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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecanduan Gawai 

 

1. Pengertian Kecanduan Gawai  

 

Kecanduan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 

candu yang berarti sesuatu yang menjadi kegemaran dan membuat orang ketagihan, 

maka kecanduan adalah ketagihan, ketergantungan atau kejangkitan pada suatu 

kegemaran sehingga melupakan hal yang lain-lain. Sedangkan gawai yang artinya 

perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Dikemukan oleh Widiawati, 

Sugiman, dan Edy (2014) yang mengatakan bahwa gawai merupakan barang canggih 

yang diciptakan dengan berbagai aplikasi yang dapat menyajikan berbagai media 

berita, jejaring sosial, hobi, bahkan hiburan. 

Berkembangnya jaman  menyebabkan  perluasan  definisi  kecanduan,  saat  ini 

kecanduan tidak hanya mengacu pada penyalahgunaan obat atau zat. Namun,  

mencakup  kecanduan  perilaku  seperti  perjudian,  permainan  internet  atau bahkan  

penggunaan  smartphone  yang  berlebihan  (Boumosleh  & Jaalouk,  2017). Griffiths 

(2015) mendefinisikan kecanduan gawai sebagai tingkah laku kecanduan yang 

meliputi interaksi antara manusia dengan mesin tanpa adanya penggunaan obat- 

obatan.  

Kecanduan gawai merupakan gangguan kontrol pada hasrat atau keinginan untuk 

menggunakan gawai dan ketidakmampuan individu untuk mengontrol waktu. 

Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak 

mampu lepas dari kedaan tersebut. (Apsari, 2019). Kecanduan gawai merupakan 

perilaku  penggunaan  media  yang  maladaptif  dalam  waktu  yang  berlebihan 

menyebabkan ketidaknyamanan dan terganggunya aktivitas sehari-hari 

(Mumbaasithoh, Ulya, dan Rahmat, 2021). Kecanduan gawai dapat didefinisikan 

yaitu sikap berlebihan dalam menggunakan gawai sehingga individu yang memiliki 

sikap tersebut hanya  akan  fokus pada gawai saja tanpa memperhatikan 

kesehariannya. (Sukri  &  Santoso,  2019). Sedangkan menurut (Sulistio,  dkk  2020) 

Kecanduan gawai atau internet adalah  gangguan perilaku di mana individu 

menghabiskan waktu yang berlebihan untuk mengakses gawai atau internet. 

Kecanduan gawai merupakan penggunaan secara berlebihan yang mengganggu 

kehidupan sehari-hari, biasanya mengakibatkan keasikan dan cenderung apatis 
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terhadap sekitar dan sering kali marah apabila ada seseorang yang mengganggunya. 

(Rini & Huriah, 2020).  

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kecanduan gawai 

adalah sebuah perilaku seseorang yang berfokus pada gawai dengan waktu yang lama 

tanpa bisa mengontrol dirinya untuk tidak menggunakan gawai tersebut serta 

cenderung tidak memperdulikan kehidupan sekelilingnya yang menyebabkan 

terganggunya kehidupan sehari-hari. 

 

2. Aspek-aspek Kecanduan Gawai  

 

Semakin banyak penelitian yang mengkonfirmasi bahwa penggunaan gawai 

dikaitkan  dengan  aspek  adiktif  yang  serupa  dengan  gejala  gangguan  penggunaan 

zat  dalam  DSM  5  seperti:  keasyikan,  toleransi,  ketidakmampuan  mengendalikan 

keinginan, gangguan fungsi kehidupan sehari-hari, mengabaikan konsekuensi 

berbahaya, dan penarikan diri (Boumosleh & Jaalouk, 2017). 

Terdapat enam  aspek   yang   didapatkan dari   studi   yang  dilakukan   oleh 

(Kusumo  &   Jatmika, 2020) berdasarkan alat ukur Internet Addiction Test (IAT) hasil 

adaptasi alat ukur yang dibesarkan oleh Kimberly  S.Young,  yakni memilki ciri  khas  

(salience),  pemakaian yang  berlebihan  (excessive  use), pengabaian  pekerjaan  

(neglect  to  work),  antisipasi  (anticipation),  ketidakmampuan  mengontrol  diri (lack 

of control), dan mengabaikan kehidupan sosial (neglect to sociallife) 

Griffiths (2015) mencantumkan enam dimensi kecanduan gawai, yaitu sebagai 

berikut :  

a) Salience. Hal ini terjadi ketika penggunaan internet menjadi aktivitas yang paling 

penting dalam kehidupan individu, mendominasi pikiran individu (preokupasi atau 

gangguan kognitif), perasaan (merasa sangat butuh) dan tingkah laku (kemunduran 

dalam perilaku sosial). Individu akan selalu memikirkan internet, meskipun tidak 

sedang mengakses internet.  

b) Mood modification. Hal ini mengarah pada pengalaman individu sendiri, yang 

menjadi hasil dari bermain internet, dan dapat dilihat sebagai strategi coping.  

c) Tolerance. Hal ini merupakan proses dimana terjadinya peningkatan jumlah 

penggunaan internet untuk mendapatkan efek perubahan dari mood.  

d) Withdrawal symptoms. Hal ini merupakan perasaan tidak menyenangkan yang 

terjadi karena penggunaan internet dikurangi atau tidak dilanjutkan (misalnya 

mudah marah, cemas atau tubuh bergoyang). 

e) Conflict . Hal ini mengarah pada konflik yang terjadi antara pengguna internet 

dengan lingkungan sekitarnya (konflik interpersonal), konflik dalam tugas lainnya 

(pekerjaan, tugas, kehidupan sosial, hobi) atau konflik yang terjadi dalam dirinya 
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sendiri (konflik intrafisik atau merasa kurangnya kontrol) yang diakibatkan karena 

terlalu banyak menghabiskan waktu bermain internet.  

f) Relapse. Hal ini merupakan kecenderungan berulangnya kembali pola 

penggunaan gawai setelah adanya kontrol. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kecanduan gawai dapat 

dilihat dari perilaku individu yang fokus dan asik terhadap gawai dengan durasi yang 

lama, menarik diri dalam dunia maya yang cenderung tidak mampu mengendalikan 

dirinya lepas dari gawai  serta dapat menggangu fungsi kehidupan sehari-harinya. 

 

3. Indikator Kecanduan Gawai  

Kimberly  S.Young (2009) menyebutkan 8 indikator kecanduan gawai, yaitu : 

a) Merasa keasyikan dengan internet.  

b) Memerlukan waktu tambahan dalam mencapai kepuasan sewaktu menggunakan 

gawai.  

c) Tidak mampu mengontrol, mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet.  

d) Merasa gelisah, murung, depresi atau lekas marah ketika berusaha mengurangi 

atau menghentikan penggunaan gawai.  

e) Mengakses gawai lebih lama dari yang diharapkan.  

f) Kehilangan orang‐orang terdekat, pekerjaan, kesempatan pendidikan atau karier 

gara‐gara penggunaan gawai.  

g) Membohongi keluarga, terapis, atau orang‐orang terdekat untuk menyembunyikan 

keterlibatan lebih jauh dengan gawai.  

h) Menggunakan gawai sebagai jalan keluar mengatasi masalah atau menghilangkan 

perasaan seperti keadaan tidak berdaya, rasa bersalah, kegelisahan atau depresi.  

Menggunaan gawai yang bermasalah dikatakan masuk dalam kategori  kecanduan  

perilaku  dengan  mempertimbangkan beberapa indikator, diantaranya (Mok et.al., 

2014):  

a) Individu sibuk menggunakan gawainya,  

b) Perilaku tersebut digunakan untuk menghindari kenyataan atau menciptakan 

euforia,  

c) Toleransi berkembang,  

d) Ketika  perilaku  terganggu,  terjadi  gejala  penarikan  diri  (seperti  merasa cemas, 

depresi, atau mudah tersinggung),  

e) Terjadi masalah interpersonal, 

f) Pengalaman individu untuk relapse (kambuh) karena kehendak seseorang. 

 

Penelitian Kwon et.al. (2013) terdapat 6 indikator dalam kecanduan gawai, 

diantaranya:  
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a) Daily- life disturbance (Gangguan pada kehidupan sehari-hari). Individu 

kehilangan rundown yang direncanakan, sulit berkonsentrasi menderita sakit 

kepala ringan atau penglihatan kabur, sakit pada pergelangan tangan  atau di 

belakang leher dan mengalami gangguan tidur.  

b) Positive anticipation (Antisipasi positif). Antisipasi positif menggambarkan 

perasaan bersemangat dan dapat  menghilangkan stress dengan penggunaan gawai, 

dan merasa hampa tanpa gawai.  

c) Withdrawal  (Penarikan).  Individu  merasa  tidak  sabar, resah, dan tidak tahan 

apabila tanpa gawai. Seseorang selalu memikirkan gawai meski tidak 

menggunakannya.  

d) Cyberspace-oriented relationship (Hubungan dengan dunia maya). Individu 

merasa  bahwa  hubungan  dengan  temannya  melalui gawai lebih intim 

dibandingkan hubungan dengan temannya di dunia nyata, mengalami perasaan 

kehilangan yang tidak terkendali jika tidak bisa menggunakan gawai, dan 

akibatnya terus-menerus memeriksa gawai.  

e) Overuse  (Penggunaan  Berlebihan).  Hal  ini  mengacu  pada  penggunaan gawai 

yang tidak terkendali, lebih memilih untuk melakukan pencarian  menggunakan  

gawai untuk  meminta  bantuan  dari  orang lain, selalu menyiapkan pengisian 

daya, merasakan dorongan untuk menggunakan gawai setelah berhenti 

menggunakannya.   

f) Tolerance (Toleransi). Seseorang selalu berusaha mengendalikan penggunaan 

gawai namun gagal melakukannya. 

 

Orzack (2004) menggolongkan gejala-gejala yang nampak pada individu yang 

mengalami kecanduan gawai menjadi dua golongan, yaitu :  

a) Gejala-gejala psikologis, yaitu mengalami euphoria saat menggunakan gawai, 

tidak mampu menghentikan aktivitasnya, membutuhkan waktu tambahan dalam 

menggunakan gawai, berbohong kepada keluarga dan rekan kerja mengenai 

aktivitasnya dan mendapat masalah dengan sekolah atau pekerjaannya.  

b) Gejala-gejala fisik, yaitu mengalami carpal tunnel syndrome, mata menjadi kering, 

migren atau sakit kepala, sakit punggung, gangguan pada pola makan, 

mengabaikan kesehatan dan gangguan tidur 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecanduan Gawai 

Adapun faktor internal dan eksternal dari kecanduan gawai yaitu:  

a) Faktor Internal  

Dari  hasil  tinjauan  literatur  (dalam Kwan & Leung,2015) faktor internal 

kecanduan gawai yaitu:  
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1) Stress. Stress dapat berkontribusi terhadap kecanduan, karena stress meningkatkan 

sirkulasi hormon stress.  

2) Extraversion. Orang extravert lebih rentan terhadap masalah penggunaan gawai 

dengan alasan bahwa mereka cenderung mencari situasi sosial.  

3) Harga diri rendah. Harga  diri  rendah  dapat  berkontribusi  terhadap  kecanduan  

karena gawai  bisa  digunakan  sebagai  bentuk  pelarian  dari  situasi yang tidak 

nyaman menurut penggunanya.  

4) Kesepian. Seseorang  yang  kesepian  lebih  mungkin  kecanduan  gawai dan akan 

memiliki penggunaan gawai yang lebih berat. Karena orang yang kesepian enggan 

untuk berbicara dengan orang lain dalam komunikasi tatap muka, mereka  

cenderung berinteraksi dengan orang-orang melalui SMS atau aplikasi jejaring 

sosial lainnya di gawai.  

5) Rasa Malu. Fitur  yang  terdapat  di  gawai  seperti  texting  untuk  jaringan sosial, 

permainan,  internet  membantu  orang  yang  pemalu  untuk melepaskan diri dari 

situasi yang tidak nyaman saat berada didepan umum. Akibatnya, orang yang 

pemalu lebih mengandalkan gawai yang bisa menyebabkan penggunaan gawai 

yang berlebihan.  

6) Penggunaan Berlebihan. Secara  khusus,  penggunaan  gawai  berlebihan  untuk  

mencari informasi, memanfaatkan, dan mencari kesenangan merupakan prediktif 

gejala seperti keasyikan dan ketidakmampuan untuk mengendalikan hasrat.  

7) Kontrol Diri. Meningkatnya  stres  akan  mengarah  pada  penurunan  kemampuan 

kontrol  diri,  dan  penurunan  kontrol  diri  meningkatkan  kecanduan gawai. 

8) Preoccupation (Keasyikan). Keasyikan merupakan faktor terpenting dalam 

meningkatnya penggunaan gawai.  

9) Sensation seeking  

Remaja yang memiliki sensation seekingtinggi menunjukan kecenderungan  yang  

jauh  lebih  tinggi  untuk  terkena  kecanduan gawai.  

  

b) Faktor Eksternal  

Hasil  tinjauan  literatur  (dalam Kwan & Leung,2015) faktor eksternal 

kecanduan gawai yaitu:  

1) Parenting Style. Pola asuh otoritatif bisa menjadi prediktor persuasif pada 

attachment dan pengaturan diri terhadap kecanduan gawai.  

2) Konflik. Konflik merupakan faktor terpenting dalam meningkatnya penggunaan 

gawai. 

 

Young (2009) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan internet 

diantaranya adalah sebagai berikut :  
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a) Gender. Gender mempengaruhi jenis aplikasi yang digunakan dan penyebab 

individu tersebut mengalami kecanduan gawai. Laki-laki lebih sering mengalami 

kecanduan terhadap game online, situs porno, dan perjudian online, sedangkan 

perempuan lebih sering mengalami kecanduan terhadap chatting dan berbelanja 

secara online. 

b) Kondisi psikologis. Kecanduan gawai juga timbul akibat masalah-masalah 

emosional seperti depresi dan gangguan kecemasan dan sering menggunakan 

dunia fantasi di gawai sebagai pengalihan secara psikologis terhadap perasaan-

perasaan yang tidak menyenangkan atau situasi yang menimbulkan stress.  

c) Kondisi sosial ekonomi. Individu yang telah bekerja memiliki kemungkinan lebih 

besar mengalami kecanduan gawai dibandingkan dengan individu yang belum 

bekerja. Hal ini didukung bahwa individu yang telah bekerja memiliki fasilitas 

internet di kantornya dan juga memiliki sejumlah gaji yang memungkinkan 

individu tersebut memiliki fasilitas komputer dan internet juga dirumahnya.  

d) Tujuan dan waktu penggunaan gawai. Tujuan menggunakan gawai akan 

menentukan sejauh mana individu tersebut akan mengalami kecanduan gawai, 

terutama dikaitkan terhadap banyaknya waktu yang dihabiskannya sendirian di 

depan gawai. Individu yang menggunakan gawai untuk tujuan pendidikan, 

misalnya pada pelajar akan lebih banyak menghabiskan waktunya menggunakan 

internet. Hal ini diakibatkan tujuan penggunaan internet bukan digunakan sebagai 

upaya untuk mengatasi atau melarikan diri dari masalah- masalah yang 

dihadapinya di kehidupan nyata atau sekedar hiburan.  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kecanduan gawai yang dijabarkan oleh 

Montag & Reuter (2015) yaitu:  

a) Faktor Sosial. Kesulitan dalam melakukan komunikasi interpersonal atau individu 

yang mengalami permasalahan sosial dapat menyebabkan penggunaan internet 

yang berlebih. Hal tersebut di sebabkan individu merasa kesulitan dalam 

melakukan komunikasi dalam situasi face to face, sehingga individu akan lebih 

memilih menggunakan internet untuk melakukan komunikasi karena dianggap 

lebih aman dan lebih mudah daripada dilakukan secara face to face. Rendahnya 

kemampuan komunikasi dapat juga menyebabkan rendahnya harga diri, 

mengisolasi diri menyebabkan permasalahan dalam hidup seperti kecanduan 

terhadap gawai.  

b) Faktor Psikologis. Kecanduan internet dapat disebabkan karena individu 

mengalami permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, obsesive 

compulsive disorder (OCD), penyalahgunaan obat-obat terlarang dan beberapa 

sindroma yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Gawai memungkinkan 
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individu untuk melarikan diri dari kenyataan, menerima hiburan atau rasa senang. 

Hal ini akan menyebabkan individu terdorong untuk lebih sering menggunakan 

gawai sebagai pelampiasan dan akan membuat kecanduan.  

c) Faktor Biologis. Penelitian yang dilakukan oleh Montag & Reuter (2015) dengan 

menggunakan functional magnetic resonance image (fMRI) menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan fungsi otak antara individu yang mengalami kecanduan gawai 

dengan yang tidak. Individu yang mengalami kecanduan gawai menunjukkan 

bahwa dalam memproses informasi jauh lebih lambat, kesulitan dalam mengontrol 

dirinya dan memiliki kecenderungan kepribadian depresif. 

 

B. Kontrol Diri 

 

1. Pengertian Kontrol Diri 

Kontrol  diri  adalah kemampuan  untuk  menimpa  atau  mengubah  respon  

batin  seseorang,  dan  juga untuk  menganggu  kecenderungan  perilaku  yang  tidak  

diinginkan  dan  menahan diri untuk tidak melakukannya. (Tangney, Baumeister, dan  

Boone,2004)  Kontrol diri juga didefinisikan sebagai penguasaan kendali atas diri 

sendiri. Artinya, pengendalian diri terjadi saat seseorang  mencoba  untuk  mengubah  

cara  yang  dia  kira,  pikirkan,  rasakan  atau berperilaku  (Muraven & Baumeister,  

2000). Vandenbos(2007) kontrol diri adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan perilaku dan untuk menahan atau menghambat dorongan. 

Pembahasan secara luas oleh Lazarus (1996) tentang kontrol diri yang 

didefinisikan suatu proses yang menjadikan individu sebagai agen utama dalam 

membimbing, mengatur, dan mengendalikan impuls-impuls berbahaya yang 

bertentangan dengan norma atau nilai-nilai bermasyarakat sesuai tempat tinggal 

sehingga membawa individu kearah bentuk perilaku dengan konsekuensi yang positif. 

Menurut pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kontrol diri adalah 

proses penguasaan kendali untuk membimbing, mengatur, mengendalikan diri atau 

perilaku, agar diarahkan sesuai norma sosial yang positif. 

 

2. Aspek – Aspek Kontrol Diri 

Dalam  penelitian  Grasmick, Tittle, Bursik, dan  Arneklev  (1993)  

mengemukakan bahwa terdapat enam aspek pada kontrol diri. Aspek tersebut terdiri 

dari:  

a) Impulsivity (Impulsif) . Kontrol  diri  rendah  mencakup  kecenderungan  seseorang  

untuk  merespon rangsangan  nyata  di  lingkungan  sekitar  yang  berorientasi  
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konkrit  “here and now”. Berbeda  dengan  kontrol  diri  yang  tinggi  yang  

memungkinkan orang untuk menunda kepuasan.  

b) Simple Task (Tugas sederhana). Kontrol diri  yang rendah melibatkan 

kecenderungan untuk tidak memiliki ketekunan, keuletan, atau kegigihan dalam 

mengerjakan sesuatu. Sehingga orang  dengan  kontrol  diri  rendah  lebih  memilih  

sesuatu  yang  mudah  atau sederhana dan mencoba untuk menghindari tugas yang 

rumit.  

c) Risk Seeking (Mencari resiko). Individu dengan kontrol diri rendah cenderung 

menjadi menantang dibandingkan berhati-hati. Karena tindakan kriminal menarik, 

beresiko, atau mendebarkan.  

d) Physical Activity (Aktifitas fisik). Kontrol diri rendah mencakup lebih menyukai 

aktifitas fisik dibandingkan aktifitas kognitif atau mental.  

e) Self Centered. Orang  dengan  kontrol  diri  rendah  cenderung  egois,  acuh  tak  

acuh,  atau tidak peka terhadap penderitaan dan kebutuhan orang lain. 

f) Temper (Amarah). Orang  dengan  kontrol  diri  rendah  cenderung memiliki sedikit  

toleransi terhadap frustasi dan sedikit  kemampuan  untuk  merespon  konflik  

melalui verbal bukan fisik.  

Penelitian  Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) terdapat lima aspek  kontrol  

diri yaitu:  

a) Task Performance (Kinerja). Seseorang dengan kontrol diri yang tinggi dapat 

mencapai nilai lebih baik karena  bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak 

bersantai karena akan mengganggu pekerjaan, menggunakan waktu belajar 

secara efektif, memilih kursus yang sesuai,  dan menjaga agar gangguan 

emosional tidak menganggu kinerja.  

b) Impulse Control (Kontrol impuls). Kontrol  diri  akan  memberi  kontribusi pada 

keberhasilan dalam regulasi impuls, sehingga orang yang memiliki kontrol diri 

rendah akan melaporkan  tingkat yang  lebih  tinggi  pada  disfungsional  perilaku  

dan impulsif.  

c) Psychological Adjusment ( Penyesuaian psikologis). Banyak masalah dan 

kelainan psikologis melibatkan beberapa  tingkat kegagalan kontrol diri.   

d) Interpersonal Relationship (Hubungan Interpersonal). Kontrol  diri  yang  tinggi  

dapat  berkontribusi pada keberhasilan hubungan dalam berbagai cara. Kontrol 

diri dapat berkontribusi secara langsung terhadap interaksi yang harmonis, 

seperti menahan diri untuk tidak mengatakan  hal-hal  yang  menyakitkan  kepada  

orang  lain.  Kontrol  diri yang rendah dapat menyebabkan ledakan kemarahan 

dan perilaku agresif.  

e) Moral Emotions (Emosi Moral). Emosi moral merupakan domain yang 

berpotensi relevan untuk mengendalikan  diri  dari  rasa  malu  dan  bersalah  
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yang  dikaitkan  dengan hasil interpersonal dan pribadi. Seseorang dengan 

kontrol diri yang rendah cenderung  mengalami  perasaan  malu  yang  

menimbulkan  defensif  dan penolakan dibandingkan memperbaiki atas 

pelanggaran 

Penjelasan aspek-aspek kontrol diri lainnya dari Averil (1973) yaitu kemampuan 

mengontrol perilaku impulsive, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan 

mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian dan kemampuan mengambil keputusan. 

Hal tersebut digunakan sebagai konsep mengukur kontrol diri dari individu dengan 

alasan agar mengetahui jenis pengontrolan perilaku yang digunakan secara luas dan 

rinci serta mengetahui setiap aspek-aspek yang digunakan individu dalam 

pengontrolan perilaku.  

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek kontrol diri 

adalah kemampuan dalam mengendalikan situasi, mengontrol perilaku, dalam 

mengambil keputusan. 

 

3. Indikator Kontrol Diri 

Menurut Indraprasti & Rachmawati (2008) menjelaskan bahwa ada beberapa 

indikator yang harus dimiliki oleh individu dalam kontrol diri adalah adanya 

kemampuan untuk mengontrol perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, 

kemampuan untuk mengantisipasi sebuah kejadian, kemampuan untuk menafsirkan 

kejadian dan kemampuan untuk mengambil keputusan individu. Hal serupa juga 

ditambahkan oleh Averil (dalam Ghufron & Risnawati, 2010) dijelaskan bahwa 

indikator kontrol diri terdiri sebagai berikut: 

a) Kemampuan mengendalikan situasi atau keadaan. Dalam upaya ini individu dapat 

menyikapi dengan positif segala hal yang menarik perhatiannya. 

b) Kemampuan mengendalikan stimulus. Kemampuan individu dalam mengatur 

stimulus untuk mengetahui bagaimana dan kapan menghadapi stimulus yang tidak 

dikehendaki, dengan cara mencegah atau menjauhi stimulus, menempatkan 

tenggang waktu diantara rangkaian stimulus sebelum waktu berakhir, dan memberi 

intensitasnya. 

c) Kemampuan mengelola informasi. Kemampuan individu dalam mengelola 

informasi yang diterima agar dapat mengantisipasi segala keadaan dengan 

pertimbangan yang rasional. 

d) Kemampuan menafsirkan pristiwa atau keadaan. Kemampuan individu dalam 

penggunaan emosi seperti perasaan gembira, marah dan sedih agar tidak dilakukan 

secara berlebihan guna untuk menghasilkan respon positif dalam diri individu. 

e) Kemampuan memilih tindakan yang diyakini atau disetujuinya. Kemampuan 

individu dalam proses pembelajaran dengan lingkungannya tentunya adalah proses 
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pembelajaran individu terhadap masa lalu. Oleh sebab itu individu harus mampu 

membedakan perilaku yang baik dan tidak baik untuk dilakukan sehingga individu 

dapat merasa aman dan nyaman dalam lingkungannya. 

f) Kemampuan dalam menentukan pilihan perilaku. Kemampuan tersebut guna 

untuk mengarahkan individu dalam melakukan segala hal yang dapat 

mengarahkan ke hal yang lebih baik. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri 

Menurut Ghufron & Risnawati (2011) kontrol diri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu: 

a) Faktor internal. Faktor internal yang termasuk dalam kontrol diri adalah usia dan 

kematangan karena semakin bertambahnya usia semakin baik untuk mengontrol 

diri, individu yang matang secara psikologis tentunya mampu mengontrol 

perilaku untuk mempertimbangkan suatu hal yang baik dan mana yang tidak baik 

bagi dirinya. 

b) Faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah lingkungan keluarga 

terutama orangtua karena peran orang tua dalam keluarga sangat penting untuk 

menentukan bagaimana seseorang dapat mengontrol diri. Salah satu peran yang 

diberikan oleh orang tua adalah kedisiplinan, sikap disiplin sebagai pembentuk 

kepribadian yang baik dan jika diterapkan pada kehidupan dapat 

mengembangkan kontrol diri dan self directions sehingga individu dapat 

mempertanggungjawabkan segala bentuk perilaku yang dilakukan. 

  

C. Kerangka Berfikir 
 

Keluarga terdiri dari orang tua, suami, istri dan anak atau orang yang berada 

dalam satu atap. Tugas orang tua yang memiliki anak selayaknya mencukupi 

kebutuhan anak dari kebutuhan fisiologi dari kebutuhan makan, minum, pakaian, rasa 

aman, sosial, penghargaan maupun aktualisasi diri. Terciptanya hubungan yang 

positif maka akan tercipta anak yang ceria, bahagia, percaya diri, merasa aman dan 

terjalin hubungan yang harmonis pada keduanya.  

Seseorang orang tua dengan usia dan tingkat kematangan berfikir harusnya 

dapat bertindak, mengambil keputusan  dalam berperilaku yang diinginkan atau yang 

diyakini. Kemampuan dalam mengontrol diri adalah salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi kecanduan gawai. Kecanduan gawai memiliki beberapa faktor selain 

kontrol diri yaitu stress, harga diri rendah, kesepian, rasa malu, penggunaan 

berlebihan maupun konflik.  
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Apabila orang tua cenderung menggunakan gawai yang berlebihan maka dapat 

diterapkan dengan cara mengendalikan stimulus misalnya orang tua di tekan untuk 

mengambil keputusan secara tiba-tiba maka harus segera bertindak dan dapat 

mengontrol stimulus tersebut dengan mempertimbangkan apa yang diyakini atau 

tidak. Maka disinilah peran mengendalikan stimulus berperan untuk menghadapi hal 

tersebut agar orang tua dapat mencegah dan menjauhi keinginan-keinginan yang 

menimbulkan bermasalahan atau dampak terhadap diri sendiri maupun orang lain.  

Orang tua yang memiliki kontrol diri terdapat kemampuan dalam 

mengandalikan situasi dan keadaan sehingga anak dapat berpikir secara rasional dan 

sesuai norma misalnya jika orang tua berada dalam rumah berkeinginan bersantai 

mencari hiburan melalui gawai sedangkan anaknya mengajak bermain, maka lebih 

mengutamakan bermain dengan anak daripada mementingkan diri mencari hiburan 

melalui gawai. Perilaku bermain gawai dengan intensitas berlebih apabila diadopsi 

terus menerus akan mengakibatkan dampak buruk terhadap orang tua itu sendiri yaitu 

kesehtan fisik, gangguan mental (gelisah, depresi), menarik diri dari kehidupan sosial 

atau lingkungan, menggangu kehidupan sehari-harinya. 

Perilaku menggunakan gawai wajar dilakukan apabila sesuai norma maupun 

nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Kecanduan gawai identik dengan individu 

yang mengabaikan kehidupan sosial sehingga individu menarik diri ke dalam dunia 

maya. Hal ini yang menyebabkan terganggunya aktivitas khususnya seorang orang 

tua yang seharusnya mengerti peran pentingnya mengasuh anak di bandingkan fokus 

dalam bermain gawai atau untuk hanya sekedar mencari hiburan semata. 

Orang tua atau orang dewasa yang kecanduan gawai memiliki dampak fisik 

maupun psikis. Dampak fisik misalnya mata menjadi kering, migren atau sakit kepala, 

sakit punggung, gangguan pada pola makan, mengabaikan kesehatan dan gangguan 

tidur. Sedangkan dampak psikis yaitu merasa euphoria, tidak mampu menghentikan 

aktivitasnya, membutuhkan waktu tambahan dalam menggunakan gawai, berbohong, 

depresi, cemas. Lain halnya dengan dampak yang diperoleh dari orang tua, dampak 

yang didapat oleh anak dari orang tua yang kecanduan gawai yaitu perkembangan 

anak terhambat, anak selalu mencari perhatian orang tuanya, kebingungan, tertekan, 

tidak percaya diri, pembenci hingga tak suka dengan hal-hal baru. 

Berdasarkan hal tersebut maka kemampuan kontrol diri dapat menjadi salah 

satu faktor yang dapat mengurangi kecanduan gawai pada orang tua. Semakin tinggi 

kontrol diri orang tua maka semakin menurun tingkat kecanduan gawai. 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan telaah teori yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara kontrol diri 

dengan kecanduan gawai pada orang tua yang memiliki anak. Asumsinya semakin 

kuat kontrol diri individu maka kecanduan gawai semakin menurun, sebaliknya 

semakin lemah kontrol diri individu maka akan semakin tinggi kecanduan gawai oleh 

orang tua. 

 

Kontrol Diri 

1. Mengendalikan situasi 

2. Mengendalikan 

stimulus 

3. Menafsirkan peristiwa 

atau keadaan 

4. Menentukan tindakan 

yang diyakini 

5. Menentukan pilihan 

perilaku 

Kecanduan Gawai 

1. Menarik diri 

2. Keasikan 

3. Tidak mampu 

mengendalikan diri 

4. Mengganggu fungsi 

kehidupan sehari-hari 

5. Intensitas waktu yang 

lama 

6. Gelisah, depresi 

apabila tidak 

menggunakan gawai 

Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 


