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pengguna internet di Indonesia tergolong cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun. Semakin banyaknyi jumiah pengguna intemet di Indonesia membawa kepada

konsekuensi meningkatnya icecanduan terhadap internet atau yang dikenal dengan istilah

internet addiction. Secara umum kecanduan internet dipahami sebagai bentuk

ketidakmampuan seseorang melakukan kontrol terhadap teknologi sehingga memberikan efek

yurg -"-ruk (Young, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan buku self-help yarrg

terbasis terapi kognitif perilakuan (CBT, Cognitive Behavior Therapy), yang dapat

mengurangi kecanduan internet pada remaja. Btfr.:u self-help drancatg dengan menggunakan

tahapan+ahapan CBT yang dikemukakan oleh Young (1998). Brtklu self-help kemudian diuji

validitas isi dengan menggunakan uji akseptabilitas yang dilaksanakan oleh dua pakar

profesional psikologi. Uasiiuii akseptabilitas dianalisis dengan menggunakan formula Aiken's

V. Berdasarkan ujitersebut,brtktt ielf-help memillkJ validitas isi yang baik (nilai Aiken's V

berkisar 0,66-l). Beberapa saran revisi buku adalah perevisian penulisan, penambahan

petunjuk mandiri, ptrggoru* bahasa, dan per pada lembar

it4u. Set*.5utnya,^ biku self-he1p ini masih coba untuk

mengetahui bugui-uou efektivitas but u it i tuk pada remaja'

pengguna internet di Indonesia tergolong dan terus tumbuh menjadi 107 juta pada tahun

akup besar dan terus mengalami peningkatan Z}l4,sertal3gjutaatau50persentotalpopulasi

lui tahun ke tahun. Data bulan Desember 2011 pada20l5 (APJII,2012).

munjukkan bahwa dari 245 juta penduduk Semakin banyaknya jumlah pengguna internet

hdonesia, 55 juta di antarnya adalah pengguna di Indonesia membawa kepada konsekuensi

urernet. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari meningkatrya kecanduan terhadap internet atau

Itr/o penduduk di Indonesia menggunakan yang dikenal dengan istilah intentet addiction'

rternet dalam kehidupal sehari-hari. Jumlah ini Secara umum kecanduan internet dipahami

renempatkan Indonesia berada pada peringkat sebagai bentuk ketidakmampuan seseorang

Letiga di Asia sebagai negara dengan jumlah melakukan kontrol terhadap teknologi sehingga

Fngguna intemet terbanyak ("Pengguna Intemet memberikan efek yang merusak (Young, 2009)'

Ji Indonesia ", 2Ol3). Tanda-tanda seseorang yang mengalami

Hasil survei yang diselenggarakan Asosiasi kecanduan internet adalah (1) perhatian tertuju

penyelenggara Jasa Intemet Indonesia (APIID pada internet (mernikirkan aktivitas online

nenunjukkan adanya kenaikan jumlah pengguna sebelumnya atau berharap segera online), (2)

:rternet di Indonesia tahtn 2012 yang mencapai ingin menggunakan internet dalam jumlah waktu

53 juta orang atau 24,23 persen dari total populasi yang semakin meningkat untuk mendapatkan

f,€gara ini. Bahkan, angka ini diprediksi akan naik kepuasan, (3) tidak dapat mengontrol,

-kitar 30'persen atau menjadi 82 juta pengguna mengurangi, atau menghentikan penggunaan
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masalah atau menghilangkan

berdaya, cemas, rasa bersalah,

(Young,2009).
Ketidakmampuan
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internet, (4) rnerasa gelisah, rnurung, tertekan atau

lekas marah ketika mengurangi atau

rnenghentikan penggunaan internet, (5) online

lebih lama dari waktu yang diharapkan, (6)

mempertaruhkan atau berani mengambil risiko

kehilangan hubungan dengan orang terdekat,

pekerjaan, pendidikan, kesempatan berkarir

karena internet, (7) berbohong terhadap anggota

keluarga, atau orang lain untuk menyembunyikan

tingkat penggunaan internet, (8) menggunakan

intemet sebagai cara untuk rnelarikan diri dari

SUPRAPTO, NI-IRCA}N'O

(Fuggle, Dunsmuir, & Curry, 2013; Krarru-
Bernstein, & Phares, 2010). Melalui terapi in'

orang yang mengalami kecanduan internet dila:l
untuk memonitor pemikiran mereka strl!
mengindentifikasi kondisi perasaan s€ra

situasional yang dapat memicu perilaku interrr
mereka. Young (2007) menggunakan CBT dalr
12 sesi dan menemukan bahwa CBT d+
mengurangi pikiran dan perilaku subjek 1q,
terkait dengan penggunaan internet )q
kompulsif. Du, Jiang, dan Vance (2010) -tqr
menemukan bahwa terapi kelompok CBT dg
mengurangi kecanduan internet pada remaja- b
meningkatkan kemampuan dalam mengendalilr
diri, meningkatkan kondisi emosional ) 3
positif, serta mampu mengurangi simtom-siEE-
kognitif dan perilaku. Namun demikian Kba-d
rnenyatakan adanya fakta masih sedikitnl'a b.*
hasil penelitian yang menunjukkan keefetr'tu
penanganan kecanduan internet melalui

ini. Oleh karena itu penelitian-penelitian

dengan penggunaan CBT dalam

kecanduan internet masih sangat diperlukan.

Pada penelitian ini, peneliti tertarik unnrli

berkontribusi dalam usaha penanganan

perilaku kecanduan internet,

mengembangkan suatu buku self help I
berbasis pada CBT. Buktt self-help sel",w'

dikenal sebagai salah satu sarana bantu diri I
dapat digunakan oleh individu yang

gangguan dalarn tingkat ringan, untuk

gangguannya dan belajar untuk pulih

gangguan yang dimilikinya. Brtk:u self-help a

menjadi suatu langkah awal bagi individu

sembuh dari gangguan psikologisny4

individu tersebut mencari bantuan dari

profesional yang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk

media interuensi kecanduan internet yaitu

buku self-help yang berbasis terapi

perilakuan (CBT, Cogniti'tte Behavior

yang dapat rnengurangi kecanduan interna

remaja.

perasaan tidak
serta depresi

mengontroldalam

penggunaan internet ini pada akhirnya dapat

rnembahayakan individu tersebut baik dalam

hubungannya dengan pekerjaan, studi, serta

interaksi dengan orang lain. Hasil survei yang

dilakukan oleh Widiana, Retnowati, dan Hidayat

(2004) terhadap beberapa subjek mahasiswa dari

sebuah Perguruan Tinggi di Indonesia

menunjukkan adanya subjek yang menghabiskan

waktu untu.k chatirg melalui internet selama dua

hari berturut-turut. Beberapa subjek menyatakan

banyak waktu yang tersita karena terlalu banyak

melakukan browsing, download progralq serta

bermain game melalui internet, sehingga waktu

yang seharusnya digunakan untuk belajar dan

rnenyelesaikan tugas menjadi tersita. Beberapa

subjek bahkan mengatakan sering membolos

kuliah serta pernah tidak mengikuti ujian karena

keasyikan menggunakan internet.

Penanganan terhadap perilaku kecanduan

internet perlu dilakukan mengingat dampak-

dampak buruk yang bisa diakibatkannya. Terapi

kognitif perilakuan (CBT, Cognitive Behavioral

Therapy) merupakan salah satu terapi yang cukup

potensial unfuk menangani kecanduan internet

(Khazaal, Xirossavidou, Khan, Edel, Zebouni, &
Ztillino, 2012). CBT (Cognitive Behavior

Therapy) adalah pendekatan terapeutik dan

edukasional yang merupakan kombinasi dari teori

dan teknik terapi perilaku dan terapi kognitif

t
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Metode Penelitian i

Pembuatan Buku Self-Help

self-help ini ditujukan kepadr remaja

ngalami kecanduan intemet dengan usia

dun, dengan pendidikan minimal SMU.

I dirancang untuk membantu remaja yang

kecanduan internet dalam tingkat

(nild) hingga parah (severe) yang

berdasarkan skor IAT (Internet

Iesf, Licensia, 2012) yang lebih besar

Bukl self-help ini diharapkan dapat

secara mandiri oleh remaja yar.g

internet dalam tingkat ringan hingga

(skor IAT:31-79), tanpa bantuan

rerr psikolog, sedangkan remaja yang

i kecanduan internet dalam tingkat parah

f > 80) sebaiknya mengikuti terapi tatap

hgan terapis atau psikolog, yang

dengan buku ini.
clf-help dirancang dengan mengunakan

dalam menangani kecanduan

leng dikemukakan oleh Young (1998)

masalah, untuk membantu subjek

masalah ataumengenali adanya

yang dialaminya.
nhap pengenalan masalah, peneliti

edukasi tentang definisi

internet, gejala-gejala, jenis, dan

srja yang lebih berisiko mengembangkan

internet. Pada tahap ini, peneliti

kuesioner Yotutg Internet

Test yang dapat diskoring sendiri

Sjek sehingga subjek dapat rnengetahui

dirinya mengalami kecanduan internet

Internet Addiction Test (IAT) yang

adalah kuesioner IAT yang telah

ke dalarn bahasa Indonesia

back tt"anslation, dan telah diuji
validitas serta reliabilitasnya oleh

12012). IAT mencakup dua puluh

untuk mengukur produktivitas subjek

dalam bekerja, bersekolah, atau berada di

rumah; perilaku sosial, hubungan emosional

dan respons dalam menggunakan internet, dan

pola umum penggunaan internet (Jelenchick,

Becker, & Moreno, 2012).

Subjek diminta untuk menyatakan responsnya

pada masing-masing pernyataan, misalnya:

tidak dialami oleh subjek (does not apply) atau

selalu. Masing-masing aitem diskoring dengan

menggunakan 6 Point-Likert, Yang

menghasilkan skor antara 0 dan 100. Subjek

yang mendapatkan skor hingga tiga puluh

dapat dikategorikan sebagai pengguna internet

yang nonnal; subjek dengan skor di atas 30

dikategorikan sebagai individu yang

mengalami kecanduan internet. Individu yang

memiliki skor 31-49 dikategorikan sebagai

pecandu internet tingkat ringan. Individu yang

memiliki skor 50-79 dikategorikan sebagai

pecandu internet tingkat menengah, dan

individu dengan skor 80-100 dikategorikan

sebagai pecandu internet yang sangat parah.

IAT memiliki validitas isi yang baik

berdasarkan professional iudgement yang

dilakukan oleh pakar psikologi klinis. IAT juga

memiliki reliabilitas yang baik (a:0,931). IAT
juga memiliki daya diskriminasi yang baik,

dengan rentang skor total-item coruelation

berkisar dari 0,3 65-0,787 (Licens ia, 2012).

2. Auto - ob s erv at ion, yaitu mengaj ak subj ek untuk

mengobservasi perilaku penggunaan

internetnya sendiri dengan menggunakan tabel

self-monitoring. Self-monitoring merupakan

sarana untuk meminta subjek mengobservasi

dan mencatat perilakunya sendiri (Spiegler,

&Guevremont 2010). Dalam penelitian ini,

subjek diminta mencatat hari dan tanggal;

situasi, perasaan, pemikiran, jam mulai

menggunakan internet, dan jam berhenti

menggunakan internet. Self-monitoring ini

diintegrasikan ke dalam b:uktt self-help. Self-

monitoring ini digunakan untuk membantu

subjek untuk mengenali pikiran dan perasaan

saat subjek sedang menggunakan internet; dan
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memantau kebiasaan

menggunakan internet.

subjek dalam ,

3. Time nxanagemenr, mengajarkan cara

mengelola waktu dengan efektif dan efisien

(time-management) yar.g terkait dengan

perilakunya dalam menggunakan internet'

-1. Pengembangan aktivitas off-line, mendorong

subjek untuk mengembangkan aktivitas-

aktivitas lain di luar aktivitas menggunakan

internet.

5. Pemeliharaan pencapaian dan pencegahan

kekambuhan kembali, membantu subjek untuk

mempertahankan kebiasaan sehat dalam

menggunakan internet dan mencegah

terjadinya kekambuhan (relaps e pr evention).

Bvk:r- self-help dkancang menjadi enam bab

rl:n delapan sesi, dan dilengkapi dengan delapan

SUPRAPTO, NURCAI{YO

lembar kerja serta satu pekerjaan rumah. Lembar

kerja berisi pertanyaan-pertanyaan dan kolom

jawaban untuk membantu subjek melakukan

refleksi dti tentang kebiasaannya dalam

menggunakan internet. Pekerjaan rumah dalam

buku ini adalah tugas untuk melakukan self

monitoring terhadap pikiran dan perasaan subjek

saat ia menggunakan internet.

Sesi 1-7 dilaksanakan satu sesi per minggu,

dengan durasi antara 45-50 menit. Sesi kedelapal

dilakukan tiga minggu setelah sesi ketujuh, sesi

delapan ini bertujuan untuk mengevaluasi sef,

monitoring yang telah dilakukan subjek selama 3

minggu, dan memelihara pencapaian senr

mencegah kekambuhan kembali. Seluruh terf,
dapat diselesaikan dalam 12 minggu. Rincian i
buku dapat dilihat padatabel 1.

Tabel L Rincian Isi Buku Self-Help Kecanduan Internet

PENGE]VIBA

Peneliti
menggunakan

Peneliti men

berdasarkaa :
(kegunaan),

accuracy (k
akseptabilit"s,

dalam 4 aita
adalah 12.

Beberapa c
lembar uji
rKegunaan), c

rremperhitungl

'ubjek"; 2)
:ontohnl'a:

remperhitungt

=alistik"; 3) .,1

\lareri dalam
ieburuhan pc
ryriliki renrr

-runjukkan 
o

-:unjukkan I

daksanaen uji r

\o. Tahapan Bab Sesi Lembar
Kerja

Pekerjaan
Rumah

Minggu
ke-

l.
:.

a

Pengenalan masalah 7 dan2 1

..!.uto-observation 3 2 dan3

Time-manogement 4
Pengembangan 5

alrivitas off-line

Pemeliharaan 6

pencapaian dan

pencegahan

kekambuhan kembali

Total 6

lnstrumen Penelitian untuk Uji Validitas Isi

Lli raliditas isi didasarkan pada aspek-aspek

eraluasi yang terdapat dalam Standards for
Et'aluation of Educational Programs, Projects,

dnd J[oterials(The joint committee on standards

-for e duc at ion al evaluation, 1981), yakni meliputi

aspek:

l. L'tility (Kegunaan), yakni materi yang ada di

dalam buku self-help dapat menyediakan

informasi yang praktis dan F L
diberikan kepada peserta pelatihan I

Feasibility (Keterlaksanaan). ! -
yang ada di dalam 6u10 5sili+
realistis, bij aksana, diplomati s. scrre

3. Accuracy (Ketepatan), yakni mra
di dalam btkn self-help dayt
memberikan informasi yang

teknis mengenai tema yang

menentukan bernilai tidatae
tersebut.

LKldan2
LK3

LK4
LK5,6,7

LK8

-1
Pekerjaan 2 dan3

Rumah

4

5,6,7

ag psikolog
*,1;u sef-lzfi

:utem tenl

r Percl

hetitian ini

I: Peru
'tr+t
Bcffi

tr- L-iiKc&
rJ:-*lp \

Erta olGl

rr LJi
ia lco
Acrt.ik

4

5,6,7

8 12

t2

2
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menguji validitas isiT dengan

teknik professional judgement.

membuat lembar uji akseptabilitas

aspek-aspek evaluasi yaitu: utility

), feasibility (keterlaksanaan), dan

(ketepatan). Dalam lembar uji
ilitas, setiap aspek tersebut diwujudkan

4 aitem, sehingga total aitem yang ada

t2.
contoh aitem yang terdapat dalam

uji akseptabilitas yaitu: 1) utility

), contohnya "Buku panduan telah

itungkan karakteristik dan kebutuhan

; 2) feasibility (keterlaksanaan),

"Rancangan buku pedoman

itungkan penggunaan wakfu secara

; 3) Accuracy (ketepatart), contohnya "
i dalam setiap sesi mengarah pada

peserta". Masing-masing aitem

rentang skor arrtara l-4. Angka I
ffian nilai yang minimal, dan angka 4

iukkan nilai yang maksimal. Dalam

uji validitas isi, dua orang ahli dalam

psikologi Klinis diminta untuk menelaah

selfJtelp dan memberikan penilaian untuk
eitem tersebut.

Penelitian

akan dibagi menjadi beberapa

[: Perancangan Buku Self-help yang

b terapi kognitif perilakuan (CBT,

Behovior Therapy)

II: Uji Kelayakan Buku
self-help yang telah disusun akan diuji

ya oleh pakar dengan menggunakan uji
isi. Uji validitas isi dilakukan dengan

lernbar uji akseptabilitas.

Itr: Perbaikan Buku

Peneliti melaksanakan perbaikan isi buku
terhadap masukan yang telah diberikan oleh

pakar.

Hasil Penelitian

Hasil Uji Validitas Buku Self-Ilelp

Uji validitas isi didasarkan pada aspek-aspek

evaluasi yang terdapat dalam Standards for
Evaluation of Educational Programs, Projects,

and Materials (The joint comntittee on standqrds

for educational evaluation, l98l) yakni meliputi
aspek:

l. Utility (Kegunaan), yakni materi pelatihan

menyediakan informasi yang praktis dan perlu

untuk diberikan kepada peserta pelatihan yang

ada.

2. Feasibility (Keterlaksanaan), yakni materi

pelatihan bersifat realistis, bijaksana,

diplomatis, serta ekonomis.

3. Accuracy (Ketepatan), yakni materi pelatihan

dapat membuka dan memberikan informasi
yang adekuat secara teknis mengenai tema

yang dipelajari untuk menentukan bernilai

tidaknya pelatihan tersebut.

Setiap aspek tersebut diwujudkan dalam 4
aitem, sehingga total aitem yang ada adalah 12.

Dua orang ahli dalam bidang psikologi diminta

untuk menilai setiap aitem tersebut dengan skor

penilaian 1- 4. Formula Aiken's V digunakan

untuk menghitung content-validity cofficient,
dimana content-validity coefficient didasarkan

pada hasil penilaian dari panel ahli dalam menilai

sejauh mana aitem mewakili konstrak yang diukur
(Arwar, 2012). Hasil penghitungan Aiken's V
terlihat padatabel2.
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Tabel2. Hasil Validitas Isi

Kriteria Item Ahti I Ahli 2 Aiken's V

Utility

Item I
Item 2

Item 3

Item 4

4

4

J

4

J

4

3

4

0.83

1

0.67

1

Feasibility

Item 1

Item2

Item 3

Item 4

J

)
J

3

J

4

4

4

0.67

0.83

0.83

0.83

Accuracy

Item 1

Item2
Item 3

Item 4

4

J

J

J

J

4

4

J

0.83

0.83

0.83

0.67

Rentang angka V adalah 0 - 1. Dari hasil

tersebut terlihat bahwa setiap aitem pada aspek-

aspek evaluasi materi pelatihan memiliki validitas

isi yang baik (antara 0.66 - 1). Bahkan dua aitem

pada aspek Utility mendapatkan nilai Aiken's V :
l, yang berarti kedua ahli memberikan nilai
tertinggi pada kedua aitem tersebut.

Pembahasan

Penelitian ini beftujuan untuk mengembangkan

buku self-help bagi remaja yang mengalami

kecanduan internet. lntervensi yang berbentuk

self-help berarti individu mampu memberikan

atau menjalankan intervensi sendiri dengan

bantuan buku, atau modul. Individu yang

menemukan bahwa dirinya mengalami kecanduan

internet dapat melakukan bantu-diri dengan

supervisi atau bantuan minimal dari psikolog.

Dalam penelitian ini, self-help yang dimaksud

berbentuk b ib I i ot h er apy yaitu intervensi bantu-diri

dengan menggunakan buku(Kramer et al., 2010).

Remaja dapat mengenali apakah dirinya

mengalami kecanduan, memahami pola-pola dan

masalah kecanduannya, dan menangani masalah

kecanduan dengan bantuan buku.

Buku self-help ini ditujukan bagi remaja yang

mengalami kecanduan internet tingkat ringan

(mild) dan menengah (moderare). Remaja yang

mengalami kecanduan internet tbCa
(parah) disarankan untuk tetap

konseling atau terapi tatap muka dengr
dan diintegrasikan dengan men

self-help.

Buiku, self-help ni terdiri dari litrr
terbagi menjadi delapan sesi. Remtjt
kebebasan dalam menentukan keceao
untuk menyelesaikan masing-masinc

ada remaja yang larnbat dan ada

berkisar dari t hari per sesi, alau I
sesi.

Buku ini juga dilengkapi dengan

dan pekerjaan rumah. Lembar kerje

serangkaian pertanyaan yang daf
sarana bagi remaja untuk

permasalahannya dan mencan

permasalahannya. Pekerj aan rumah

tugas yang harus dikerjakan oleh

dapat mengatasi permasalahaqr
membuat self-monitoring atau

kegiatan online-nya. Lembar kerja

rumah harus dikerjakan seluruhnle

agar dapat mengatasi kecanduan i
Bab pertama adalah penganur-

remaja dapat memahami apall
internet itu dan bagaimana

kehidupannya. Bagian ini dilengli4i
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(Internet Addiction Test) yaqg dapat
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bagi remaja untuk mengetahui apakah

mengalami kecanduan atau tidak. Buku ini
i dengan sebuah relapse.preventidn ata.u

i kekambuhan yang bertujuan untuk

pada remaja bagaimana cara

kekambuhan internet di masa yang

ddang.

ht self-help ini telah melalui uji validitas isi
menggunakan professional judgement.

isi ditegakkan dengan penilaian dari dua

pakar psikologi (nilai Aiken's Y antara0.66

Ilasil validitas isi menunjukkan bahwa buku

trat msrnbantu remaja dalam mengurangi

internetnya.

Kesimpulan dan Saran

self-help dapat digunakan untuk

remaja dalam mengurangi kecanduan

Buku self-help telah memiliki
isi yang baik. Namun, buku ini masih

revisi untuk meningkatkan

a dalarn mengurangi kecanduan

Revisi yang diperlukan terkait dengan

penambahan petunjuk

bahasa, dan perevisian

pada lembar kerja.

buku self-help ini masih perlu

tahapan uji coba untuk mengetahui

efektivitas buku ini untuk mengurangi

internet pada remaja.

saran perbaikan buku self-help yang

n oleh pakar psikologi yaitu: l)
pendahuluan agar dibuat lebih lengkap; 2)

petunjuk mandiri pada buku self-help

individu dalam menggunakan

tanpa perlu bantuan dari orang lain

dan psikolog; 3) perbaikan bahasa

yaitu dengan membuat bahasa

Ier di kalangan remaja, dan mengurangi

pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja, yang

terasa mirip satu dengan yang lain. Saran-saran ini
sangat penting untuk menyempurnakan buku self-

help agar dapat segera diuji coba untuk

mengetahui efektivitasnya dalam mengurangi

kecanduan internet.
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