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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan kebutuhan bagi setiap insan di dunia. Manusia 

selalu belajar dalam melewati setiap aspek kehidupannya. Dengan melihat, 

mendengar, dan merasakan tanpa disadari otak manusia berfikir dan menyerap 

berbagai macam informasi yang disaksikan. Untuk memahami hasrat akan 

informasi tersebut, salah satu tempat pembelajaran yang sama-sama kita 

ketahui adalah sebagai lembaga pendidikan. 

Pendidikan adalah suatu usaha yang dijalankan dengan sengaja, teratur 

dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang 

diinginkan sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Sekolah 

adalah lembaga formal yang dibangun sebagai sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut, melalui sekolah siswa belajar berbagai 

macam hal.
1
 

Manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan 

kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus memberi konseling 

agar tetap sabar menjalani kehidupan yang sebenarnya.
2
 Dalam menjalani 

kehidupan dan perkembangan individu memerlukan berbagai informasi, baik 

untuk keperluan kehidupannya sehari-hari sekarang maupun untuk kehidupan 

masa depan. Informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, media lisan 
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maupun perorangan, media tertulis grafis, melalui sumber formal dan 

informal, sampai dengan media elektronik. 

Internet merupakan salah satu media informasi yang dapat ditemukan 

menggunakan media elektronik seperti smartphone. Meningkatnya 

ketersediaan teknologi informasi akhir-akhir ini, telah menjadikan layanan 

internet sebagai media informasi yang semakin popouler. Sayangnya tidak 

semua layanan internet sebagai media informasi berdampak positif, bahkan 

sejauh ini penggunaan internet mulai menunjukan gejala negatif sebagai 

dampak dari intesitas penggunaan internet berlebih. 

Internet (interconnected computer network) dapat didefinisikan 

sebagai jaringan komputer yang tiada batas dan menjadi penghubung dengan 

komputer disebuah wilayah ke wilayah lainnya serta dapat berhubungan 

dengan komputer di sebuah wilayah ke wilayah di penjuru dunia dimana 

didalam jaringan tersebut mempunyai berbagai macam informasi serta fasilitas 

layanan internet browsing atau surfing. Alat ini merupakan sumber yang 

berfungsi sebagai informasi dan dinamis dan statis.
3
 

Perkembangan internet di Indonesia bermula pada tahun 1990. Data 

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menunjukkan pada  

tahun 1998 jumlah pengguna internet hanya sebanyak 512 ribu orang dan 

meningkat 200% setiap tahunnya antara tahun 1998-2007. Hingga september 

2007 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 20 juta pengguna. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa kehadiran internet sebagai media informasi dan 

komunikasi semakin diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia. 

Suler & Young menyatakan bahwa beberapa orang mengalami 

kesulitan untuk mengetahui kapan harus berhenti menggunakan internet, 

karena adanya aspek sosial, hubungan secara interpersonal dengan orang lain, 

yang sedemikian menstimulasi dan menguntungkan.
4
 

Kebutuhan akan koneksi internet seolah tidak lagi terhindarkan saat 

ini. Dunia kerja dan pendidikan memanfaatkan internet untuk 

mengoptimalkan kinerja mereka. Namun, dunia internet memiliki daya tarik 

sekaligus godaan yang besar sehingga sebagian pengguna internet pecandu 

internet.  

makan, minum, belajar, bahkan waktu bersosialisasi dengan teman 

maupun keluarga akan sangat berkurang. 
5
 

Ketergantungan internet yang dialami pada masa remaja, dapat 

mempengaruhi aspek sosial remaja dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 

karena banyaknya waktu yang dihabiskan di dunia maya mengakibatkan 

remaja kurang berinteraksi dengan orang lain dalam dunia nyata. Hal ini 

tentunya mempengaruhi kegiatan sosial yang biasa dilakukan oleh kebanyakan 

orang lain. Hal yang mengawatirkan, jika remaja yang pada umumnya masih 

duduk dibangku sekolah mengahabiskan waktu dengan main internet dapat 
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menyebabkan merosotnya prestasi belajar. Begitu juga remaja dapat tidak 

mempunyai kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik dalam lingkungan 

pergaulan masyarakat.
6
  

Dalam membantu siswa untuk mengatasi atau mengurangi kecanduan 

internet yang cenderung masih negatif tersebut, dengan adanya 

penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah merupakan  bagian 

terpenting dari upaya pendidikan, karena guru pembimbing sebagai personil 

sekolah yang diberikan tugas bertanggung jawab melaksanakan bimbingan 

dan konseling dapat melakukan upaya untuk mengatasi masalah siswa 

terutama siswa yang memiliki kecanduan internet yang negatif.  

Di sekolah membutuhkan adanya layanan bimbingan dan konseling 

yang dapat membantu siswa dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap 

konflik atau masalah yang muncul dalam dirinya. Pelaksanaan layanan 

Bimbingan dan Konseling itu dilakukan melalui layanan yang ada pada pola 

BK 17 plus. Salah satu layanan yang dapat membantu pemahaman siswa 

tentang kecanduan internet ersebut adalah layanan informasi. 

Layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi 

kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan 

informasi juga bermakna usaha-usaha untuk membekali siswa dengan 

pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidupnya dan tentang 

proses perkembangan anak muda.
7
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Ada tiga alasan pokok mengapa layanan informasi merupakan usaha 

vital dalam keseluruhan program bimbingan yang terencana dan terorganisasi 

yaitu: 

1. Membekali individu dengan pengetahuan tentang lingkungan yamg 

diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi berkenaan dengan 

lingkungan sekitar, pendidikan, jabatan, maupun social budaya. 

2. Memungkinkan individu dapat menentukan arah hidupnya “kemana dia 

inigin pergi”. Syarat dasar untuk dapat menentukan arah hidup adalah 

apabila ia mengetahui apa (informasi) yang harus dilakukan serta 

bagaimana bertindak secara kreatif dan dinamis berdasarkan atas 

informasi-informasi yang ada itu. 

3. Setiap individu adalah unik. Keunikan itu akan membawa pola-pola 

pengambilan keputusan dan bertindak yang berbeda-beda disesuaikan 

dengan aspek-aspek kepribadian masing-masing individu.
8
 

Berdasarkan ketiga alasan tersebut diatas, maka layanan informasi 

merupakan kebutuhan yang amat tinggi tingkatannya. Lebih-lebih apabila 

diangat bahwa “Masa depan adalah abad informasi” maka barang siapa tidak 

memperoleh informasi, maka ia akan tertinggal dan akan kehilangan masa 

depan. Dari hal itudisekolah guru pembimbing lebih banyak menggunakan 

layanan informasi untuk memberikan pemahaman informasi yang berbagai 

macam topik pembahasannya yang terkini  terutama tentang kecanduan 

internet. 
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SMA Negeri 4 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan 

yang telah menetapkan dan memiliki guru pembimbing untuk melaksanakan 

pelayanan bimbingan konseling. Pelayanan bimbingan konseling ini 

merupakan kegiatan yang juga diikuti oleh seluruh siswa. 

Dari penjelasan diatas, studi ini penting dilakukan mengingat upaya 

pemberian layanan informasi dalam mengurangi perilaku kecanduan internet 

bagi siswa sangat penting terhadap masa depannya. 

Dalam hal ini penulis menemukan gejala-gejala berikut: 

1. Masih ada sebagian siswa yang ketergantungan belajar melalui internet 

daripada buku. 

2. Masih ada sebagian siswa yang tidak memperhatikan guru saat proses 

belajar mengajar karena sibuk internetan. 

3. Masih ada sebagian siswa terlihat ketiduran di kelas karena internetan 

sampai begadang. 

4. Masih ada sebagian siswa yang asik bermain game online ketika jam 

pelajaran. 

5. Masih ada sebagian siswa yang bermasalah akibat menyimpan video 

pornografi. 

6. Masih ada yang melalaikan PR karena mengutamakan internetan. 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi Dalam 

Mengurangi Perilaku Kecanduan Internet Bagi Siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru” 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan peneliti memilih judul di atas adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari. 

2. Masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

C. Penegasan Istilah 

Adanya penegasan istilah: 

1. Efektivitas adalah ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) 

manjurnya, mempan.
9
 

2. Layanan informasi merupakan suatu layanan yang memberiakan 

pemahaman kepada siswa untuk menjalani tugas perkembangan dan tugas 

untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki.
10

 

3. Perilaku kecanduan internet (Internet Addiction Disorder) didefinisikan 

sebagai ketidakmampuan individu untuk mengontrol penggunaan internet, 

menghasilkan masalah berat dan ketidak lengkapan kerja otak atau mental 

fungsional dalam kehidupan sehari-hari.
11
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D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi 

beberapa masalah, yaitu: 

a. Efektivitas layanan informasi dalam mengurangi perilaku kecanduan 

internet bagi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

b. Pelaksanaan layanan informasi dalam mengurangi perilaku kecanduan 

internet bagi siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

c. Keaktifan siswa dalam mengikuti layanan informasi dalam 

mengurangi perilaku kecanduan internet bagi siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi layanan informasi dalam 

mengurangi perilaku kecanduan internet bagi siswa di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 

2. Batasan Masalah 

Berhubung banyaknnya persoalan yang mengitari kajian penelitian 

ini seperti yang telah dikemukakan dalam indentifikasi masalah diatas, 

maka penulis membatasi masalah pada Efektivitas Layanan Informasi 

Untuk Mengurangi Perilaku Kecanduan Internet (smartphone) dan faktor 

yang mempengaruhi kecanduan internet (smartphone) Bagi Siswa di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun 

masalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana perilaku kecanduan internet pada siswa sebelum diberikan 

layanan informasi di SMA Negeri 4 Pekanbaru?  

b. Bagaimana perilaku kecanduan internet pada siswa sesudah diberikan 

layanan informasi di SMA Negeri 4 Pekanbaru? 

c. Apakah layanan informasi efektif dalam mengurangi perilaku 

kecanduan internet di SMA Negeri 4 Pekanbaru? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui perilaku kecanduan internet bagi siswa sebelum 

diberikan layanan informasi. 

b. Untuk mengetahui perilaku kecanduan internet bagi siswa sesudah 

diberikan layanan informasi. 

c. Untuk mengetahui efektivitas layanan dalam informasi mengurangi 

perilaku kecanduan internet bagi siswa. 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan, 

khususnya dibidang konseling yang berhubungan dengan mengurangi 

perilaku candu internet bagi siswa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti 

Sebagai upaya melengkapi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan perkuliahan pada Konsentrasi Bimbingan 

Konseling Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Islam (S.Pd) 

2) Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan Sebagai informasi dan 

masukan bagi SMAN 4 Pekanbaru tentang kecanduan internet dan 

upaya yang dilakukan oleh guru BK dalam mengatasinya. 

3) Bagi guru bk 

Dalam membimbing siswanya lebih mengedepankan akibat 

perilaku kecanduan internet dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Bagi jurusan Manajemen Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan 

Konseling, hasil penelitian ini digunakan sebagai informasi tentang 

mengurangi perilaku kecanduan internet. 
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5) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan 

referensi jika ingin mengadakan penelitian yang berhubungan 

dengan perilaku kecanduan internet. 

 

 


