
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi semakin berkembang dan maju, terutama 

dibidang teknologi informasi dan telekomunikasi. Seperti yang kita kenal 

dalam dunia informatika seperti adanya internet. Internet merupakan salah 

satu media yang sekarang ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Perkembangan pengguna internet dari tahun ke tahun sangatlah tinggi. Internet 

menjadi suatu media untuk mencari informasi terbaru, informasi tentang 

segala hal, internet juga menyediakan fasilitas mainan dan hiburan serta 

menjalin hubungan dengan orang lain di tempat yang berbeda dengan situs 

jejaring sosial atau yang biasa dikenal dengan facebook.  

Dalam perkembangan teknologi tersebut, handphone juga ikut 

mengalami perkembangan. Hampir seluruh orang dari kalangan anak-anak, 

remaja, dan orang tua mengenal dan menggunakan hanphone atau lebih akrab 

disebut handphone. Dari waktu ke waktu, handphone semakin berperan dalam 

kehidupan manusia karena semakin banyaknya fasilitas yang ditawarkan 

dalam handphone serta bentuk handphone yang kecil dan mudah dibawa 

kemana-mana. Sebelumnya, handphone hanya digunakan untuk keperluan 

komunikasi. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, handphone dapat 

digunakan untuk berbagai macam kegiatan seperti memotret, merekam, 

mendengarkan lagu, internet, dan lain – lain.   
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Menurut Fransisca (2010), di dalam handphone terdapat beberapa 

fasilitas seperti phonebook yang dapat menyimpan nomor – nomor  

handphone yang kita simpan di dalam handphone tersebut. Kemudian SMS ( 

Short Message Service) yang merupakan fasilitas yang banyak digunakan oleh 

konsumen untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena kita dapat 

menyampaikan informasi dengan menggunakan pesan singkat berupa teks dan 

mengirimnya kepada orang yang kita inginkan. Selain itu ada MMS 

(Multimedia Messaging Service) yang dapat digunakan untuk mengirim pesan 

berupa gambar, suara, atau video sekalipun. Tetapi fasilitas ini dapat 

digunakan apabila mendapat dukungan fasilitas dari handphone. 

 Fasilitas yang lain seperti telepon yang merupakan fasilitas yang 

banyak digunakan oleh orang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang 

berada jauh dari tempat kita, bahkan di luar Negara sekalipun. Telepon ini 

merupakan penyampaian pesan dengan suara sehingga kita dapat berbicara 

dengan orang yang kita hubungi. Selain itu ada fasilitas lain seperti kamera, 

MP3 player yang dapat digunakan untuk memutar musik, bluetooth sebagai 

jaringan koneksi  yang dapat menjangkau hingga kejauhan 10 sampai 15 

meter, fasilitas internet, microsof, chatting dan fasilitas 

videocall.(http://fransisca7711.wordpress.com) 

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia (2011), facebook adalah sebuah 

layanan jejaring sosial dan situs web yang diluncurkan pada Februari 2004 

yang dioperasikan dan dimiliki oleh Facebook, Inc. Pengguna dapat membuat 

profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman dan bertukar pesan, 

Studi Deskriptif Kontrol..., Shinta Rizki M, Fakultas Psikologi, 2013



termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. 

Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna yang memiliki 

tujuan tertentu, diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, perguruan tinggi, 

atau karakteristik lainnya (http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook). 

Kurniali (2009) menyatakan facebook yang kini beranggotakan 250 

juta pengguna aktif telah menjelma menjadi salah satu raksasa di internet. 

Tidak hanya jumlah penggunanya tetapi juga subjek begitu aktif mengakses 

facebook. Berdasarkan data dari Alexa yang diambil tanggal 24 Juli 2009 

(dalam Kurniali, 2009), facebook menempati peringkat nomor empat di daftar 

situs yang paling banyak di akses di dunia di bawah layanan pencarian 

Google, Yahoo, dan hanya satu tingkat di bawah YouTube. Peningkatan 

jumlah pengguna facebook sangat luar biasa. Tumbuh dari 100 juta sampai 

200 juta pengguna hanya dalam 8 bulan. Kini bertambah 50 juta menjadi 250 

juta lebih hanya dalam 3 bulan. Dengan kata lain, meskipun sudah memiliki 

jumlah yang besar, pertumbuhan facebook nampak masih cukup tinggi.  

Hal ini tidak hanya karena keunikan facebook, tetapi juga di dukung 

oleh penerjemahan situs facebook ke berbagai macam bahasa, dan semakin 

aktifnya pengguna facebook yang di dukung juga oleh fasilitas – fasilitas 

telepon genggam atau handphone. Di Indonesia, facebook telah menjadi 

jawara dan terbukti telah menjadi situs yang paling banyak di akses orang 

Indonesia bahkan mengalahkan jasa pencarian Google. Admin menyatakan 

bahwa pengguna facebook di dominasi oleh para remaja usia 14 – 24 tahun 

sebanyak 61,1%.(http://www.kaskus.us/showthread.php?t=5009759) 
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Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Arisandy (2009) tentang 

Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Kecanduan Internet Pada Mahasiswa 

Bina Darma Tahun 2009 Palembang, bahwa dalam penggunaan internet 

dengan berbagai macam fasilitas yang menyenangkan akan menimbulkan 

kecanduan bagi para penggunanya dan pecandu internet tidak dapat 

menghentikan keinginan untuk online, bahkan mereka kehilangan kontrol diri 

dalam mengakses internet dan kehidupannya. Begitu juga dengan facebook 

seperti yang sedang populer saat ini. Setiap orang dapat mengatur penggunaan 

facebook sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak mengganggu kegiatan 

yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menemukan keseimbangan 

dalam dirinya. Menurut Young, 1997 (dalam Arisandy 2009) setiap individu 

memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan 

perilaku kontrol diri. Di dalam facebook terdapat juga berbagai fasilitas yang 

menyenangkan bagi para penggunanya dan ini tidak menutup kemungkinan 

berpengaruh pada kontrol diri para pengguna facebook ini.  

Chaplin (2005) kontrol diri merupakan kemampuan untuk 

membimbing tingkah laku sendiri, kemampuan untuk menekan atau 

merintangi impuls – impuls atau tingkah laku impulsif. Fatoni, 2006 (dalam 

Dyah, 2009) lebih menjelaskan bahwa kontrol diri yang tidak dapat 

berkembang dengan baik akan menghambat proses pendewasan individu 

karena pendewasaan seseorang tergantung kemampuan individu dapat 

melakukan pengontrolan terhadap dirinya sendiri. Semakin dewasa seseorang 

semakin pandai individu dalam menguasai dan mengendalikan diri.  
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 pelajar SMA Negeri 1 

Sampang Cilacap yang peneliti wawancarai Kamis ( 30 Agustus 2012 ), 

subjek semua memiliki akun facebook. Dalam aspek perilaku, subjek sering 

sekali membuka facebooknya. Untuk setiap harinya, subjek membuka 

facebooknya lebih dari 3 kali, ada juga yang membuka facebook sehari sekali 

tetapi dengan intensitas waktu yang lama. Untuk membuka facebooknya 

subjek lebih sering membuka facebook dengan handphone yang subjek miliki. 

Delapan dari 15 subjek yang di wawancarai, subjek mengaku setiap harinya 

membeli pulsa minimal Rp.5.000,- untuk biaya membuka aplikasi facebook 

melalui handphone yang subjek miliki. 

 Selain itu, di dalam sekolah tersebut memiliki peraturan bahwa di 

dalam lingkungan sekolah tidak di perbolehkan membawa handphone, namun 

subjek banyak yang membawa handphone dan suka memainkan facebook di 

kelas dengan handphone yang subjek bawa tanpa sepengetahuan gurunya pada 

jam pelajaran berlangsung. Ketika pulang sekolah ada juga subjek yang tidak 

langsung pulang kerumah tetapi main kerumah teman – temannya sambil 

ngobrol – ngobrol dan memainkan facebook dengan handphone yang subjek 

miliki.  

Dalam aspek kognitif, mereka merasa asyik ketika memainkan 

facebooknya. Mereka sering meng update status berisi curahan hati atau unek 

– unek mereka, bahkan terkadang hal yang mungkin sifatnya pribadi mereka 

tuliskan dalam status di facebooknya dengan tujuan banyak yang 

mengomentari tanpa memikirkan sebab dan akibat dari apa yang mereka tulis 

di dinding facebooknya. Subjek juga senang memberi komentar pada status-

status teman yang subjek miliki. Subjek juga terkadang tertarik untuk 
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menghadiri undangan yang di kirim oleh teman di facebooknya. Dengan meng 

upload foto subjek di facebook, subjek tidak merasa malu tetapi merasa eksis 

dan terkenal ketika foto mereka di comen oleh teman – teman facebooknya.  

Dalam aspek mengambil keputusan, ini jelas terlihat ketika para 

pelajar di wawancarai bahwa subjek sering membuka facebooknya setiap hari. 

Subjek merasa lebih asyik memainkan facebooknya dan subjek malas untuk 

melakukan kegiatan yang lain. Seperti ketika belajar, subjek sambil 

memainkan facebook, waktunya untuk tidur subjek juga bermain – main 

facebook dulu  hingga membuat  tidur larut malam, dan bangun kesiangan 

sehingga terlambat datang ke sekolah. 

Dari permasalah ini, peneliti memfokuskan penelitiannya pada subjek 

kelas XII, dengan rentang usia 16 – 18 tahun dengan criteria yang dimiliki, 

seperti seperti memiliki akun facebook dengan mencantumkan alamat 

facebooknya dan membuka akun facebook dengan menggunakan handphone 

dan membuka facebook lebih dari 1 jam sehari. Havighurst ( dalam Desmita, 

2001) masa remaja umur 12-18 tahun.  

 Hurlock (1993), tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama 

masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama masa awal 

remaja, ketika perubahan fisik terjadi pesat, perubahan perilaku dan sikap juga 

berlangsung pesat. Blos, 1962 (dalam Yusuf 2010) membagi  perkembangan 

remaja ke dalam empat segmen : (1) preadolesense, (2) early adolesense, (3) 

adolesense proper, dan (4) late adolesense. Seperti halnya Freud, Blos 

memandang periode latency sebagai masa konsolidasi fungsi – fungsi ego 

untuk memperluas aktivitas keluar dari lingkungan keluarga. Kematangan 
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fungsi ego merupakan persiapan bagi anak untuk menangani dorongan insting 

yang dialami pada masa remaja. Masalah lain yang muncul adalah terjadinya 

konflik antara dorongan insting (Id) dengan super ego. Dengan mengurangi 

pengaruh aturan super ego, remaja mungkin mengalami masalah dalam 

mengontrol dirinya. Freud ( dalam Desmita, 2011) fase pubertas, 12 – 18 

tahun.  Subjek penelitian termasuk dalam fase ini, dimana subjek masuk 

dalam rentang usia 16 – 18 tahun. 

Dalam fase ini dorongan – dorongan mulai muncul kembali, dan 

apabila dorongan – dorongan ini dapat di transfer dan di sublimasikan dengan 

baik, anak akan sampai pada masa kematangan terakhir yaitu fase genital. 

Pada Fase ini, remaja harus mengembangkan kemampuan control tubuhnya 

terhadap perkembangan fisik yang dialaminya, remaja juga perlu membangun 

control diri tentang emosi dan membangun otoritas internal dalam dirinya.( 

Hurlock, 1993). Berangkat dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana “ Kontrol Diri pada Peserta Didik Pengguna Facebook Melalui 

Handphone Kelas XII di SMA Negeri 1 Sampang Cilacap Tahun Ajaran 

2012/2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana Kontrol Diri 

pada Peserta Didik Pengguna Facebook Melalui Handphone Kelas XII di 

SMA Negeri 1 Sampang Cilacap Tahun Ajaran 2012/2013. 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana 

“Kontrol Diri pada Peserta Didik Pengguna Facebook Melalui Handphone 

Kelas XII di SMA Negeri 1 Sampang Cilacap Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan di bidang 

Psikologi, terutama Psikologi Pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kepada para peserta didik tentang kontrol diri sehingga mereka dapat 

menggunakan facebook dengan mengkondisikan waktu yang mereka 

miliki. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

sumber informasi mengenai kontrol diri pada pengguna facebook 

sehingga guru lebih selektif dalam mengawasi perilaku peserta 

didiknya di lingkungan sekolah seperti adanya handphone yang masih 

sering dibawa ke sekolah oleh para peserta didiknya untuk memainkan 

facebooknya. 

 

Studi Deskriptif Kontrol..., Shinta Rizki M, Fakultas Psikologi, 2013




