivitas 

tertentu dihentikan atau tiba-tiba dikurangi. Conflict ditandai dengan munculnya konflik antara 

pecandu dan orang-orang di sekitarnya (konflik interpersonal) atau dari dalam diri individu itu 

sendiri (konflik intrapsikis). Relapse ditandai dengan kecenderungan untuk berulang kembali ke 

pola sebelumnya dari aktivitas tertentu. 

Adiksi terhadap internet terlihat dari intensi waktu yang digunakan seseorang untuk terpaku 

di depan komputer atau segala macam alat elektronik yang memiliki koneksi internet, dimana 

akibat banyaknya waktu yang digunakan untuk online membuat individu tidak peduli dengan 

kehidupannya yang terancam, seperti nilai yang buruk di kampus atau mungkin kehilangan 

pekerjaan dan bahkan meninggalkan orang-orang yang disayangi. Seperti kasus yang terjadi 

pada gadis usia 12 tahun kabur dari rumahnya selama 2 minggu, selama itu gadis tersebut 

mengaku tinggal di sebuah warnet untuk memainkan game online (Basri, 2014). Masalah 

kecanduan internet juga terkait dengan masalah emosional, prestasi sekolah yang menurun, 

kurangnya ketekunan, berbagai kegagalan pada kinerja tugas, masalah hubungan dan 

perceraian, dan banyak lagi (Baumeister, 2007). 

Berdasarkan situs yang bernama Internet World Stars, diketahui bahwa jumlah penggunaan 

internet di dunia sampai bulan Juni 2016 mencapai angka 7.340.159.492 dan 50 persen dari 

populasi pengguna internet tersebut merupakan benua Asia. Menurut Kominfo (2017) Indonesia 

menduduki peringkat ke-6 pengguna internet terbanyak di dunia sedangkan peringkat pertama 

adalah China. 

Sebuah penelitian yang diadakan oleh Kementrian Informasi dan Informatika (Kominfo), 

UNICEF, dan Harvard University (Raj, 2017), salah satu negara yang diteliti adalah Indonesia 

dengan mengambil sampel 400 remaja berusia 10-19 tahun yang tersebar di 11 provinsi. Hasilnya 

didapatkan bahwa hampir 80% remaja di Indonesia kecanduan internet. Sebagian besar remaja 
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menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak semestinya. Duapuluhempat persen mengaku 

menggunakan internet untuk berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, 14 persen mengakses 

konten pornografi, dan sisanya (62 persen) untuk game online dan kepentingan lainnya. 

Melalui pengamatan dan wawancara peneliti terhadap lima mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang dilakukan pada bulan Maret 2019 di 

lingkungan kampus mahasiswa tersebut. Ditemukan bahwa mahasiswa mengalami kecanduan 

internet. Kecanduan internet yang dialami mahasiswa seperti yang dikemukakan Griffiths (2000), 

terdiri dari komponen salience, mood modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict, dan 

relapse. 

Kecanduan tersebut ditunjukkan dengan adanya mahasiswa yang sangat bergantung pada 

internet untuk berinteraksi dengan orang lain melalui aplikasi media sosial. Ketergantungan 

tersebut ditunjukkan ketika jaringan internet tidak dapat diakses (baik karena kehabisan kuota, 

gangguan jaringan, atau baterai smartphone habis), mahasiswa menjadi gelisah dan merasa 

kesal karena terputus koneksi dengan media sosial. 

Mahasiswa mengandalkan penggunaan internet sebagai sarana untuk mencari hiburan dan 

menghilangkan rasa bosan, sehingga ketika terputus koneksi dengan internet mahasiswa 

menjadi mudah murung. Selain itu, dalam kesehariannya, frekuensi dan intensi penggunaan 

internet pada mahasiswa tergolong tinggi. Secara intensi, waktu yang dihabiskan mahasiswa 

dalam menggunakan internet adalah 4-8 jam dalam sehari. Secara frekuensi penggunaan 

internet dimulai dari bangun tidur, pertama kali yang dilakukan adalah mengecek media sosial 

melalui smartphonenya, sampai dengan menjelang tidur. Dalam kesehariannya, mahasiswa juga 

selalu mengakses internet seperti di sela-sela kegiatan seperti mengobrol dengan orang lain, 

sedang mengikuti perkuliahan, mahasiswa juga tetap menyempatkan untuk mengakses internet. 

Ketika sedang berkumpul bersama orang lain, mahasiswa sering mendapat teguran untuk 
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menghentikan penggunaan media sosialnya, karena percakapan dalam dunia nyata menjadi 

terganggu. Hal ini menyebabkan orang lain yang berinteraksi dengan mahasiswa merasa tidak 

nyaman dan kurang efektif akibat dari mahasiswa tidak dapat fokus terhadap topik pembicaraan. 

Mahasiswa tersebut di atas dikatakan telah mengalami kecanduan internet karena sangat 

tergantung dengan penggunaan internet, hal ini sesuai dengan pendapat Griffiths (2000), bahwa 

perilaku kecanduan internet memiliki komponen, yaitu salience, terjadi ketika penggunaan 

internet menjadi aktivitas yang paling penting dalam kehidupan individu. Hal ini terlihat pada 

mahasiswa yang selalu menggunakan internet dalam kesehariannya mulai dari bangun tidur 

sampai dengan menjelang tidur. Komponen yang kedua adalah mood modification, yaitu 

konsekuensi dari keterlibatan dalam kegiatan tertentu dan dapat dilihat sebagai strategi coping. 

Hal ini terlihat ketika mahasiswa mengandalkan penggunaan internet sebagai sarana untuk 

mencari hiburan dan menghilangkan rasa bosan. Komponen ketiga adalah tolerance, yaitu 

proses di mana meningkatknya aktivitas tertentu diperlukan untuk mencapai efek-efek 

sebelumnya. Hal ini ditunjukkan pada mahasiswa yang memiliki lama waktu dalam penggunaan 

internetnya, yaitu 4-8 jam dalam sehari. 

Komponen keempat dari kecanduan internet menurut Griffiths adalah withdrawal symptoms, 

merupakan kondisi perasaan yang tidak menyenangkan dan atau efek fisik yang terjadi ketika 

aktivitas tertentu dihentikan atau tiba-tiba dikurangi. Hal ini terlihat pada mahasiswa yang menjadi 

gelisah dan merasa kesal ketika terputus koneksi internet untuk mengakses media sosial. 

Komponen kelima dari kecanduan internet adalah conflict, ditandai dengan munculnya konflik 

antara pecandu dan orang-orang di sekitarnya (konflik interpersonal). Hal ini terlihat dari orang 

lain yang berinteraksi dengan mahasiswa merasa tidak nyaman dan kurang efektif akibat dari 

mahasiswa tidak dapat fokus terhadap topik pembicaraan. 
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Salah satu usaha untuk memahami kecanduan internet adalah dengan melihat faktor-faktor 

yang melatarbelakangi kemunculan dari kecanduan internet tersebut. Beberapa faktor yang 

memberi kontribusi terjadinya kecanduan internet di antaranya adalah interaksi antara pengguna 

internet dalam komunikasi dua arah, ketersediaan fasilitas internet, kurangnya pengawasan, 

motivasi individu pengguna internet, dan kurangnya kemampuan individu dalam mengontrol 

perilaku (Widiana, Retnowati & Hidayat, 2004). Pada penelitian ini akan membahas faktor 

kurangnya kemampuan individu untuk mengkontrol perilaku sebagai variabel bebas. 

Lebih lanjut, Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004) mengatakan bahwa setiap orang 

memiliki kemampuan untuk mengontrol perilakunya. Demikian halnya dengan penggunaan 

internet, setiap orang dapat mengatru penggunaan internet sesuai dengan kebutuhannya. 

Kurangnya kemampuan individu untuk mengkontrol perilaku sering disebut sebagai kontrol 

diri. Menurut Chaplin (2009), kontrol diri merupakan kemampuan untuk membimbing tingkah laku 

sendiri, atau kemampuan untuk menekan atau merintangi impuls-impuls atau tingkah laku 

impulsif. Reber dan Reber (2010) mengatakan bahwa kontrol diri dapat diartikan sebagai 

mengendalikan diri sendiri. Istilah ini umumnya diberikan pada kemampuan mengendalikan 

impulsivitas dengan menghambat hasrat-hasrat jangka pendek yang muncul secara spontan, 

konotasi dominannya adalah merepresi atau menghambat. Averill (Ghufron & Risnawita, 2011) 

menyebut kontrol diri dengan sebutan kontrol personal, yang terdiri dari aspek kontrol perilaku 

(behavior control), kontrol kognitif (cognitive control), dan kontrol keputusan (decisional control). 

Sebagaimana dikatakan Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004) di atas, diketahui bahwa 

kecanduan internet dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya 

kemampuan individu untuk mengkontrol perilaku. Hal yang sama dikatakan oleh Basri (2014), 

bahwa ketidakmampuan individu termasuk mahasiswa yang masih tergolong remaja dalam 



 
 
 
 

8 
 

mengontol diri untuk terkoneksi dengan internet adalah cikal bakal dari lahirnya bentuk 

kecanduan ini. 

Penelitian Herlina (Ningtyas, 2012) mengenai hubungan kontrol diri dengan kecenderungan 

kecanduan internet di Yogyakarta menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara 

kontrol diri dengan kecenderungan kecanduan internet. Kategori kontrol diri tergolong tinggi, 

sedangkan kategori kecanduan internet tergolong sedang. Hal ini dapat dipahami karena 

sebagian besar subjek penelitian menggunakan internet lebih dari satu tahun dengan lama online 

4 sampai 5 jam per minggu. 

Pengaruh kontrol diri terhadap kecanduan internet sudah pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, yaitu Ariyanto (2017), terhadap subjek remaja usia 15-18 tahun di wilayah Kerten 

Surakarta berjumlah 80 orang. Menemukan hasil bahwa nilai koefisien korelasi (rxy) -0,486 

dengan sig. 0,000; (p < 0,01) artinya ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecanduan 

internet, artinya semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah kecanduan internet, begitu 

sebaliknya semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi kecanduan internet. 

Penelitian Ariyanto (2017) di atas dilakukan terhadap subjek remaja usia 15-18 tahun di 

wilayah Kerten Surakarta. Hal yang berbeda yang akan dilakukan pada penelitian kali ini adalah 

dari sisi subjeknya, yaitu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: apakah ada hubungan antara kontrol diri 

dengan kecanduan internet pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang? Jika ada hubungannya, maka seberapa kuat hubungan kedua 

variabel tersebut? 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan 

kecanduan internet pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu psikologi terutama pada 

psikologi klinis dan psikologi kepribadian, yang berkaitan dengan tema kecanduan internet dan 

kontrol diri. 

1.3.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan ilmu psikologi terutama pada 

psikologi klinis dan psikologi kepribadian, yang berkaitan dengan tema kecanduan internet dan 

kontrol diri. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan mahasiswa mengenai kecanduan internet 

dan kontrol diri agar dapat membantu mahasiswa mengatasi permasalahan kecanduan internet. 
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