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ABSTRAK 

Ratnasari, Tifany. 2017. “Pengaruh Gender terhadap Jenis Kecanduan Internet 

Implikasinya bagi Bimbingan dan Konseling pada Siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I: Mulawarman, S.Pd, M.Pd, Ph.D. dan 

Pembimbing II: Kusnarto Kurniawan, S.Pd, M.Pd, Kons. 

Kata Kunci: gender; kecanduan internet; jenis kecanduan internet. 

Penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi di beberapa SMA Negeri 

di Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan bahwa penggunaan internet pada 

siswa yang berlebihan. Terdapat beberapa fakta tentang akses internet yang 

dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan internet, keberadaan 

antara laki-laki dan perempuan akan mengkotak-kotak situs apa yang mereka 

akses. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kecanduan internet, 

untuk membandingkan jenis kecanduan internet antara laki-laki dan perempuan, 

dan untuk mengetahui pengaruh gender terhadap jenis kecanduan internet.  

Jenis penelitian termasuk dalam penelitian Expost Facto. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan tahun 

ajaran 2016/2017. Sampel yang digunakan berjumlah 514 siswa laki-laki dan 

perempuan dari enam sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan. Variabel 

prediktor dalam penelitian ini adalah gender (X) dan variabel kriterium adalah 

jenis kecanduan internet (Y). Hubungan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hubungan kausal atau asimetris. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala kecanduan internet, angket jenis kecanduan internet, 

pedoman wawancara. Pengujian validitas instrumen menggunakan rumus Product 

Moment dan pengujian reliabilitas menggunakan Cronbach’s Alpha. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisi mean dan standar deviasi, serta regresi 

linier sederhana. 

Hasil penelitian yang pertama, menunjukkan bahwa rerata tingkat 

kecanduan internet siswa laki-laki (M= 2,27; SD= 1,049) lebih tinggi dari siswa 

perempuan (M= 2,61; SD= 1,059). Kemudian hasil penelitian yang kedua, 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang sangat signifikan antara 

gender terhadap kecanduan internet (β = 0.945, t = 16.410, p < 0.5). Hasil 

penelitian yang ketiga, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jenis kecanduan 

internet antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka peneliti memberikan saran bagi peneliti 

selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya terkait dengan variabel gender maupun variabel lain yang 

mempengaruhi perbedaan jenis kecanduan, sehingga mampu menghasilkan secara 

menyuluruh pengaruh perbedaan jenis kecanduan internet. Selain itu, untuk guru 

bimbingan dan konseling, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan 

dalam mengembangkan program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil 

penelitian tersebut terkait dengan tingkat kecanduan internet pada siswa dan 

perbedaan jenis kecanduan internet antara laki-laki dan perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai (1) latar belakang, (2) rumusan 

masalah, (3) tujuan, (4) manfaat, dan (5) sistematika penulisan skripsi. 

1.1 Latar Belakang 

 Pada pertengahan abad 19, Amerika Serikat mengembangkan internet 

digunakan untuk keperluan militer. Kepopuleran internet dimulai pada dekade 

1990-an dengan dikembangkannya perangkat lunak Nascape yang menjadikan 

pengguna jasa internet semakin dimanjakan dengan fasilitas, tampilan, isi, 

informasi, dan lain-lain (Soetjipto, 2005: 74-91). Dari waktu ke waktu, 

penggunaan internet juga digunakan untuk keperluan akademik yang ditujukan 

dalam membantu pembelajaran dan penelitian. 

 Internet merupakan salah satu penemuan hebat yang banyak membantu 

kehidupan masyarakat. Sekarang penggunaan internet dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, lebih dari jutaan manusia di seluruh Indonesia menggunakan internet. 

Berdasarkan hasil riset kerjasama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) dengan Pusat Kajian Komunikasi (PusKaKom) Universitas 

Indonesia menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia terus 

meningkat. Dalam penelitian mengenai profil pengguna internet di Indonesia 

tahun 2014, APJII melaporkan pengguna internet di Indonesia mencapai 88 juta 

orang (APJII, 2014). 

 Diperkuat oleh hasil riset Kemenkominfo dan UNICEF tahun 2014, 

mengenai “Perilaku Anak dan Remaja dalam Menggunakan Internet” setidaknya 
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terdapat 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet. 

Penggunaan internet menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan realitas tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

internet semakin meningkat terutama dikalangan remaja. 

 Penggunaan internet telah memasuki dunia pendidikan dan mampu 

menciptakan revolusi belajar. Kelas tidak lagi dibatasi oleh ruangan tertutup, 

tetapi dapat berupa jejaring raksasa yang menghubungkan pusat-pusat data atau 

informasi diseluruh dunia yang sering disebut dengan Internet. Selain itu, negara 

maju telah banyak memanfaatkan internet sebagai sumber informasi.  

 Siswa SMA merupakan salah satu penduduk yang secara aktif melakukan 

pemenuhan informasi melalui internet karena kebutuhan akademis yang menuntut 

sumber informasi dengan mempertimbangkan relevansi, up to date, serta 

kredibilitas. Adanya fasilitas internet yang dapat diakses dengan mudah 

diharapkan dapat menjadi pendukung dalam penelitian yang dilakukan siswa dan 

mempermudah siswa mengakses perpustakaan internasional. Hal inilah yang 

menjadi alasan mendasar diadakannya internet dalam dunia pendidikan.  

  Untuk mendukung penggunaan internet dalam dunia pendidikan, 

Kementerian Pendidikan dan Budaya juga membuat sistem pelaksanaan ujian 

nasional menggunakan internet dan komputer sebagai media ujiannya. Pada tahun 

2015 dilaksanakan rintisan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) dengan 

mengikutsertakan sebanyak 555 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTS, 135 

SMA/MA, dan 378 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. Oleh karena itu, 
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kemudahan yang diberikan melalui internet seharusnya mampu meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

 Ironisnya, hasil penelitian justru menunjukkan peningkatan penggunaan 

internet pada siswa namun penurunan dalam pencapaian prestasi siswa. 

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Li dkk. (2014: 111-116), 

menunjukkan bahwa 54,2% (12,993/24,013) dari Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah telah mengakses internet dengan penggunaan internet pada siswa 

Sekolah Dasar (42%) dan siswa Sekolah Menengah (66%). Berdasarkan hal ini 

diketahui penggunaan intenet pada siswa laki-laki (61,7%) lebih tinggi dari siswa 

perempuan (45,7%). Young (1996b), menyatakan bahwa kenyataannya 58% siswa 

mengalami penurunan dalam kebiasaan belajar, penurunan ranking, membolos 

atau mendapatkan hukuman disebabkan karena penggunaan internet yang 

berlebihan (Widiana dkk., 2004: 6-16).  

  Siswa tampak belum mampu mengontrol penggunaan internet untuk hal-

hal yang bermanfaat dan cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial 

tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif dan negatif yang akan 

diterimanya. Seorang pakar psikolog di Amerika bernama Greenfield (1999b), 

menemukan bahwa sekitar 6% dari mereka yang menggunakan internet secara 

kompulsif, biasanya sampai pada titik konsekuensi yang negatif yaitu kecanduan 

(Young, 2004: 402-415). Kalangan para ahli psikologi mengenalnya dengan 

sebutan kecanduan internet (Internet Addiction). 

 Menurut Young (1996b), menyebutkan bahwa kecanduan internet adalah 

pemakaian internet secara berlebihan yang ditandai dengan gejala-gejala klinis 
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kecanduan, seperti keasyikan dengan objek candu, pemakaian yang berlebihan 

terhadap objek candu, tidak memperdulikan dampak fisik maupun psikologis, dan 

lain-lain (Ningtyas, 2012: 25-30). Kecanduan internet sama halnya seperti 

kecanduan obat-obatan, alkohol, dan judi yang dapat mengakibatkan penurunan 

prestasi belajar, penurunan kinerja, perceraian dalam perkawinan. 

 Selain itu, Young (1996a) juga menyebutkan bahwa seorang pecandu tidak 

merasa dirinya kecanduan bahkan tidak mau disebut sebagai seorang pecandu, hal 

ini dikarenakan seseorang tersebut tidak sadar bahwa perilakunya berlebihan. 

Seorang pecandu internet akan menghabiskan waktu berjam-jam bahkan berhari-

hari berada di depan komputer untuk online (Widiana dkk., 2004: 6-16). Seorang 

yang telah kecanduan internet biasanya malas menjalankan kehidupan pribadi, 

sosial, balajar, dan karirnya karena mereka hanya terfokus situs di internet.  

 Menurut Suller (1996), sebagaimana dikutip oleh Soetjipto (2005: 74-91), 

menyebutkan bahwa seseorang dinyatakan telah kecanduan suatu stimulus jika:  

... (a) sampai melalaikan hal-hal penting karena stimulus tersebut; 

(b) hubungan dengan orang-orang terdekatnya terganggu karena 

stimulus tersebut; (c) orang-orang yang dekat dengannya 

mengeluh, terganggu, kecewa, dan merasa diabaikan karena 

stimulus tersebut; (d) marah, tersinggung, dan tidak suka jika 

perilakunya dikritik; (e) merahasiakan atau menutup-nutupi 

perilakunya tersebut; (f) berusaha untuk berhenti tapi tidak mampu. 

 Kecanduan internet merupakan fenomena yang menarik sekaligus 

mencemaskan bagi remaja karena internet menawarkan berbagai informasi, 

komunikasi, dan hiburan. Menurut Lam dkk. (2009), menyatakan bahwa stres 

adalah alasan bagi remaja untuk terlibat aktif dengan internet (Beard, 2010: 177-

189). Remaja memiliki kemampuan yang terbatas dan internet merupakan salah 
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satu cara yang paling nyaman dan tersedia bagi remaja untuk menanganani stres 

yang dirasakannya. Selain itu, internet dapat menjadi media yang digunakan untuk 

menemukan jati dirinya dan mengekspresikan diri dengan cara yang benar dan 

menarik bagi remaja (Tosun & Lojunen, 2009: 162-167). 

Siswa menggunakan internet hingga larut malam sehingga kekurangan 

waktu tidur. Kemudian pada esok harinya, siswa akan merasa mengantuk dan 

tidak konsentrasi dalam mengikuti pelajaran dikelas. Hal tersebut akan berdampak 

pada penurunan prestasi belajar mereka. Inilah awal dari kegagalan dalam bidang 

belajar siswa yang disebabkan oleh penggunaan internet secara berlebihan. 

Kondisi psikologis siswa juga terganggu karena jika mereka tidak 

mengakses internet setiap hari akan merasa kesepian, gelisah, galau, dan merana. 

Munculnya perasaan tersebut merupakan ciri-ciri seseorang yang dikatakan 

kecanduan internet. Inilah awal dari permasalahan pribadi siswa yang disebabkan 

oleh penggunaan internet secara berlebihan. 

Selain itu, penggunaan internet dapat menyebabkan siswa merasa malas 

untuk berkomunikasi di dunia nyata. Siswa menjadi lebih mementingkan dirinya 

sendiri dan kurang berempati dengan lingkungan disekitarnya. Sering kita temui 

ketika jam istirahat, siswa sibuk dengan gadget masing-masing dan tetap 

mengakses internet walaupun sedang berada di ruang kelas dengan temannya 

sehingga tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan teman sekelas di dunia 

nyata. Inilah awal dari permasalahan dalam hubungan sosial siswa yang 

disebabkan oleh penggunaan internet secara berlebihan. 
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Munculnya perilaku kecanduan internet pada siswa merupakan salah satu 

isu baru yang harus dihadapi guru bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan 

konseling dituntut tidak hanya membantu kehidupan siswa dalam bidang 

akademik, sosial, pribadi, dan atau karir saja, tetapi juga harus bertanggungjawab 

terhadap pencegahan penyakit yang berkembang di masyarakat salah satunya 

adalah kecanduan internet. Guru bimbingan dan konseling perlu merancang 

layanan bimbingan dan konseling yang tepat dan bersifat responsif. Dimana 

pemberian bantuan kepada siswa yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang 

memerlukan pertolongan dengan segera, sebeba jika tidak segera dibantu dapat 

menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. 

  Terdapat beberapa fakta terkait akses internet yang dilakukan antara laki-

laki dan perempuan. Awalnya perempuan memiliki keterbatasan dalam intensitas 

akses internet dibandingkan laki-laki, namun transisi dari masyarakat maju telah 

mengubah cara perempuan terlibat dalam akses internet. Sekarang justru 

perempuan lebih dominan dalam mengakses internet dibandingkan laki-laki. 

Terkait dengan internet, keberadaan antara laki-laki dan perempuan akan 

mengkotak-kotak situs apa yang diakses. 

 Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Wahid (2005: 209-224) 

mengemukakan bahwa terdapat pola penggunaan yang berbeda antara perempuan 

dan laki-laki. Sebagian besar yang dilakukan laki-laki saat menggunakan internet 

adalah e-mail (80.25%), chatting (57.78%), mengakses situs universitas (80.99%), 

membaca media massa online (62.96%), mencoba software (24.44%), download 

software (47.16%), berbelanja (5.43%), mencari hiburan (72.35%), terkait studi 
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(85.93%), mencari informasi pekerjaan (32.10%), dan mengunjungi situs 

pornografi (26.17%).  

 Sedangkan yang dilakukan perempuan saat menggunakan internet adalah 

email (79.94%), chatting (66.02%), mengakses situs universitas (79.61%), 

membaca media massa online (55.02%), mencoba software (7.44%), download 

software (22.01%), berbelanja (2.59%), mencari hiburan (65.37%), terkait studi 

(95.47%), mencari informasi pekerjaan (23.62%), dan mengunjungi situs 

pornografi (3.88%). Penggunaan internet untuk email dan terkait dengan studi 

lebih diminati oleh pengguna perempuan, sedangkan membaca berita online, 

chatting penggunaan yang lebih bersifat teknis seperti software dan download 

software, dan penggunaan untuk hiburan seperti game online dan mengunjungi 

situs pornografi lebih diminati laki-laki. 

 Dalam sebuah studi tentang gender dan kesenjangan digital. Kennedy dkk. 

(2003: 149-172), menyatakan bahwa penggunaan internet dapat dilihat dari hari 

atau tahun, gender, dan anak-anak. Sebagian besar yang dilakukan perempuan saat 

menggunakan internet adalah e-mail (270), mailing list (104), pencarian informasi 

(103), rekreasi (129), game multi-user (10,1), dan membeli produk atau jasa (6.4). 

Sebagian besar yang dilakukan laki-laki saat menggunakan internet adalah e-mail 

(270), mailing list (107), pencarian informasi (143), rekreasi (178), game multi-

user (11.5), dan membeli produk atau jasa (8.6). 

 Namun hasil dari sebuah lembaga survei mematahkan stereotip yang telah 

berjalan selama ini, bahwa pria lebih banyak menggunakan internet untuk 

permainan dan situs porno sedangkan perempuan lebih banyak menggunakan situs 
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jejaring sosial. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Popcap Social 

Gaming Research pada tahun 2010 menunjukkan bahwa di Inggris, persentase 

pemain perempuan game social lebih tinggi sebesar 55%, sedangkan pemain laki-

laki game social hanya 45%. Sehubungan dengan fenomena yang muncul 

dilapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

berjudul “Pengaruh Gender terhadap Jenis Kecanduan Internet Implikasinya Bagi 

Bimbingan dan Konseling pada Siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka fokus permasalahan 

umum yang muncul dalam penelitian “Pengaruh Gender terhadap Jenis 

Kecanduan Internet Implikasinya Bagi Bimbingan dan Konseling pada Siswa 

SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan”, sebagai berikut: 

1) Seberapa tinggi tingkat kecanduan internet pada siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Pekalongan? 

2) Adakah perbedaan jenis kecanduan internet antara laki-laki dan perempuan 

pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan? 

3) Adakah pengaruh gender terhadap jenis kecanduan internet pada siswa 

SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan yang muncul 

dalam penelitian “Pengaruh Gender terhadap Jenis Kecanduan Internet 

Implikasinya Bagi Bimbingan dan Konseling pada Siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Pekalongan”, sebagai berikut: 

1) Untuk menggambarkan tingkat kecanduan internet pada siswa. 

2) Untuk membandingkan jenis kecanduan internet antara laki-laki dan 

perempuan pada siswa. 

3) Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap jenis kecanduan internet pada 

siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, antara lain: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi alat pembuktian 

(verification) apakah terdapat pengaruh gender terhadap jenis kecanduan internet 

pada siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1) Sebagai sumbangan hasil penelitian yang dapat menambah pengetahuan 

dan wawasan tentang gender dan kecanduan internet. 

2) Sebagai sumbangan hasil penelitian yang dapat dijadikan bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya. 
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3) Sebagai sumbangan hasil penelitian dalam mengetahui tingkat kecanduan 

internet dan jenis kecanduan internetnya, sehingga menjadi dasar 

pertimbangan untuk mengembangkan program Bimbingan dan Konseling. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2) Bagian isi terdiri dari 5 bab, antara lain: 

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi penelitian terdahulu, kecanduan internet, 

gender, keterkaitan gender terhadap kecanduan internet, kerangka berfikir, 

dan hipotesis penelitian. 

Bab 3 Metode Penelitian, berisi jenis dan desain penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, variabel penelitian, metode dan alat pengumpul data, 

validitas dan reliabilitas instrumen, serta teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

Bab 5 Penutup, berisi simpulan dan saran. 

3) Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

menunjang penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai (1) penelitian terdahulu, (2) deskripsi 

teori, (3) kerangka berpikir, dan (4) hipotesis penelitian. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gender dapat 

memengaruhi akses internet. 

1) Hasil penelitian yang dilakukan Kennedy dkk. (2003: 149-172), yang 

dilakukan kepada laki-laki dan perempuan usia 18-60 tahun keatas 

mengenai gender terhadap kesenjangan digital. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan internet 

dengan cara yang berbeda dan dalam jumlah waktu yang berbeda pula 

karena tuntutan sosial yang ditentukan oleh peran gender. Perempuan 

dianggap sebagai komunikator yang unggul dan penghubung dalam 

keluarga karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu untuk 

berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya daripada laki-laki. 

Penggunaan internet pada perempuan dibentuk oleh peran mereka untuk 

merawat anak, menjaga, dan menjalin hubungan dengan keluarga. 

Sebaliknya, pria menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari 

informasi dan rekreasi (Kennedy dkk., 2003: 149-172). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kennedy dkk. (2003) adalah sampel yang digunakan. 

Sampel yang digunakan oleh Kennedy dkk. (2003) terdiri dari wanita dan 



12 
 

 

 
 

laki dengan rentang usia 38 -  41 tahun. Berbeda dengan penelitian yang 

oleh peneliti menggunakan sampel yang telah spesifik yaitu siswa SMA 

Negeri sehingga hasil penelitian dapat digunakan secara efektif oleh guru 

Bimbingan dan Konseling dalam membuat program bimbingan dan 

konseling terkait dengan permasalahan siswa terhadap penggunaan 

internetnya.  

2) Penelitian yang dilakukan Wahid (2005: 209-224), pada mahasiswa dari 

berbagai latar belakang jurusan, angkatan, dan perguruan tinggi mengenai 

keterbelakangan perempuan dalam adopsi internet. Penelitian ini juga 

menemukan bahwa terdapat perbedaan pola penggunaan internet antara 

perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih minat pada chatting dan studi, 

sedangkan membaca berita online, mencoba software, download software, 

berbelanja, mencari hiburan, mencari informasi pekerjaan, dan 

mengunjungi situs pornografi lebih diminati oleh laki-laki. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahid (2005) adalah sampel yang digunakan. Sampel yang 

digunakan oleh Wahid (2005) adalah mahasiswa dari berbagai latar 

belakang jurusan, angkatan dan perguruan yang berbeda-beda. Perbedaan 

latar belakang dapat berpengaruh pada perbedaan cara mendidik orang tua 

atau guru di daerah asal tinggal kepada anak sehingga dapat menimbulkan 

budaya atau kebiasaan yang berbeda juga.  

Berbeda dengan penelitian yang oleh peneliti menggunakan sampel yaitu 

siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan yang memiliki budaya yang 
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hampir sama antara satu sekolah dengan sekolah lain sehingga akan 

menimbulkan budaya atau kebiasaan yang hampir sama juga.  

3) Sipal dan Bayhan (2010: 1085-1089), melakukan penelitian tentang 

kegiatan komputer yang disukai pada siswa usia sekolah yang terindikator 

kecanduan internet pada 216 siswa dari sekolah yang berbeda di Turki. 

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa akses internet paling populer 

dalam kalangan anak laki-laki adalah chatting online dan game online. 

Sedangkan, perempuan menggunakan internet untuk chatting online dan 

mendengarkan musik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sipal dan Bayhan (2010) adalah sampel yang digunakan. 

Sampel yang digunakan oleh Sipal dan Bayhan (2010) terdiri dari siswa 

usia dasar dengan rentang usia 6 – 8 tahun. Pada usia anak-anak memiliki 

keterbatasan dalam mengakses internet karena aplikasi google.com telah 

memisahkan situs untuk anak-anak dengan situs untuk umum. 

Berbeda dengan penelitian yang oleh peneliti menggunakan sampel yang 

telah spesifik yaitu siswa SMA yang tidak memiliki keterbatasan dalam 

mengakses internet. 

4) Penelitian yang mendukung lainnya adalah Bujala (2012: 49-67), 

mengenai perbedaan gender dalam penggunaan internet. Menurut sumber 

data WIP (2011) menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang menarik 

pada akses internet yang dilakukan. Kegiatan perempuan adalah 
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komunikasi, informasi, hiburan, pendidikan, dan jasa, sedangkan pria 

adalah komunikasi, hiburan, dan pendidikan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bujala (2012) adalah lokasi penelitian. Dimana peneliti 

melakukan penelitian di negara Indonesia sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Bujala (2012) dilakukan di Amerika sehingga peneliti dapat 

mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian antara peneliti 

dengan peneliti sebelumnya jika terdapat perbedaan latar belakang budaya 

negara, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru 

Bimbingan dan Konseling jika memberikan layanan telah sesuai dengan 

latar belakang siswa di negara Indonesia. 

2.1 Kecanduan Internet 

2.1.1 Pengertian Kecanduan 

 Dalam bahasa Indonesia, kecanduan diartikan sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang mengalami ketergantungan kepada objek candu (opium). Dalam 

bahasa Inggris, kecanduan bersinonim dengan kata dependence yang artinya 

menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami dependensi terhadap zat-zat 

adiktif (Soetjipto, 2005: 74-91). Hal ini sesuai dengan pendapat Rachlin (1990) 

dan Walker (1989), menyatakan bahwa istilah kecanduan digunakan hanya untuk 

kasus yang melibatkan konsumsi obat (Young, 2004: 402-415). 

 Berbeda dengan Perdew (2014: 27-28), yang mendefinisikan kecanduan 

dilihat dari perspektif medis dan neurologis. Dalam istilah medis, kecanduan 

adalah dorongan kebiasaan untuk terlibat dalam aktivitas tertentu atau 

memanfaatkan zat yang memiliki konsekuensi buruk terhadap individu baik secara 
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fisik, spiritual, mental, maupun ekonomi. Sedangkan jika dilihat dari perspektif 

neurologis, dasar kecanduan apapun adalah kecepatan otak menerima. Selama 

kegiatan itu menyenangkan, orang akan mengalami luapan dopamine 

neurotransmitter yang mengaktifkan pusat kesenangan otak” (Perdew, 2014: 27-

28).  

 Menurut Young (2004: 402-415), menyatakan bahwa kecanduan apapun 

secara tradisional dikaitkan dengan dorongan tak terkendali, sering disertai dengan 

hilangnya kontrol, keasyikan dengan penggunaan, dan terus menggunakan 

meskipun perilaku tersebut menyebabkan bermasalah. Gangguan perilaku tersebut 

menyebabkan gejala memabukkan, seperti perjudian kompulsif, bermain game, 

makan yang secara berlebihan, olahraga, hubungan cinta, dan menonton televisi 

(Young, 2004: 402-415). Tidak jauh berbeda dengan pendapat Young dkk. (2010: 

3-17), mengemukakan kecanduan sebagai berikut: 

“Addictions are defined as the habitual compulsion to engage in a 

certain activity or utilize a substance, notwithstanding the 

devastating consequences on the individual’s physical, social, 

spiritual, mental, and financial well-being.” 

  Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecanduan adalah suatu 

keadaan seseorang yang mengalami ketergantungan baik zat atau benda yang 

dapat membawa dampak terhadap kehidupan individu baik secara fisik, sosial, 

ekonomi, dan karir. 

2.1.2 Pengertian Kecanduan Internet 

 Masing-masing ahli psikologi mengemukakan istilah dan definisi yang 

berbeda-beda untuk menyebutkan fenomena ini. Dalam beberapa literatur, 

kecanduan internet sering disebut dengan compulsive internet use, problematic 
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internet use, pathological internet use, internet dependence, computer addiction, 

dan net addiction (Guan & Subrahmanyam, 2009: 351-356). Selain itu, Soetjipto 

(2005: 74-91) juga mengemukakan beberapa istilah untuk menyebutkan 

kecanduan internet menurut ahli psikologi, sebagai berikut: 

...Young (1999) menyebutnya Internet Addiction, Grohol (1999) 

menyebutnya Internet Addiction Disorder, dan Suller (1996) 

menyebutnya Cyberspace Addiction. Davis (2001b) menyebut 

kecanduan internet sebagai Pathological Internet Use dan Walden 

(2002) lebih cenderung menyebutnya sebagai Compulsion, karena 

jika disebut Addiction (kecanduan) harus melibatkan zat asing yang 

masuk ke dalam tubuh manusia dan memengaruhi keadaan kimiawi 

tubuh. 

 Menurut American Psychiatric Association (1995), menyatakan bahwa 

Internet Addiction sebagai pola penggunaan internet yang menghasilkan gangguan 

fungsional dan perasaan internal yang menyenangkan dalam jangka waktu dua 

bulan dan menunjukkan tujuh kriteria diagnosis (Kathait & Singh, 2014: 507-

511). Diperkuat oleh pendapat Young (1996: 237-244), menyatakan bahwa 

kecanduan internet dapat didefinisikan sebagai gangguan impuls-kontrol yang 

tidak melibatkan memabukkan. 

  Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kecanduan internet 

adalah ketidakmampuan mengontrol keinginan untuk terus menggunakan internet 

sehingga mengganggu kehidupan penggunanya seperti gangguan psikologis, 

sosial, belajar, dan karir. 

2.1.3 Kriterium Kecanduan Internet 

 Tidak semua orang yang menggunakan internet disebut kecanduan 

internet. Menurut Young (1996a), menyebutkan bahwa seorang pecandu internet 

tidak merasa dirinya kecanduan internet bahkan tidak mau disebut pecandu 
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internet karena tidak menyadari bahwa perilaku online-nya berlebihan (Widiana 

dkk., 2004: 6-16). Oleh karena itu, penting untuk memahami kriteria yang 

membedakan orang yang normal dan orang yang kecanduan internet. 

 Menurut Young (2004: 402-415), menyatakan bahwa seseorang dikatakan 

kecanduan apabila menunjukkan perilaku tertentu sebagai berikut: 

1) Mengakses internet dimana saja dan kapan saja. 

2) Mengalami gangguan tidur atau perubahan pola tidur karena 

selalu mengakses internet hingga larut malam. 

3) Mengakses internet lebih lama untuk mencapai kepuasan. 

4) Berusaha menutupi akses internet yang dibukanya. 

5) Merasa asyik ketika mengakses internet dan akan merasa 

kehilangan jika tidak dapat mengakses internet. 

6) Kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan terganggu karena selalu 

mengakses internet terlalu lama. 

7) Mengakses internet untuk mengurangi ketegangan, stres, 

kecemasan, depresi, dan atau melarikan diri dari masalah. 

 Menurut Griffiths (1998: 211-218), menyatakan bahwa kecanduan internet 

merupakan bagian dari kecanduan perilaku dan memiliki komponen inti dari 

kecanduan, sebagai berikut: 

1) Salience mengacu pada kegiatan tertentu dalam kehidupan 

individu yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku.  

2) Mood modification mengacu pada pengalaman seseorang akibat 

dari kegiatan tertentu. 

3) Tolerance mengacu pada peningkatan jumlah waktu yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu. 

4) Withdrawal mengacu pada perasaan tidak senang ketika 

kegiatan tertentu dihentikan atau berkurang. 

5) Conflict mengacu pada pertentangan orang-orang di sekeliling 

terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan. 

6) Relapse mengacu pada kencenderungan untuk melakukan 

kegiatan tertentu berulang-ulang pada waktu tertentu dan sulit 

untuk mengontrolnya. 

 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk membedakan 

orang yang dinyatakan kecanduan internet atau tidak, dapat dilihat dari pikiran 

pecandu yang hanya mengingat konten yang ada dalam internet, sulit berhenti 
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ketika sudah mengakses internet, merasa sepi dan bosan jika tidak sedang 

mengakses internet, dan tetap mengakses internet walaupun sedang tidak ada 

keperluan penting yang memerlukan internet. 

2.1.4 Jenis-Jenis Kecanduan Internet 

 Menurut Young (2000), sebagaimana dikutip oleh Shaw & Black (2008: 

353-365), menyatakan lima kategori kecanduan internet  sebagai berikut: 

1) Cyber-sexual addiction  

Cyber-sexual addiction adalah kecanduan menonton film, foto, atau 

melakukan obrolan seksual secara online (Chodaczek & Urbanek, 2014: 

32-34). Pengguna internet ketergantungan pada situs pornografi, seperti 

Xhamster. 

2) Cyber-relationship addiction 

Cyber-relationship addiction adalah kecanduan hubungan sosial secara 

online (Chodaczek & Urbanek, 2014: 32-34). Pengguna internet 

ketergantungan pada situs jejaring sosial, seperti facebook.com. Situs 

tersebut memberikan fasilitas bagi pengguna untuk dapat berhubungan dan 

membangun hubungan dengan dengan keluarga, teman, dan lain-lain yang 

mereka kenal secara pribadi. Selain itu, internet juga memungkinkan 

pengguna untuk membuat hubungan baru dengan orang-orang diseluruh 

dunia (Perdew, 2014: 57-58). Kebiasaan berkomunikasi secara langsung 

menjadi tergantikan oleh interaksi yang hanya terjadi di dunia maya. Hal 

ini merupakan efek 
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3) Net-compulsion addiction 

Net-compulsion addiction adalah kecanduan pada perjudian online, belanja 

online, atau perdagangan online. Pengguna internet ketergantungan pada 

perjudian online, belanja online, atau perdagangan online, seperti 

lazada.com, tokopedia.com. Gejala kecanduan belanja online yaitu 

pecandu sering membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan dan tidak 

digunakan. Biasanya mereka berbelanja hanya untuk persediaan saja, 

karena dorongan yang tidak tertahan untuk terus berbelanja online 

(Perdew, 2014: 70-71). 

4) Information addiction 

Information addiction adalah kecanduan berselancar internet untuk 

mendapatkan informasi yang berlebihan melalui basis data (Chodaczek & 

Urbanek, 2014: 32-34). Pengguna internet ketergantungan pada situs 

pencarian informasi, seperti google.com.  

5) Computer addiction 

Computer addiction adalah kecanduan pada permainan game online 

(Chodaczek & Urbanek, 2014: 32-34). Pengguna internet ketergantungan 

pada game online, seperti Games.com. Orang kecanduan game online akan 

terus bermain dan merasa tidak dapat berhenti karena ingin meningkat ke 

level yang lebih tinggi dan mendapatkan skor yang lebih tinggi dari 

sebelumnya sehingga dapat mengalahkan orang lain. Prestasi tersebut 

dapat meningkatkan harga diri pemain terhadap lawan yang kalah (Perdew, 

2014: 37-46). 
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 Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis kecanduan internet 

dikelompokkan menjadi lima yaitu Cyber-sexual addiction,Cyber-relationship 

addiction, Net-compulsion addiction, Information addiction, dan Computer 

addiction.  

2.1.5 Faktor yang Memengaruhi Kecanduan Intenet 

 Menurut Greenfield (2010: 135-153), menyebutkan ada lima faktor yang 

membuat internet menarik, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor Konten 

Terdapat beberapa konten yang membuat seseorang tertarik dengan 

internet. Menurut Young (1998a), sebagaimana dikutip oleh (Greenfield, 

2010: 135-153), menyebutkan bahwa konten yang paling banyak diakses 

adalah konten musik, informasi, olahraga, belanja, keuangan, berita, 

perjudian, permainan, konten seksual, dan lain sebagainya. Namun, ada 

konten yang paling menyenangkan dan membuat seseorang mudah 

kecanduan yaitu konten game, perjudian, belanja, dan seks.  

2) Faktor Ketersediaan 

Menurut Greenfield (2010: 135-153), menyebutkan bahwa faktor 

ketersediaan yaitu internet mudah diakses dimanapun dan kapanpun. 

Banyak tempat-tempat yang menyediakan jaringan internet seperti kafe, 

bank, kantor-kantor, bahkan sekolah. Tempat-tempat tersebut memberikan 

fasilitas jaringan internet secara gratis dan dapat diakses oleh siapa saja 

dengan mudah. 
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3) Faktor Penguatan 

Menurut Young (1998b), sebagaimana dikutip oleh (Greenfield, 2010: 

135-153), menyebutkan bahwa ada konten yang paling menyenangkan dan 

membuat seseorang mudah kecanduan, seperti konten game, perjudian, 

belanja, dan seks. Hal ini cukup menjadi faktor penguat yang menjadikan 

internet menarik. 

4) Faktor Sosial 

Menurut Greenfield (2010: 135-153), menyebutkan bahwa internet dapat 

menjadi penghubung sosial antara seseorang dengan orang lain, tetapi juga 

dapat mengisolasi seseorang. Sosial media dapat menjadi jembatan 

penghubung antar pengguna internet agar dapat berinteraksi dengan 

nyaman dan mengurangi kecemasan sosial. 

5) Faktor Gen-D (Digital Generation) 

Menurut Greenfield (2010: 135-153), menyatakan bahwa anak-anak dan 

remaja pada jaman sekarang dibesarkan dengan teknologi. Mereka disebut 

sebagai generasi digital. Mereka sangat akrab dengan komputer, internet 

dan perangkat digital lainnya. Mereka merasa lebih nyaman dan percaya 

dengan teknologi yang dimiliki daripada dengan orang tua mereka sendiri. 

Hal ini justru didukung oleh orang tua mereka sendiri dengan memberikan 

komputer, internet dan perangkat digital lainnya agar anak dapat mencari 

pengetahuan dan pengalaman sendiri melalui internet sehingga anak 

menjadi generasi digital.  
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  Selain itu, menurut Frangos dkk., (2010: 49-74), faktor demografi juga 

memengaruhi seseorang menjadi kecanduan internet, sebagai berikut: 

1) Gender 

Menurut Weiser (2000), sebagaimana dikutip oleh Frangos dkk. (2010: 49-

74), dalam penelitiannya tentang perbedaan gender terhadap pola 

penggunaan internet dan aplikasi internet yang sering diakses  

“He concluded that there were numerous gender differences 

in preferences for specific Internet applications. Results had 

shown that men use the Internet mainly for purposes related 

to entertainment and leisure, whereas women use it primarily 

for interpersonal communication and educational 

assistance”. 

Gender mempengaruhi jenis aplikasi yang digunakan dan penyebab 

individu tersebut mengalami kecanduan internet.  

2) Prestasi Belajar 

Young (1998), sebagaimana dikutip oleh Frangos dkk. (2010: 49-74), 

memberikan gambar mengenai prestasi belajar siswa terkait dengan 

gangguan kecanduan internet sebagai berikut: 

“Although the merits of the Internet make it an ideal research 

tool, students experienced signifcant academic problems 

when they surfed irrelevant web sites, engaged in chatroom 

gossip, conversed with Internet pen pals, and played 

interactive games at the cost of productive activity. Students 

had diffculty completing homework assignments, studying, or 

getting enough sleep to be alert for class the next morning 

due to such Internet misuse. Oftentimes, they were unable to 

control their Internet use, which eventually resulted in poor 

grades, academic probation, and even expulsion from the 

university.” 
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3) Keluarga 

Menurut Bayer (1972), sebagaimana dikutip oleh Frangos dkk. (2010: 49-

74), memberikan gambaran mengenai mahasiswa yang telah menikah 

dianggap sebagai kelompok dengan tingkat stres tertinggi sehingga 

memungkinkan untuk mencari sumber dukungan sosial yang lain. Selain 

itu, McRoy & Fisher (1982), sebagaimana dikutip oleh Frangos dkk. 

(2010: 49-74), juga menyebutkan bahwa siswa yang telah menikah dan 

tetap kuliah sebagai berikut: 

“If appropriate support services are to be available for 

college students who are married, it is important to 

understand the stresses on the marriages and on the students. 

Otherwise, we can expect the dropout rate for students and 

the divorce rate for student marriages to increase”. 

 

4) Lokasi Penggunaan Internet 

Frangos dkk. (2010: 49-74), menyatakan bahwa mahasiswa yang tinggal di 

asrama merupakan yang paling rentan terhadap kecanduan internet karena 

akses internet yang tersedia gratis dan tidak terbatas, selain itu tanpa 

adanya pengawasan dari orang tua. Hal tersebut memungkinkan 

mahasiswa untuk betah berlama-lama mengakses internet.  

  Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kecanduan internet yaitu konten, ketersediaan, 

penguatan, sosial, gen-D, gender, prestasi belajar, keluarga, dan lokasi 

penggunaan internet. Namun dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada faktor 

gender. Dimana laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan ketertarikan pada 

situs di internet. 
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2.1.6 Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Internet 

 Selama ini kita hanya terfokus pada dampak negatif dari internet, padahal 

internet tidak semuanya buruk. Williams dan Merten (2008) dan Beard (2010: 

177-189), menyebutkan bahwa internet memiliki dampak positif sebagai berikut: 

1) Internet membantu seseorang berhubungan kembali dan mempertahankan 

hubungan dengan teman-teman lama, serta mengembangkan persahabatan 

baru.  

2) Internet membantu mereka yang terisolasi secara geografis dapat merasa 

menjadi salah satu bagian dari komunitas yang besar.  

3) Internet membantu orang melihat tempat hiburan, permainan, gambar, 

berita, dan situs web yang sulit dijangkau.  

4) Internet membantu orang untuk meningkatkan intelektual dengan 

menemukan informasi baru, menerima budaya baru, dan ide-ide baru yang 

yang menarik dan sulit untuk diulas secara langsung.  

5) Internet dapat menjadi cara bagi orang untuk mendapatkan bantuan dalam 

mengatasi gejala kecemasan dan depresi. Seseorang akan berhubungan 

dengan orang lain melalui internet sehingga mampu untuk melupakan 

gejala kecemasan dan depresi yang dirasakannya dan mendapatkan 

dukungan emosional dari orang lain. 

6) Internet membantu orang menemukan informasi mengenai masalah 

kesehatan fisik dan mental. Seseorang dapat menemukan pengetahuan dan 

membantu mereka yang membutuhkan bantuan fisik maupun mental.  

7) Memberikan pengetahuan, saran, atau mendemonstrasikan cara untuk 

menggunakan berbagai aplikasi atau program kepada mereka yang belum 

mengetahui.  

8) Seseorang dapat mengakses ulasan tentang pro dan kontra teknologi baru 

sebelum menggunakan atau membeli suatu teknologi. 

9) Internet membantu orang untuk meningkatkan kemampuan menulis dan 

intelektual seseorang. Misalnya seseorang yang biasanya tidak pernah 

menulis kemudian membuat blog dan menulis beberapa jurnal.  

  Menurut Beard (2010: 177-189), menyebutkan bahwa internet memiliki 

dampak negatif sebagai berikut: 

1) Paparan informasi yang berlebihan dapat menyebabkan informasi yang 

diberikan salah, gosip, dan informasi berbahaya yang diperoleh dengan 

cepat dan mudah. 

2) Kesulitan memperoleh informasi yang diinginkan karena terlalu banyak 

situs yang harus dilihat dan kemudian memilah konten sesuai dengan yang 

diinginkan. 
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3) Banyak konten yang tidak disensor seperti konten pornografi yang dapat 

menimbulkan masalah baik dibidang kehidupan pribadi, akademik, 

maupun karir seseorang. 

  Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa internet tidak hanya 

memiliki dampak negatif, tetapi juga memiliki dampak negatif.  

2.2 Gender 

2.2.1 Pengertian Gender 

 Sejak kecil kita sudah terkungkung oleh tradisi gender. Gender hadir di 

tengah-tengah masyarakat dengan berbagai gagasan yang kerap dianggap benar 

sehingga sering menjadi akar perselisihan. Hal ini yang menjadikan bukti bahwa 

gender cukup menarik untuk dipelajari (Sugihastuti & Saptiawan, 2007: 3). 

 Kata gender dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Inggris (Fakih, 

2005: 7). Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris, perbedaan kata seks dan gender 

tidak dijelaskan secara jelas dan keduanya hanya diartikan sebagai jenis kelamin 

(Handayani & Sugiarti, 2002: 4). Hal tersebut yang terkadang membuat banyak 

kekeliruan dalam menyebutkan jenis kelamin, seks, dan gender. 

 Beberapa para ahli memberikan definisi mengenai seks dan gender. Seks 

tentu berbeda dengan gender, tetapi seks diartikan sama dengan jenis kelamin. 

Seks adalah pembagian yang didasarkan pada fisik manusia (Widyatama, 2006: 

3). Secara lebih detail, pengertian seks yaitu pembagian yang ditentukan secara 

biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan gender adalah sifat yang 

melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor 

sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan 

budaya baik laki-laki maupun perempuan (Handayani & Sugiarti, 2002: 5-6). 



26 
 

 

 
 

Fakih (2005: 7-8), juga berpendapat bahwa jenis kelamin merupakan 

pembagian dua jenis kelamin manusia yang sudah melekat secara biologis. 

Sedangkan gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. 

Pendapat lain mengenai perbedaan seks dan gender dikemukakan oleh 

Widyatama (2006: 3) menjelaskan seks sebagai jenis kelamin yaitu pembedaan 

yang didasarkan pada fisik manusia. Didasarkan pada fisik manusia disini 

maksudnya adalah secara biologis komposisi genetis dan fungsi anatomi 

reproduktif manusia (Herdiansyah, 2016: 3). Sedangkan gender dianggap sebagai 

serangkaian karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan yang bukan 

berdasarkan pada biologis, dan bukan bersifat kodrati, tetapi berdasarkan pada 

kebiasaan atau karakteristik sosiokultural masyarakat yang membentuknya 

(Herdiansyah, 2016: 4). Handayani & Sugiarti (2002: 7) membedakan makna seks 

atau jenis kelamin dengan gender melalui beberapa karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Perbedaan Seks dan Gender 

No Karakteristik Seks Gender 

1. Sumber Pembeda Tuhan Manusia (Masyarakat) 

2. Visi, Misi Kesetaraan Kebiasaan 

3. Unsur Pembeda Biologis (alat reproduksi) Kebudayaan (tingkah laku) 

4. Sifat Kodrat, tertentu, tidak 

dapat dipertukarkan 

Harkat, martabat dapat dipertukarkan 

5. Dampak Terciptanya nilai-nilai 

kesempurnaan, 

kenikmatan, kedamaian, 

dan lain-lain. Sehingga 

menguntungkan kedua 

belah pihak. 

Terciptanya norma-norma/ ketentuan 

tentang “pantas” atau “tidak pantas” 

misalnya laki-laki pantas menjadi 

pemimpin, perempuan pantas dipimpin 

dan lain-lain, sering merugikan salah 

satu pihak, yang secara kebetulan 

adalah perempuan 

6. Keberlakuan Sepanjang masa, dimana 

saja, tidak mengenal 

pembedaan kelas. 

Dapat berubah, musiman dan berbeda 

antara kelas 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa seks adalah 

karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan mengacu pada fisik manusia 
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berupa komposisi genetis dan fungsi anatomi reproduktif manusia. Sedangkan 

gender adalah karakteristik pembeda antara laki-laki dan perempuan mengacu 

pada perilaku sosial yang dibentuk oleh sosial atau budaya sekitar. 

2.2.2 Perbedaan Laki-Laki dan Perempuan 

 Terdapat perbedaan yang jelas antara antara seks dan gender. Menurut 

Fakih (2005: 9), perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan terjadi melalui 

proses pembentukan, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial 

atau kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara. Semua proses 

panjang tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah 

bersifat biologis dan tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender 

dianggap sebagai kodrat laki-laki dan perempuan. Gender membangun sifat 

biologis artinya dari yang tadinya alami, kemudian dilebih-lebihkan, dan pada 

akhirnya menempatkan pada posisi yang sama sekali tidak relevan (Handayani & 

Sugiarti, 2002: 15).  

 Handayani & Sugiarti (2002: 10), proses sosialisasi yang berjalan secara 

mapan, akhirnya sulit dibedakan apakah sifat gender tersebut dikonstruksi atau 

kodrat biologis dari Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap 

sifat biasanya melekat pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat 

tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi 

masyarakat, dan sama sekali bukanlah kodrat (Fakih, 2005: 10). 

 Penempatan laki-laki dan perempuan dalam wilayah yang berbeda, akan 

mengakibatkan pencitraan dalam penampilan yang berbeda pula. Pria dicitrakan 

dalam sifat maskulin, sedangkan perempuan dalam sifat feminim. Konstruksi 
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sosial terjadi terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat lama dan pada semua 

bidang kehidupan (Widyatama, 2006: 4). 

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari perbedaan 

fisik dan psikologis. Menurut Budiman (1982) sebagaimana dikutip oleh 

Widyatama (2006: 3), perbedaan-perbedaan fisik itu akhirnya menimbulkan 

perbedaan-perbedaan psikologis. Laki-laki dikenal sebagai jenis manusia yang 

kuat, perkasa, tidak cengeng, logis, rasional, dan sebagainya. Sementara 

perempuan dikenal sebagai jenis manusia yang lemah, emosional, cengeng, 

keibuan, lembut, penuh empati, perhatian, dan lain sebagainya (Herdiansyah, 

2016: 4).  

Perbedaan fisik-biologis pada laki-laki dan perempuan, seperti laki-laki 

mempunyai suara besar, berkumis, berjenggot, pinggul lebih ramping, dada yang 

datar (Handayani & Sugiarti, 2002: 8). Sedangkan perempuan mempunyai suara 

yang lebih bening, buah dada menonjol, dan pinggul umumnya lebih lebar 

(Handayani & Sugiarti, 2002: 8). Perempuan memiliki alat reproduksi seperti 

rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur memiliki vagina, serta 

memiliki alat menyusui (Fakih, 2005: 8). 

Secara fisik-biologis laki-laki dan perempuan dibedakan oleh komposisi 

kimia dalam tubuh. Perbedaan anatomis biologis dan komposisi kimia dalam 

tubuh dapat memengaruhi perkembangan emosional dan kapasitas intelektual 

masing-masing. Ungger (1979: 30) dalam (Handayani & Sugiarti, 2002: 8-9), 

mengidentifikasi perbedaan emosional dan inteletual antara laki-laki dan 

perempuan sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 Perbedaan Emosional dan Intelektual antara Laki-laki dan Perempuan 

Laki-laki (Masculine) Perempuan (Feminim) 

- Sangat agresif 

- Independen 

- Dapat menyembunyikan emosi 

- Lebih objektif 

- Tidak mudah terpengaruh 

- Sangat menyukai pengetahuan eksata 

- Tidak mudah goyah terhadap krisis 

- Lebih aktif 

- Lebih kompetitif 

- Lebih logis 

- Lebih mendunia 

- Lebih terampil berbisnis 

- Lebih terus terang 

- Memahami perkembangan dunia 

- Perasaan tidak mudah tersinggung 

- Lebih suka berpetualang 

- Mudah mengatasi persoalan 

- Jarang menangis 

- Umumnya selalu tampil sebagai pemimpin 

- Penuh rasa percaya diri 

- Lebih banyak mendukung sikap agresif 

- Lebih mudah membedakan rasa dan rasio 

- Lebih merdeka 

- Tidak canggung dalam penampilan 

- Pemikiran yang unggul 

- Lebih bebas berbicara 

- Tidak terlalu agresif 

- Tidak terlalu independen 

- Sulit menyembunyikan emosi 

- Lebih subjektif 

- Mudah terpengaruh 

- Kurang menyenangi eksata 

- Mudah goyah menghadapi krisis 

- Lebih pasif 

- Kurang kompetitif 

- Kurang logis 

- Berorientasi ke rumah 

- Kurang terampil bisnis 

- Kurang terus terang 

- Kurang memahami perkembangan dunia 

- Perasaan mudah tersinggung 

- Tidak suka berpetualang 

- Sulit mengatasi persoalan 

- Lebih sering menangis 

- Tidak mudah tampil sebagai pemimpin 

- Kurang rasa percaya diri 

- Kurang senang terhadap sikap agresif 

- Sulit membedakan antara rasio dan rasa 

- Kurang merdeka 

- Lebih canggung dalam penampilan 

- Pemikiran kurang unggul 

- Kurang bebas berbicara 

 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara 

laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari perbedaan fisik dan psikologis. 

Perbedaan fisik merupakan kodrat biologis dari Tuhan, sedangkan perbedaan 

psikologis ini ditentukan oleh proses sosialisasi yang panjang dan turun temurun 

dari generasi ke generasi.  

2.2.3 Gender dan Sikap 

 Gender bukanlah sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir dan bukan juga 

sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita lakukan (West dkk., 1987; 

dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2007: 4). Gender adalah sesuatu yang kita 

tampilkan (Butler, 1990; dalam Sugihastuti & Saptiawan, 2007: 4). Gender 

melekat pada dan memengaruhi penampilan setiap orang sehingga nantinya akan 
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muncul semacam sikap otoriter pada penampilan pesona-pesona (Sugihastuti & 

Saptiawan, 2007: 5). 

 Dalam ilmu psikologi, sikap (attitude) diartikan sebagai suatu 

kecenderungan untuk berpersepsi, berpikir, bertindak, dan merasakan sesuatu 

dalam menghadapi objek atau situasi tertentu. Menurut Azwar (2011), sikap 

muncul karena adanya stimulus yang berasal dari beragam hal seperti pengalaman, 

lingkungan sosial, fenomena sosial, hubungan dengan orang lain, karena faktor 

budaya, faktor media, serta faktor yang berasal dari dalam diri (internal) individu 

yang bersangkutan. Sikap juga dapat distimulasi oleh faktor di luar diri (eksternal) 

dan dapat dibentuk oleh lingkungan (Herdiansyah, 2016: 40). 

 Sikap pada dasarnya berada pada ranah individual dan bersifat subjektif. 

Dengan hal ini, dapat sangat memungkinkan terjadinya perbedaan sikap antara 

satu individu dengan individu lainnya (Herdiansyah, 2016: 40).  

 Menurut Herdiansyah (2016: 40), sikap terhadap laki-laki dan perempuan 

dapat diwakili melalui tiga pandangan domestik gender sebagai berikut: 

1) Ideologi Gender Tradisional 

Ideologi ini didasari oleh sikap individu yang memandang bahwa 

seharusnya dan idealnya perempuan bekerja pada ranah domestik dan laki-

laki bekerja pada ranah publik. Ideologi tradisional ini memiliki asumsi 

bahwa laki-laki seharusnya memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari 

perempuan (Herdiansyah, 2016: 41). 
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2) Ideologi Gender Egaliter 

Ideologi ini memandang bahwa kekuasaan tidak mutlak dimiliki oleh satu 

jenis kelamin tertentu sehingga dalam memandang kekuasaan, antara laki-

laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama atau memiliki porsi 

yang sama bergantung kepada situasi dan kondisinya. Ideologi gender 

egaliter ini memliki asumsi bahwa ada kesempatan yang sama, baik laki-

laki maupun perempuan untuk mengurus rumah tangga, bekerja di sektor 

publik, atau berkesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin 

(Herdiansyah, 2016: 41). 

3) Ideologi Gender Transisional 

Ideologi ini memandang bahwa perempuan dan laki-laki membagi 

energinya untuk ranah pekerjaan (publik) dan ranah rumah tangga 

(domestik), tetapi tetap memegang prinsip bahwa jenis kelamin memiliki 

prioritas tertentu (Herdiansyah, 2016: 41). 

 Secara teoretis, sikap manusia dikonstruksikan berdasarkan pada tiga 

komponen sikap yaitu komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen 

konatif atau psikomotor. Ketiga komponen sikap ini bersinergi satu sama lain dan 

tidak bisa dipisahkan untuk membentuk sikap tertentu dan kecenderungannya 

terhadap perilaku yang akan dimunculkan (Herdiansyah, 2016: 42). 

1) Komponen Afektif 

Azwar (2011) sebagaimana dikutip oleh Herdiansyah (2016: 42), 

menyatakan bahwa komponen afektif ini mengacu kepada perasaan 

individu terhadap objek sikap dan berhubungan dengan aspek emosional. 
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2) Komponen Kognitif 

Komponen kognitif mengandung arti sebagai sebuah keyakinan bahwa 

sesuatu dapat dianggap benar atau salah atau seseorang dapat menjadi 

setuju atau tidak setuju karena sesuatu yang dianggap sebagai sebuah 

kebenaran. Komponen kognitif dalam kaitannya dengan psikologi gender 

yang paling mendasar adalah dalam hal pembentukan stereotip peran 

gender (Herdiansyah, 2016: 45). 

3) Komponen Psikomotor/ Konatif 

Komponen konatif dapat diartikan sebagai komponen yang mengarah 

kepada perilaku tertentu. Dalam ranah psikologi gender, komponen konatif 

ini lebih mengarah kepada diskriminasi (Herdiansyah, 2016: 52). 

 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

gender akan menentukan perbedaan sikap juga. Sikap memiliki tiga pandangan 

domestik gender, yaitu ideologi gender tradisional, ideologi gender egaliter, dan 

transisional. Dari ketiga pandangan tersebut, pandangan yang mendekati 

perbedaan gender terhadap perbedaan jenis kecanduan internet adalah pandangan 

ideologi gender tradisional, hal ini karena memandang laki-laki memiliki 

kekuasaan dan waktu yang lebih banyak untuk mengakses internet. 

2.2.4 Peran Jenis Kelamin, Peran Gender, dan Stereotip Gender 

 Untuk memahami isu-isu mengenai perbedaan seks dan gender, perlu 

pemahaman yang mendalam mengenai tiga istilah dasar (peran jenis kelamin, 

peran gender, dan stereotip gender) sebagai berikut: 

  



33 
 

 

 
 

1) Peran Jenis Kelamin 

Menurut Herdiansyah (2016: 11), peran jenis kelamin merupakan peran 

yang disematkan oleh masyarakat atau lingkungan sosial yang berkaitan 

dengan peran jenis kelamin secara fisik-biologis. Ketika peran tersebut 

terpenuhi, laki-laki atau perempuan dianggap sesuai dengan kodratnya 

sebagai laki-laki atau perempuan. Tetapi ketika peran tersebut tidak 

terpenuhi, tidak ada kontrol sosial yang bersifat menekan (Herdiansyah, 

2016: 11). 

Dalam peran jenis kelamin, cenderung tidak ada tuntutan atau kontrol 

masyarakat yang ketat karena orientasinya kepada fisik-biologis. Jika pun 

ada semacam kontrol, itu hanya perilaku yang didasari faktor empati 

biasanya bersifat memberi solusi dari masalah yang ada (Herdiansyah, 

2016: 12). 

2) Peran Gender 

Menurut Herdiansyah (2016: 12), peran gender merupakan keharusan 

memiliki sifat tertentu dan melakukan perilaku tertentu bagi laki-laki dan 

perempuan. Setiap jenis kelamin memiliki semacam tuntutan perannya 

masing-masing dalam koridor dan ruang tertentu yang disematkan oleh 

masyarakat atau  budaya setempat. Ruang-ruang tersebut berisi aktivitas-

aktivitas yang khas yang membedakan antara laki-laki dan perempuan 

(Herdiansyah, 2016: 12). 
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3) Stereotip Gender 

Menurut Fakih (2005: 15), stereotip adalah pelabelan atau penandaan 

terhadap suatu kelompok tertentu. Sedangkan Herdiansyah (2016: 13-14), 

mendefinisikan stereotip gender sebagai kontrol sosial yang bersifat 

menentukan preferensi sikap maupun perilaku terhadap kedua gender yang 

dianggap ideal dan dapat diterima oleh masyarakat, dan disertai dengan 

konsekuensi tertentu jika seseorang bersikap atau berperilaku di luar 

preferensi tersebut. Stereotip gender hanya berlaku kepada kontrol dan 

tekanan sosial yang bersifat negatif dan merugikan, baik perempuan dan 

laki-laki. 

 Berikut adalah sajian matriks mengenai contoh perbandingan antara peran 

jenis kelamin, peran gender, dan stereotip gender antara laki-laki dan perempuan 

sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Perbandingan antara Peran Jenis Kelamin, Peran Gender, dan Stereotip Gender 

Peran Jenis Kelamin Peran Gender Stereotip Gender 

Perempuan: 

menstruasi, 

mampu hamil,  

mampu melahirkan,  

mampu menyusui 

Perempuan: 

bersifat lemah lembut, 

keibuan,  

sabar,  

pengertian,  

empati,  

mengayomi,  

tunduk patuh pada suami,  

mampu melayani suami 

Perempuan: 

harus bersifat lemah lembut, 

harus memiliki sifat keibuan, 

harus sabar, 

harus memiliki empati, harus 

mampu mengayomi, 

harus tunduk dan patuh pada 

suami, 

harus mampu melayani suami 

dengan baik 

Laki-laki: 

mampu membuahi, 

memiliki fisik yang kuat, 

memiliki kumis, 

janggut 

Laki-laki: 

dominan, 

lebih kuat, 

lebih tegas, 

pengambil keputusan 

pemimpin, 

kepala keluarga, 

mampu melindungi, 

mampu memberi nafkah 

Laki-laki: 

harus lebih dominan dari 

perempuan, 

harus lebih kuat dan lebih 

tegas, 

harus mampu menjadi kepala 

keluarga dan mampu memberi 

nafkah dengan baik 
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Peran jenis kelamin bersifat 

netral, 

relatif tidak ada tekanan, 

kontrol sosial jika tidak sesuai 

dengan mainstream 

Peran gender bersifat tidak 

relatif dan berada di dua 

kutub, yaitu positif dan 

negatif 

Stereotip gender bersifat 

negatif, menekan, dan 

mengontrol jika laki-laki dan 

perempuan tidak berlaku dan 

bersifat seperti layaknya laki-

laki dan perempuan. 

 Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa peberdaan 

gender merupakan konstruksi dari masyarakat, sehingga menimbulkan perbedaan 

jenis kelamin, peran gender, dan stereotip gender yang berkembang di masyarakat 

pun berbeda. 

2.3 Pengaruh Gender dengan Kecanduan Internet serta 

Implikasinya terhadap Bimbingan dan Konseling 

 Internet bukan merupakan sebuah artefak, tetapi sesuatu yang harus 

dijalankan oleh orang atau suatu tindakan. Orang yang menggunakan internet 

berarti telah membuat hubungan antara dirinya dengan internet yang kemudian 

akan membentuk hubungan teknologi. Jika kita menganggap internet sebagai 

suatu budaya, maka hal itu akan membuat masyarakat menggunakan internet 

sesuai dengan kebiasaan dan harapannya. Kebiasaan dan harapan antara laki-laki 

dan perempuan berbeda, karena hal tersebut dibentuk menurut gender. 

  Hal paling sering terlihat dari gender adalah orang tua memandang 

perempuan memiliki kemampuan bahasa dan seni yang lebih baik dibandingkan 

dengan laki-laki, sementara laki-laki memiliki kemampuan matematika dan ilmu 

pengetahuan alam serta olahraga yang lebih baik dibandingkan perempuan. 

Perempuan dianggap lebih mampu dalam hal bersosialisasi, mengembangkan 

pertemanan, lebih sensitif, lebih mudah berempati, dan lebih mudah tersentuh 

secara emosi dibandingkan laki-laki sementara laki-laki lebih dominan, 

menguasai, lebih tegas, dan to the point, tidak suka basa-basi, lebih independen, 
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dan lebih rasional. Di sisi lain, secara sosiokultural dalam hal pekerjaan 

perempuan bekerja di sektor domestik dan laki-laki bekerja disektor publik 

(Herdiansyah, 2016: 100). 

 Stereotip yang berkembang memberikan anggapan baru bahwa laki-laki 

lebih maju daripada perempuan termasuk didalamnya teknologi. Peran gender 

yang membagi laki-laki berkeja diranah publik, sedangkan perempuan bekerja 

diranah domestik sehingga perempuan memiliki waktu bebas lebih lama 

dibandingkan laki-laki. Selain itu, peran gender yang dibentuk adalah perempuan 

dianggap lebih mampu dalam hal bersosialisasi dan mengembangkan pertemanan, 

sedangkan laki-laki dianggap lebih sulit untu bersosialisasi dan mengembangkan 

pertemanan karena laki-laki memiliki sikap to the point dan tidak suka basa-basi.  

  Kecanduan internet ditandai dengan tidak terkontrol dan keasyikan dalam 

penggunaan layanan internet. Siswa yang menggunakan internet secara berlebihan 

akan menjadi kecanduan. Berbagai dampak dan akibat dapat timbul dari 

kecanduan internet, diantaranya siswa akan cenderung mengalami penurunan hasil 

belajarnya. Pikiran siswa yang kecanduan internet akan lebih memikirkan internet 

dibandingkan belajar. 

 Siswa yang mengalami kecanduan internet akan kesulitan untuk 

berkonsentrasi sehingga akan mengalami penurunan pada hasil belajar. Selain itu, 

kecanduan internet akan memungkinkan siswa mengalami gangguan kesehatan 

dan fisik. Kecanduan internet membuat resah orang tua dan pihak sekolah karena 

semakin banyak siswa yang mengakses internet dan melupakan kewajiban belajar 
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mereka dan menurunnya hasil belajar, sehingga memerlukan pengarahan secara 

efektif dan perlu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. 

Oleh karena itu, implikasi dalam penelitian ini terhadap bimbingan dan 

konseling adalah guru bimbingan dan konseling dituntut tidak hanya membantu 

kehidupan siswa dalam bidang akademik, sosial, pribadi, dan atau karir saja, tetapi 

juga harus bertanggungjawab terhadap pencegahan penyakit yang berkembang di 

masyarakat salah satunya adalah kecanduan internet. Guru bimbingan dan 

konseling perlu merancang layanan bimbingan dan konseling yang tepat dan 

bersifat responsif. Dimana pemberian bantuan kepada siswa yang menghadapi 

kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebeba jika 

tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian 

tugas-tugas perkembangan. 

2.4 Kerangka Berpikir 

 Kecanduan internet adalah ketidakmampuan seseorang mengontrol 

keinginannya untuk menggunakan internet secara terus menerus meskipun dapat 

mengganggu kehidupan pribadi, sosial, karir, dan belajar penggunanya. Seseorang 

dikatakan kecanduan internet apabila banyak menghabiskan waktunya untuk 

kegiatan teknologi dan internet. Kecanduan internet dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternel individu. Salah satu faktor internal yang memengaruhi 

seseorang kecanduan internet adalah gender.  

 Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

yang mengacu pada perilaku sosial dibentuk oleh kebiasaan budaya yang 

diwariskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut dapat memunculkan perbedaan 



38 
 

 

 
 

jenis kecanduan internet yang diakses antara laki-laki dan perempuan. Penelitian 

ini mengkaji hubungan antara perbedaan gender terhadap jenis kecanduan internet 

yang menunjukkan hubungan interaktif atau memengaruhi, yakni variabel 

prediktor berupa gender apakah memengaruhi variabel kriterium berupa jenis 

kecanduan internet.  

 Diprediksikan variabel prediktor tersebut memengaruhi variabel kriterium, 

karena terlihat di dalam penelitian Kennedy dkk., (2003: 149-172) bahwa 

perempuan dan laki-laki menggunakan internet dengan cara yang berbeda dan 

dalam jumlah waktu yang berbeda pula karena tuntutan sosial yang ditentukan 

oleh peran gender. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sipal dan Bayhan (2010: 

1085-1089) menyatakan bahwa situs internet paling populer dalam kalangan anak 

laki-laki adalah chatting online dan kegiatan rekreasi seperti game online, 

sedangkan perempuan menggunakan internet untuk chatting online dan 

mendengarkan musik. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sipal dan Bayhan 

(2010: 1085-1089) juga menyatakan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 

antara perbedaan gender terhadap perbedaan jenis kecanduan internet. Kontribusi 

masing-masing penelitian tersebut berupa informasi dasar mengenai hubungan 

antarvariabel yang diteliti di dalam penelitian ini. 

 Analisisnya adalah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan 

terjadi melalui proses pembentukan, disosialisasikan, diperkuat, bahkan 

dikonstruksi secara sosial atau kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun 

negara.  Kemudian melalui proses tersebut akan menimbulkan perbedaan fisik-

biologis, psikologis, sikap, kemampuan, ketertarikan, dan stereotip gender yang 
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berkembang di masyarakat, maka terdapat perbedaan pula pada jenis kecanduan 

internet yang diakses antara laki-laki dan perempuan. 

  Adapun hubungan antar pengaruh gender terhadap jenis kecanduan 

internet dapat digambarkan pada bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Pengaruh Gender terhadap Jenis Kecanduan Internet 

2.5 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan kerangka berpikir dari deskripsi teoritik, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian adalah gender berpengaruh secara signifikan dan 

positif terhadap jenis kecanduan internet pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Pekalongan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

  

 Pada bab ini akan dibahas mengenai (1) kesimpulan dan (2) saran. 

4.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik simpulan, 

sebagai berikut: 

1. Tingkat kecanduan internet pada siswa SMA Negeri di Kabupaten 

Pekalongan diketahui bahwa rerata siswa laki-laki lebih tinggi dibanding 

rerata siswa perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh waktu luang yang 

dimiliki laki-laki lebih banyak dibandingkan yang dimiliki perempuan. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara gender terhadap jenis 

kecanduan internet pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan. 

Gender merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jenis kecanduan 

internet antara laki-laki dan perempuan berbeda. 

3. Terdapat perbedaan jenis kecanduan internet antara laki-laki dan 

perempuan pada siswa SMA Negeri di Kabupaten Pekalongan. Pada laki-

laki lebih condong pada jenis kecanduan internet yaitu Cyber-Sexual 

Addiction, Information Addiction, dan Computer Addiction, sedangkan 

perempuan lebih condong pada jenis kecanduan internet yaitu Cyber-

Relationship Addictio dan Net-Compulsion Addiction. 
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4.5 Saran 

 Berdasarkan simpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

1) Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan bahan 

perbandingan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan variabel gender 

maupun variabel lain yang mempengaruhi perbedaan jenis kecanduan, 

sehingga mampu menghasilkan secara menyuluruh pengaruh perbedaan 

jenis kecanduan internet.  

2) Untuk guru bimbingan dan konseling, diharapkan dapat dijadikan sebagai 

dasar pertimbangan dalam mengembangkan program bimbingan dan 

konseling berdasarkan hasil penelitian tersebut terkait dengan tingkat 

kecanduan internet pada siswa dan perbedaan jenis kecanduan internet 

antara laki-laki dan perempuan. 

3) Untuk kepala sekolah, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

dalam memberikan pengarahan kepada guru terkait cara-cara 

penanggulangannya atau cara menyikapi perilaku kecanduan internet 

siswa. 
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