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BAB 5 

 HASIL PENELITIAN 

5.1 Hasil Penelitian  

Hasil penelitian ini mengungkap hubungan antara kontrol diri dengan kecanduan internet 

yang diuji berdasarkan perhitungan statistik. Pengujian hubungan ini membutuhkan uji asumsi 

sebagai prasyarat yaitu uji normalitas penelitian dan uji linearitas hubungan antarvariabel.  

5.2 Uji Asumsi 

5.2.1 Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Z). Pada variabel 

kecanduan internet didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,719 (p>0,05), hal ini berarti sebaran datanya 

normal. Pada variabel kontrol diri didapatkan nilai K-S Z sebesar 0,855 (p>0,05), hal ini berarti 

sebaran datanya normal. Perhitungan ini dapat dilihat di lampiran E-1. 

5.2.2 Uji Normalitas 

Variabel kecanduan internet dan kontrol diri memiliki hubungan dengan nilai F sebesar 

25,610 (p<0,05). Hasil ini berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier. 

Hasil uji linearitas kedua variabel tersebut terlampir pada lampiran E-2. 

5.3 Uji Hipotesis 

Setelah uji asumsi dilakukan, lalu akan dilakukan perhitungan uji hipotesis dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment. Hasil uji tersebut menemukan bahwa nilai 

korelasinya sebesar -0,523 (p<0,01), hal ini berarti bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kontrol diri dengan kecanduan internet. 
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Berdasarkan hasil tersebut di atas maka hipotesis yang berbunyi “Ada hubungan negatif 

antara kontrol diri dengan kecanduan internet. Semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah 

kecanduan internet, demikian pula sebaliknya” dapat diterima pada taraf signifikansi 1%. 

5.4 Pembahasan  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu ada hubungan negatif 

antara kontrol diri dengan kecanduan internet. Hubungan negatif tersebut berarti semakin tinggi 

kontrol diri maka semakin rendah kecanduan internet, demikian pula sebaliknya. 

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui pendapat Widiana, Retnowati dan Hidayat 

(2004), bahwa salah satu faktor yang memberi kontribusi terjadinya kecanduan internet adalah 

kurangnya kemampuan individu dalam mengontrol perilaku. Setiap orang memiliki kemampuan 

untuk mengontrol perilakunya, demikian halnya dengan penggunaan internet, setiap orang dapat 

mengatur penggunaan internet sesuai dengan kebutuhannya. 

Individu yang mengalami adiksi atau kecanduan internet salah satunya dikarenakan 

kurangnya kontrol diri pada individu tersebut. Ketidakmampuan individu (termasuk mahasiswa) 

dalam mengontrol diri untuk terkoneksi dengan internet adalah cikal bakal dari lahirnya bentuk 

kecanduan ini (Basri, 2014). 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004), bahwa 

pengguna internet yang mempunyai kontrol diri yang tinggi akan mampu memandu, 

mengarahkan dan mengatur perilaku online. Setiap individu yang mempunyai kontrol diri yang 

tinggi mampu menginterpretasi stimulus yang dihadapi, mempertimbangkan konsekuensinya 

sehingga mampu memilih tindakan dan melakukannya dengan meminimalkan akibat yang tidak 

diinginkan. Selain itu individu tersebut mampu mengatur penggunaan internet sehingga tidak 

tenggelam dalam internet, mampu menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan, mampu 
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memadukan aktivitas online dengan aktivitas-aktivitas lain dalam kehidupannya dan tidak 

memerlukan internet sebagai tempat untuk melarikan diri dari masalah. 

Borba dan Michele (Rambe, Mudjiran & Marjohan, 2017) menjelaskan kontrol diri (self 

control) merupakan pengendalian pikiran serta tindakan agar dapat menahan dorongan dari 

dalam maupun dari luar sehingga dapat bertindak dengan benar. Demikian pula yang dikatakan 

Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004), secara umum, individu yang mempunyai kontrol diri 

tinggi akan mengunakan internet secara sehat dan sesuai dengan keperluannya sehingga tidak 

menjadi kecanduan. Berbeda dengan individu yang mempunyai kontrol diri rendah, tidak mampu 

mengatur dan mengarahkan perilaku onlinenya sehingga dapat mengalami kecanduan internet. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dewangga dan Rahayu (2014), yaitu 

rendahnya kontrol perilaku dapat mengakibatkan adanya penyimpangan saat mengakses 

internet. Penyimpangan tersebut seperti tingginya frekuensi dalam mengakses internet. 

Penelitian lainnya ditemukan oleh Ariyanto (2017), bahwa 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. 

Hasil penelitian Widiana, Retnowati dan Hidayat (2004) menunjukkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan kecenderungan kecanduan 

internet, diterima. Hal ini berarti bahwa tingginya nilai kontrol diri selalu diikuti dengan rendahnya 

nilai kecenderungan kecanduan internet pada diri individu. Begitu pula sebaliknya, rendahnya 

nilai kontrol diri selalu diikuti dengan tinggi kecenderungan kecanduan internet yang dialami 

individu. 

Pengaruh variabel kontrol diri terhadap variabel kecanduan internet dapat dilihat pada 

sumbangan efektif (SE) yang diberikan sebesar 27,4%, sisanya 72,6% merupakan faktor-faktor 
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lain, seperti tidak mendapat kepuasan diri dalam menjalin interaksi sosial secara tatap muka, 

kesepian, cemas, frustrasi saat sedang offline, interaksi antara pengguna internet dalam 

komunikasi dua arah, ketersediaan fasilitas internet, kurangnya pengawasan, dan motivasi 

individu pengguna internet. 

Berdasarkan hasil mean empirik (ME) kontrol diri sebesar 22,13 dengan SD= 2,186, hal 

ini menunjukkan bahwa kontrol diri termasuk kategori sedang. Jumlah subjek pada kategori 

rendah (rentang 16-20) sebanyak 12 subjek (17,14%), kategori sedang (rentang 21-24) sebanyak 

45 subjek (64,29%), dan pada kategori tinggi (rentang 25-28) sebanyak 13 subjek (18,57%). Pada 

hasil dengan kategori rendah berarti subjek tidak dapat melakukan kontrol diri, atau lebih 

dikendalikan oleh faktor di luar pribadinya. Pada kategori sedang berarti subjek sudah dapat 

melakukan kontrol diri namun belum maksimal, dan pada kategori tinggi artinya subjek sudah 

dapat melakukan kontrol diri dengan baik. Dari hasil yang diperoleh, ditemukan sebagian besar 

subjek berada pada kategori sedang (64,29%), hasil ini menunjukkan bahwa subjek belum dapat 

memaksimalkan kemampuannya dalam melakukan kontrol diri, yang ditunjukkan dengan aspek 

kontrol perilaku (behavior control), kontrol kognitif (cognitive control), dan aspek kontrol 

keputusan (decisional control). 

Berdasarkan hasil mean empirik (ME) kecanduan internet sebesar 56,34 dengan SD= 

5,286, hal ini menunjukkan bahwa kecanduan internet pada subjek penelitian termasuk kategori 

sedang. Jumlah subjek pada kategori rendah (rentang 40-50) sebanyak 9 subjek (12,86%), 

kategori sedang (rentang 51-60) sebanyak 45 subjek (64,29%), dan pada kategori tinggi (rentang 

61-70) sebanyak 16 subjek (22,86%). Pada hasil dengan kategori rendah berarti subjek tidak 

terlalu mengalami kecanduan internet, atau dengan kata lain menggunakan internet dengan 

manajemen diri dan waktu yang baik sehingga tidak sampai mengalami kecanduan internet. Pada 

kategori sedang berarti subjek telah mengalami kecanduan internet namun tidak terlalu tinggi 
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tingkat kecanduannya. Pada kategori tinggi artinya subjek telah mengalami kecanduan internet 

dengan tingkat yang lebih parah dalam hal kecanduannya. Dari hasil yang diperoleh, ditemukan 

sebagian besar subjek berada pada kategori sedang (64,29%), hasil ini menunjukkan bahwa 

subjek mengalami kecanduan internet yang cenderung tinggi, ditandai dengan komponen 

salience, mood modification, tolerance, withdrawal symptoms, conflict dan komponen relapse. 
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