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Abstrak 

 
Internet, telah menjadi suatu kebutuhan bagi gaya hidup masyarakat dewasa ini. Kemudahan akses 

dan ketersediaan internet memberikan peluang bagi berkembangnya kecanduan internet, 

khususnya pada remaja. Kecanduan internet ini berkaitan dengan kurangnya keterampilan sosial, 

kurangnya kontrol diri, dan gangguan-gangguan psikologis seperti: insomnia, depresi, obsesif-

kompulsif, dan lain sebagainya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang 

diagnosis, asesmen, dan intervensi pada kecanduan internet. Pengenalan terhadap ciri-ciri 

kecanduan internet dapat menjadi pedoman bagi orangtua dan guru untuk mengenali adanya 

gangguan dini  

 
Kata kunci: kecanduan internet, internet, problematic internet use 

 

A. LATAR BELAKANG 

Internet saat ini menjadi salah satu bagian dari gaya hidup masyarakat yang 

mewarnai kehidupan sehari-hari. Menurut Asosiasi Penyedia Jasa Internet 

Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2014 telah 

mencapai 88,1 juta jiwa dari total 252, 5 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 

34,9% dari penduduk Indonesia (Maulana, 2015). Data ini menunjukkan kenaikan 

jumlah pengguna internet sejumlah 16,2 juta jiwa dari tahun 2013 ke tahun 2014. 

Pertumbuhan jumlah pengguna internet ini didukung oleh pertumbuhan jumlah 

pengguna smartphone, yaitu sebesar 85% pengguna internet mengakses internet 

melalui smartphone.  

Pengguna internet paling banyak berdomisili di Jawa dan Bali. Dari 88,1 

juta jiwa pengguna internet, tercatat 53 juta pengguna internet berdomisili di Jawa 

dan Bali (Maulana, 2015). Selain itu, 31,7% dari pengguna internet adalah 

masyarakat internet, hampir separuhnya adalah individu yang berusia dibawah 30 

tahun (MarkPlus Insight Netizen Survey, dalam Lukman, 2013). Masyarakat 

internet adalah individu yang menghabiskan waktu paling tidak tiga jam untuk 

online setiap harinya. Fakta-fakta tadi menunjukkan betapa banyaknya jumlah 
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pengguna internet, khususnya masyarakat internet yang berusia dibawah 30 tahun 

yaitu individu yang berusia anak-anak, remaja, hingga dewasa awal.  

 Semakin banyaknya jumlah pengguna internet, semakin mudahnya akses 

internet, dan semakin intensnya individu dalam menggunakan internet, dapat 

membuat individu mengalami kecanduan internet. Individu yang kecanduan 

internet mengalami kehilangan kendali terhadap hidupnya karena terlalu banyak 

menggunakan waktunya untuk online (Young, 2009). Individu umumnya 

menggunakan internet antara 40-80 jam per minggu, dengan sesi yang bisa 

mencapai 20 jam. Individu dapat menggunakan internet dari larut malam hingga 

pagi hari tanpa henti sehingga merasa kelelahan dan dapat menganggu studi atau 

pekerjaan (Young 1998; Greenfield 1999). 

Kecanduan internet berkaitan dengan beberapa karakteristik khusus. 

Ningtyas (2012) menemukan bahwa kecanduan internet berkaitan dengan 

kemampuan mengendalikan diri (self-control). Ningtyas menemukan bahwa 

mahasiswa yang mengalami kecanduan internet, memiliki pengendalian diri yang 

buruk sehingga kurang mampu dalam mengendalikan emosi, hasrat-hasrat atau 

keinginan, dan kurang memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan. 

Mustafa (2011) menambahkan bahwa individu yang kecanduan internet lebih 

impulsif daripada individu yang lain.  Penelitian lain menemukan bahwa 

kecanduan internet berkaitan dengan insomnia (Dewi, 2011). Mahasiswa yang 

semakin kecanduan internet, juga semakin mengalami insomnia yang intens.  

Selain insomnia, kecanduan internet juga berkaitan dengan keterampilan 

sosial (Kusumadewi, 2009) Individu yang kurang memiliki keterampilan sosial 

lebih memiliki kecanduan internet yang lebih tinggi.  Individu yang kecanduan 

internet dan yang kurang memiliki dukungan sosial, mempersepsi bahwa relasi 

pertemanan di dunia online lebih mudah untuk dibangun daripada berteman di 

kehidupan nyata (Mustafa, 2011). Persepsi ini membuat hubungan sosial individu 

terbatas, dan umumnya juga disertai oleh gangguan psikologis lain seperti: 

kecemasan.  

Kecanduan internet berkaitan dengan simtom-simtom gangguan kesehatan 

mental seperti: depresi, obsesif-kompulsif, interpersonal sensitivity, kecemasan, 
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kecenderungan untuk bermusuhan, fobia, ide-ide paranoid dan psikotik (Mustafa, 

2011). Mahasiswa yang menggunakan internet enam jam sehari secara umum 

menunjukkan lebih banyak simtom-simtom gangguan kesehatan mental daripada 

individu yang tidak memiliki kebiasaan demikian.  Pengguna internet yang 

menggunakan internet secara berlebihan umumnya mengalami masalah terkait 

akademik, relasi, ekonomi, dan pekerjaan, maupun gangguan fisik seperti:  sakit 

kepala, sakit pada leher dan punggung; carpal tunnel syndrome, dan berkurangnya 

sistem imunitas. Kecanduan internet juga dapat meningkatkan kesulitan 

psikologis seperti: depresi dan kesepian. Individu dengan kecanduan internet juga 

memiliki sifat-sifat khusus seperti: mudah tersinggung, pemalu, dan peka terhadap 

kritik, yang semakin mempersulit terbinanya hubungan yang harmonis dengan 

orang disekitarnya. 

Kecanduan internet menimbulkan banyak dampak negatif sebagaimana 

telah dijabarkan sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih 

komprehensif mengenai diagnosis, asesmen, dan intervensinya. Artikel ini 

bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ciri-ciri dan karakteristik 

kecanduan internet, informasi tentang jenis instrumen untuk asesmen, dan metode 

penanganan yang telah diteliti efektivitasnya dalam menangani kecanduan 

internet. 

  

B.  DAYA TARIK INTERNET 

Internet memiliki keunikan-keunikan tertentu yang menjadi daya tarik bagi 

pengguna internet. Salah satu keunikan internet adalah adanya anonimitas. 

Individu mengalami anonimitas dalam berinteraksi dengan orang lain di internet. 

Anonimitas ini terjadi karena interaksi tidak dilakukan secara tatap muka, 

sehingga informasi tentang data demografis orang tersebut tidak dapat diketahui 

oleh lawan bicara (Beard, 2005).  

Dengan adanya anonimitas, pengguna internet dapat menggunakan 

menggunakan identitas yang berbeda dengan identitas aslinya (Young, 1998). 

Identitas yang digunakan umumnya adalah representasi dari diri ideal individu 

(ideal self), yang berbeda dengan identitas aslinya. Anonimitas dan identitas 
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rekaan, dapat membuat pengguna internet juga merasa  nyaman dan bebas untuk 

menunjukkan perilaku-perilaku yang jarang ditampilkan dalam kehidupan sehari-

hari seperti: menggoda lawan jenis, memberikan komentar positif dan negatif satu 

sama lain. 

Selain anonimitas, dan identitas rekaan,Young (1998) juga menemukan 

bahwa pengguna internet juga memiliki pengalaman virtual. Individu juga dapat 

memiliki komunitas pengganti dengan menggunakan chatroom dan berpura-pura 

berinteraksi dengan orang atau objek pada lingkungan buatan. Menurut Young, 

seketika ketika perasaan di bawah sadar, dorongan-dorongan, dan pengalaman 

dibawa kepada dunia sadar, sulit bagi pengguna internet untuk menyembunyikan 

dorongan tersebut lagi. Pengguna internet dapat menggunakan aplikasi untuk 

bermain game misalnya melalui Multi-user Dungeons and Dragons (MUDS) atau 

pergi ke ranah online dan melakukan fantasi seksual.    

 

C. DIAGNOSIS KECANDUAN INTERNET 

Individu yang mengalami kecanduan internet dapat memiliki usia 

berapapun, dengan kelas sosial, pendidikan, dan tingkat ekonomi yang bervariasi 

(Young, 1998). Menurut American Psychiatric Association, individu yang 

mengalami kecanduan internet harus memenuhi tiga atau lebih dari tujuh kriteria 

diagnosis kecanduan internet (internet addiction disorder) yaitu: 1) preokupasi 

dengan internet (memikirkan tentang aktivitas online sebelumnya dan atau 

mengantisipasi sesi online setelahnya); 2) menambah jumlah  waktu lebih banyak 

untuk menggunakan internet agar dapat merasa puas; 3) berusaha untuk 

mengendalikan atau mengurangi waktu dalam menggunakan internet; 

4)penurunan dalam aktivitas sosial, rekreasional, dan okupasional; 5) pekerjaan 

terancam oleh penggunaan internet. 

APA berencana untuk mempertimbangkan diagnosis untuk kecanduan 

internet dalam revisi DSM V (dalam Block, 2008). Diagnosis ini mencakup 

penggunaan komputer secara online dan offline (Dell’Osso et al., 2006), dan 

memiliki paling tidak tiga subtipe yaitu: bermain game berlebihan (excessive 

gaming), preokupasi seksual, dan e-mail/text messaging (Block, 2007). Seluruh 
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subtipe kecanduan internet memiliki empat komponen yang sama yaitu: 

1)penggunaan internet berlebihan yang sering dikaitkan dengan rasa lupa waktu 

atau penelantaran kebutuhan dasar, 2) withdrawal mencakup perasaan marah, 

tertekan,dan atau depresi ketika komputer tidak bisa diakses, 3) toleransi,  

mencakup kebutuhan untuk mendapatkan perlengkapan komputer yang lebih baik, 

software yang lebih banyak, atau waktu online yang lebih lama, 4) tanggapan 

yang negatif mencakup adu argumen, berbohong, pencapaian yang rendah, isolasi 

sosial, dan keletihan (Beard & Wolf, 2001).  

 

D. TIPE KECANDUAN INTERNET 

Young (2009) mengelompokkan kecanduan internet menjadi: 1) preokupasi 

seksual secara online (online sexual preoccupations); 2) berjudi di internet 

(internet gambling), 3) penggunaan ruang chatting (chat rooms), game online, dan 

pesan singkat. 

D.1 Preokupasi seksual secara online (online sexual preoccupations) 

Individu mengalami kecanduan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

aktivitas seksual dan pornografi di internet yaitu melihat, mengunduh, dan 

memperdagangkan pornografi online, serta menggunakan adult fantasy role-play 

rooms. Online sex chat rooms menyediakan ruang obrolan bagi lebih dari satu 

orang untuk memperbincangkan beragam fantasi seksual mereka.  

D.2 Berjudi di internet 

Internet menyediakan beragam sarana judi di internet seperti: kasino dan 

lotre, yang dapat diakses selama 24 jam penuh (Petry, 2006). Individu yang 

melakukan judi di internet dapat mengalami preokupasi dengan judi sehingga 

mengganggu aspek kehidupan pribadi, keluarga, dan sosialnya.  

D.3 Penggunaan chat-rooms, game online, dan pesan singkat 

Salah satu tipe kecanduan internet adalah kecanduan bermain game online 

(multi-user online role playing games). Individu yang kecanduan game memiliki 

ciri-ciri yang mirip dengan kecanduan alkohol seperti: mengalami preokupasi 

terhadap games, berbohong tentang penggunaan games, kehilangan minat pada 

aktivitas lainnya, hanya tertarik pada game; menarik diri dari keluarga dan teman-
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teman, dan menggunakan game sebagai suatu cara psikologis untuk melarikan diri 

(Leung, 2004). Selain game, individu dapat mengalami kecanduan mengirim 

pesan baik melalui surel maupun media sosial. Penggunaan sarana komunikasi ini 

dapat menjadi cara untuk melarikan diri secara psikologis (Young, 2004). 

Komunikasi yang dijalin individu diwarnai oleh pola emosi yang berbeda saat 

online dan offline. Pola emosi yang lebih positif muncul pada saat individu 

berkomunikasi melalui internet. 

 

E. KONSEPTUALISASI KECANDUAN INTERNET 

Beard (2005) mengusulkan sebuah model biopsikososial untuk memahami 

kecanduan internet yang merupakan gabungan dari perspektif biologis, psikologis, 

dan sosial. Perspektif biologis memandang bahwa ada kecanduan internet terkait 

dengan adanya perubahan biologis atau neurochemical, misalnya: kombinasi 

genetik tertentu, atau berkurangnya jumlah serotonin atau dopamin, yang dapat 

berkontribusi pada pengembangan perilaku adiktif. Individu yang mengalami 

kecanduan internet, dapat merasakan euphoria, saat menggunakan internet. 

Perubahan perasaan yang terkait dengan adiksi ini dapat ditangani dengan bantuan 

obat-obatan farmakologi. 

Perspektif yang berikutnya adalah perspektif psikologis. Berdasarkan 

perspektif ini, proses belajar yaitu pengkondisian klasik (classical conditioning) 

dan pengkondisian operan (operant conditioning) dapat berperan dalam memulai, 

dan mempertahankan, serta mengubah perilaku kecanduan internet. Kecanduan 

internet menurut pengkondisian klasik, dapat terjadi karena adanya hubungan 

antara kesenangan saat online, stimulasi yang dirasakan, harapan, dan kejutan, 

yang dapat menghasilkan sebuah ketergantungan psikologis pada perasaan dan 

pengalaman yang dirasakan saat menggunakan internet. 

Pengkondisian operan (operant conditioning) berfokus pada aspek 

penguatan atau reinforcement. Penggunaan internet dapat didorong oleh beragam 

faktor penguatan seperti untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi secara 

cepat dan mempertahankan kontak dengan orang lain. Penggunaan internet juga 

dapat memberikan penguatan misalnya pengecekan surel dapat mengikuti 



Proceedings Konferensi Nasional 

Mempersiapkan Kebangkitan Generasi Emas Indonesia 2045 Melalui Revolusi Mental Anak Bangsa 

416 
 

variable ratio schedule of reinforcement yaitu pengguna internet mendapatkan 

penguatan setelah melakukan sejumlah respons yang beragam. Ketika individu 

mengecek kotak surelnya tiga kali, lalu ia mendapatkan penguatan dengan 

menemukan sebuah surel di kotaknya. Setelahnya, individu mengecek tujuh kali 

kotak surelnya, dan ia baru menemukan sebuah surel. Keberadaan surel ini 

menjadi sebuah penguatan bagi perilaku mengecek surel.  

Proses belajar dengan cara modelling berperan dalam kecanduan internet. 

Individu dapat mengamati orang lain yang sedang menggunakan internet untuk 

bertemu dengan orang lain, mendapatkan hiburan, atau menyelesaikan masalah. 

Dari pengamatan tersebut, individu dapat menyakini bahwa internet dapat menjadi 

sumber daya utama dan metode untuk memenuhi beragam kebutuhan. 

Perspektif sosial menunjukkan adanya dinamika keluarga, sosial, dan 

budaya yang mendorong individu menggunakan internet secara berlebihan, 

misalnya: individu menggunakan internet berlebihan untuk melarikan diri dari 

konflik keluarga yang sedang terjadi. Penggunaan internet yang berlebihan dapat 

menghasilkan distress pada area-area penting kehidupan seperti: sosial, pekerjaan, 

dan lain-lain; dan dapat semakin memperkuat perilaku kecanduan internet sebagai 

sebuah cara untuk menutupi masalah-masalah ini. 

Individu yang memiliki keterampilan sosial yang kurang, akan 

menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhannya akan persahabatan.  

Individu yang menggunakan media sosial atau game online akan mendapatkan 

harapan dan tekanan dari teman-teman sesama pengguna internet, untuk 

melibatkan diri lebih jauh ke dalam beragam aktivitas online. Faktor lainnya 

adalah faktor budaya seperti tekanan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang 

selalu menggunakan teknologi terdepan atau adanya keharusan untuk 

menggunakan internet dalam bekerja. Faktor ini dapat mendorong penggunaan 

internet yang berlebihan.  

Selain lingkungan sosial, lingkungan fisik yang memberikan kenyamanan 

dalam mengakses internet dapat menjadi faktor risiko kecanduan internet. 

Semakin besar ketersediaan internet, semakin besar kemungkinan individu untuk 

terlibat dalam aktivitas yang menggunakan internet. Kraut et. al. (1998) 
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menemukan bahwa mahasiswa yang memiliki kemudahan dalam akses internet, 

kuota internet yang tidak terbatas, dan gratis yang disediakan oleh universitas, 

memiiki risiko yang tinggi untuk mengembangkan penggunaan internet yang 

patologis.  

 

F. PENGUKURAN KECANDUAN INTERNET 

Pengukuran kecanduan internet memiliki berbagai jenis, antara lain: 

wawancara untuk skrining awal kecanduan internet (Young, 1998), wawancara 

klinis (Beard, 2005), Internet Addiction Test (IAT, Young, 1998), Generalized 

Problematic Internet Use Scale (GPIUS, Caplan, 2002), dan Online Cognition 

Scale (Davis, 2002). 

F.1 Wawancara awal untuk skrining kecanduan internet  

Young (1998) menciptakan sebuah kuesioner untuk melakukan skrining 

awal (initial screening) terhadap kecanduan internet, yang bertujuan untuk 

memisahkan individu yang menggunakan internet untuk tujuan bisnis atau studi, 

dengan individu yang menggunakan internet tanpa tujuan yang penting. Kriteria 

yang digunakan  adalah penggunaan internet secara berlebihan, pengabaian tugas 

atau tanggung jawab, isolasi sosial,  dan tindakan merahasiakan aktivitas online 

atau secara tiba-tiba ingin menuntut privasi saat menggunakan internet.Pengguna 

internet dianggap sebagai individu yang mengalami kecanduan atau 

ketergantungan dengan internet apabila individu mengalami lima atau lebih  

kriteria tersebut selama periode 6 bulan.  

Wawancara untuk skrining kecanduan internet menggunakan delapan 

pertanyaan.  Daftar pertanyaan dijabarkan sebagai berikut. 

1. Apakah Anda merasa terpaku dengan internet (seperti memikirkan 

aktivitas online sebelumnya atau mengantisipasi sesi online berikutnya)? 

2. Apakah Anda merasa kebutuhan Anda untuk menggunakan internet 

meningkat agar Anda dapat meraih kepuasan yang sama seperti 

sebelumnya? 

3. Apakah Anda berulang kali gagal dalam mengontrol, mengurangi, atau 

menghentikan penggunaan internet? 
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4. Apakah Anda merasa kurang beristirahat, suasana hati mudah berubah, 

sedih, atau mudah marah ketika Anda berkeinginan untuk mengurangi atau 

menghentikan penggunaan internet? 

5. Apakah Anda menggunakan waktu untuk online lebih lama daripada yang 

Anda inginkan? 

6. Apakah Anda mengabaikan risiko kehilangan relasi dengan orang lain, 

pekerjaan, pendidikan, atau kesempatan untuk mendapatkan karir yang 

lebih baik karena internet? 

7. Apakah Anda berbohong pada anggota keluarga, terapis, atau orang lain 

untuk menyembunyikan sejauh mana Anda terlibat dengan internet? 

8. Apakah Anda menggunakan internet sebagai salah satu cara untuk 

melarikan diri dari masalah atau mendapatkan rasa lega dari suasana hati 

yang tidak menyenangkan (seperti: merasa tidak berdaya, merasa bersalah, 

cemas, atau sedih)? 

F.2 Wawancara klinis  

Beard (2005) merekomendasikan sebuah pedoman wawancara klinis 

sebagai salah satu cara untuk mengukur kecanduan internet. Beard 

mengembangkan susunan pertanyaan yang berguna untuk melakukan skrining 

terhadap penggunaan internet yang bermasalah, yang mencakup pertanyaan 

tentang informasi umum untuk menentukan parameter perilaku bermasalah, 

dampak perilaku pada kehidupan individu, dan tingkat motivasi individu untuk 

berubah. 

 Beard menggunakan paradigma biopsikososial untuk mengungkapkan 

kondisi individu. Aspek biologis mencakup pemeriksaan sejarah adiksi pada 

keluarga dan pemeriksaan kondisi medis umum. Individu yang mengalami 

kecanduan internet dapat pula mengalami gangguan medis seperti: kurang tidur, 

pergi berjam-jam tanpa makan, sakit kepala, sakit pada leher dan punggung,  

carpal tunnel syndrome, dan berkurangnya sistem imunitas tubuh. Aspek 

psikologis yang digali adalah pikiran dan perasaan individu pada saat online dan 

offline untuk menentukan apakah individu mengalami suatu ketergantungan 
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psikologis, di mana individu mendapatkan perasaan senang saat menggunakan 

internet. Aspek sosial mencakup tentang bagaimana internet telah mempengaruhi 

kehidupan sosial individu, lokasi penggunaan internet dilakukan dan jenis aplikasi 

yang digunakan.  

Wawancara ini juga mengungkap seberapa besar motivasi individu untuk 

pulih dari kecanduan internet yang dialaminya. Tingkat motivasi individu untuk 

berubah diukur dengan menggunakan tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh 

Fanning dan O’Neill (dalam Beard, 2005) yaitu: prekontemplasi, kontemplasi, 

pengambilan keputusan, tindakan, pemeliharaan, dan kekambuhan. Panduan 

wawancara ini juga sebaiknya dilengkapi dengan pertanyaan tentang 

latarbelakang kehidupan individu dan hasil pemeriksaan status mental. Beard 

menekankan perlunya penambahan pertanyaan dan asesmen untuk mengukur 

kesulitan yang dialami oleh individu seperti: risk-taking, kecemasan, atau depresi.  

F.3 Internet Addiction Test (IAT) 

Young (1998) mengembangkan sebuah kuesioner untuk mengukur 

kecanduan internet yang bernama Internet Addiction Test (IAT), yang terdiri dari 

20 pertanyaan. Kuesioner ini memiliki tiga manfaat yaitu: 1) bagi individu yang 

telah mengalami kecanduan internet, kuesioner ini membantu untuk mendeteksi 

area-area kehidupan yang telah dipengaruhi oleh masalah kecanduan internet ini; 

2) bagi individu yang masih belum mengetahui apakah dirinya kecanduan internet 

atau tidak, kuesioner ini berguna untuk menentukan kecanduan internet; 3) bagi 

individu yang ingin mengetahui apakah orang terdekatnya memiliki kecanduan 

internet atau tidak, individu dapat melakukan penilaian dengan cara memberikan 

rating untuk menilai perilaku penggunaan internet orang tersebut atau 

memberikan kuesioner.  

F.4 Generalized Problematic Internet Use Scale (GPIUS) 

GPIUS adalah kuesioner yang dibuat oleh Caplan (2002) yang terdiri dari 

tujuh sub skala yaitu: 1) perubahan suasana hati; 2) persepsi keuntungan sosial 

yang diperoleh dengan menggunakan internet; 3) hasil negatif yang berkaitan 

dengan penggunaan internet; 4) penggunaan internet kompulsif; 5) jumlah waktu 

yang berlebihan yang dihabiskan untuk online, 6) withdrawal symptoms ketika 
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menjauh dari internet, 7) persepsi kontrol sosial yang tersedia saat online. Sub 

skala ini berkorelasi dengan kesehatan psikososial yaitu: depresi, kesepian, rasa 

malu, dan harga diri. 

F.5 Online Cognition Scale (OCS) 

Davis (2002) berpendapat bahwa elemen kunci pada penggunaan internet 

yang berlebihan terletak pada prokrastinasi, impulsivitas, dan penolakan sosial. 

Penggunaan internet yang bermasalah memiliki empat dimensi yaitu: 1) 

berkurangnya kendali impuls; 2) kesepian atau depresi; 3) kenyamanan sosial;  4) 

distraksi. Davis merekomendasikan OCS untuk digunakan dalam melakukan 

asesmen penggunaan internet bermasalah dan skrining tenaga kerja.  

 

G. PENANGANAN KECANDUAN INTERNET 

Penanganan kecanduan internet yang diungkap oleh penelitian-penelitian 

sebelumnya (Du, Jiang, & Vance, 2010; Koo, et. al., 2011) lebih mengarah kepada 

usaha-usaha kuratif daripada preventif. Kecanduan internet yang 

dikonseptualisasikan sebagai sebuah fenomena biopsikososial oleh Beard (2005), 

telah mendorong terciptanya penanganan kecanduan internet yang menyeluruh, 

yang mengintegrasikan aspek biopsikososial sebagai elemen terapi. 

G.1 Group Cognitive Behavioral Therapy 

Du, Jiang, dan Vance (2010) menemukan bahwa multimodal school-based 

group CBT merupakan salah satu intervensi yang efektif untuk menangani 

kecanduan internet pada remaja. Multimodal school-based group CBT dapat 

meningkatkan kemampuan dalam mengontrol diri, menghasilkan kestabilan emosi 

dan pengurangan kecanduan internet. Terapi ini diterapkan kepada siswa yang 

berusia remaja, guru, dan orangtua siswa. Siswa mendapatkan terapi CBT secara 

berkelompok, guru mendapatkan psikoedukasi untuk mengenali dan menangani 

kecanduan internet, dan orangtua mendapatkan terapi CBT secara berkelompok 

pula.  
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G.2 Boot-Camp 

Pemerintah Korea Selatan membuat beragam program untuk menangani 

kecanduan internet dan game online pada anak-anak, salah satunya adalah sebuah 

boot-camp, yang bernama Jump Up Internet Rescue School. Jump Up Internet 

Rescue School adalah sebuah perkemahan yang bertujuan menangani anak-anak 

yang kecanduan internet dan game online (Koo, et al, 2011). Program ini  

memberikan peserta fasilitas untuk berolahraga dan beraktivitas daripada bermain 

game atau surfing di internet.  

Program ini terbagi menjadi dua yaitu edukasi dan pelatihan. Sesi edukasi 

terdiri dari: mental training, brain system training, brain education untuk melatih 

lobus frontal pada otak, dan emotional control. Mental training dan brain training 

bertujuan untuk memberikan keterampilan-keterampilan kognitif untuk mengatasi 

distorsi kognitif yang dialami oleh individu. Pemberian latihan untuk 

mengendalikan emosi bertujuan untuk mengatasi kecanduan internet yang selama 

ini memberikan sensasi perasaan senang atau kelegaan yang membuat individu 

mengalami kecanduan. Aktivitas pelatihan mencakup aktivitas di luar ruangan, 

kursus membuat kerajinan dari tanah liat, dan aktivitas-aktivitas yang menantang. 

Selain itu, terdapat dua program tambahan yaitu konseling pribadi dan konseling 

orang tua atau konseling keluarga.  

Pengevaluasian program ini dilakukan dengan mengukur self-efficacy, self-

belief, dan kehidupan sosial siswa. Koo dan kawan-kawan (2011) menyimpulkan 

bahwa Boot Camp ini telah dapat mengintegrasikan habitual cues untuk 

memutuskan siklus kecanduan. Setahun kemudian, Koo dan kawan-kawan (2011)  

menemukan bahwa separuh peserta dari total 33 siswa telah menjadi orang yang 

lebih baik daripada sebelumnya, dan hampir tiga perempat dari peserta dan 

keluarganya melaporkan bahwa mereka puas dengan adanya program ini. 

 

H. KESIMPULAN 

Kecanduan internet merupakan sebuah fenomena yang patut menjadi 

perhatian bagi para orangtua dan guru, serta remaja. Kecanduan internet dapat 

menghasilkan dampak negatif terhadap prestasi akademik, hubungan sosial, dan 
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hubungan anak dengan orangtuanya. Kecanduan internet juga berkaitan dengan 

gangguan-gangguan psikologis yang lain seperti: insomnia, depresi, obsesi 

kompulsif, kecemasan, fobia, paranoid (Mustafa, 2011). 

Salah satu cara untuk menangani kecanduan internet dapat bermula dari 

usaha orangtua, dan guru, bahkan pemerintah untuk membuat suatu program 

intervensi seperti: Boot Camp (Koo et. al., 2011), atau CBT kelompok yang 

dilakukan di sekolah (Du, Jiang, & Vance, 2010). Selain itu, orangtua dan guru 

juga disarankan untuk memberikan perhatian khusus pada perilaku remaja dalam 

menggunakan internet di dalam kehidupan kesehariannya. Pengetahuan tentang 

gejala-gejala atau ciri-ciri kecanduan internet, dan penyebabnya dapat membantu 

orangtua dan guru untuk memantau perilaku remaja dalam menggunakan internet.  

Penelitian-penelitian yang ada lebih berfokus pada usaha-usaha intervensi 

untuk menangani kecanduan internet daripada langkah prevensi untuk mencegah 

terjadinya kecanduan. Penelitian selanjutnya hendaknya mulai mengembangkan 

program prevensi bagi kecanduan internet, yang ditujukan kepada siswa, dan 

melibatkan orangtua, dan guru, bahkan pemerintah. 
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