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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Internet merupakan jaringan komunikasi dan informasi global yang telah menjadi 

kebutuhan sehari-hari saat ini. Internet digunakan sebagai sarana dalam 

mendapatkan data dan memperoleh informasi untuk membantu tugas sekolah, 

mencari pekerjaan, melakukan transaksi jual-beli, sebagai media hiburan, 

memperluas jaringan pertemanan dan bisnis, bahkan untuk menggali berbagai 

bidang ilmu. 

Menurut lembaga riset e-Marketer, Indonesia menduduki peringkat 

keenam dengan pengguna internet terbanyak setelah Tiongkok, Amerika Serikat, 

India, Brasil, dan Jepang (Kemkominfo, 2014). Hasil survei Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menemukan bahwa 51,8% dari 

256,2 juta orang penduduk Indonesia merupakan pengguna internet. Berdasarkan 

pekerjaan, 89,7% pengguna internet didominasi oleh mahasiswa (APJII, 2016). 

Internet dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di 

sisi lain dapat memunculkan dampak negatif.  Salah satu masalah yang paling 

umum terjadi adalah adiksi internet. Adiksi internet ditandai dengan penggunaan 

internet yang berlebihan, yakni 40 hingga 80 jam per minggu, dengan sesi yang bisa 

memakan waktu hingga 20 jam (Young & Abreu, 2011). 

Di Yordania, prevalensi adiksi internet pada mahasiswa sebesar 40% 

(Algamal, Alzayyat & Ahmad, 2013). Di Yunani dilaporkan sebanyak 12% 

mahasiswa mengalami adiksi internet (Frangos et al, 2011). Pada penelitian meta-

analisis di kalangan mahasiswa kedokteran diberbagai negara oleh Zhang, Lim, Lee 

& Ho (2017) menunjukkan bahwa prevalensi adiksi internet di antara 3.651 

mahasiswa kedokteran adalah 30,1%. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 

prevalensi adiksi internet di kalangan mahasiswa kedokteran hampir lima kali lebih 

tinggi daripada mahasiswa non-kedokteran. Salah satu penyebab tingginya 

prevalensi adalah keadaan psikologis negatif (stres).  
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Stres adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang 

dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui 

kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya (Lazarus & Folkman, 

1988). Firth (1986) menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki tingkat 

stres yang lebih tinggi. Di Bangladesh, pravelensi stres pada mahasiswa kedokteran 

sebanyak 54% (Eva, Islam & Rozario, 2015). Penelitian yang dilakukan di Arab 

Saudi menemukan bahwa prevalensi stres tertinggi terjadi pada mahasiswa tahun 

pertama (78,7%), diikuti oleh siswa tahun kedua (70,8%), tahun ketiga (68%), dan 

tahun keempat (43,2%) (Alkanhal & Abdulghani, 2011). Menurut Carolin (2010) 

penelitian terhadap 90 orang mahasiswa kedokteran Universitas Sumatera Utara 

menunjukkan keadaan stres ringan sebanyak 26,7%, stres sedang sebanyak 22,2%, 

dan stres berat sebanyak 22,2%. 

Dalam Islam, stres merupakan penyakit hati, dimana penyakit hati dapat 

memengaruhi perilaku dan keadaan emosional seseorang. Stres dapat terjadi 

apabila seseorang mempunyai beban atau masalah yang berat. Ujian yang 

ditimpakan Allah SWT kepada seorang hamba-Nya supaya ia mau bersabar ketika 

menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Anbiya ayat 25 yang 

menjelaskan bahwa Allah SWT menguji hamba-hamba-Nya dengan kesenangan 

dan kesusahan untuk mengetahui besarnya syukur dan sabar. Seseorang dapat 

menggunakan internet untuk dijadikan tempat pelarian atau solusi dari masalah 

yang dihadapi. Ketidakmampuan seseorang mengontrol diri dalam menggunakan 

internet dapat menyebabkan adiksi internet. Penggunaan internet yang berlebihan 

akan menimbulkan gangguan psikologis maupun fisik. Dalam surah al-A’raf ayat 

31 ditegaskan bahwa Allah SWT melarang seseorang untuk melakukan sesuatu 

secara berlebihan (Basri, 2014; Syukur, 2017; Waty, 2018). 

Dari beberapa literatur penelitian di atas, ditemukan bahwa adiksi internet 

berkaitan dengan tingkat stres. Adiksi internet sebagai pengalihan akibat dari stres 

yang terjadi pada mahasiswa. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul penelitian: “Hubungan Tingkat Stres dengan Adiksi 

Internet Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Ditinjau Dari 

Kedokteran dan Islam.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat stres dengan adiksi internet pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka didapatkan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI? 

2. Bagaimana gambaran tingkat adiksi internet pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas YARSI? 

3. Apakah ada hubungan antara tingkat stres dengan adiksi internet pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI?  

4. Bagaimana tinjauan Islam mengenai hubungan antara tingkat stres dengan adiksi 

internet? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan adiksi internet pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI ditinjau dari kedokteran 

dan Islam. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

YARSI. 

b. Mengetahui tingkat adiksi internet pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas YARSI. 

c. Mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan adiksi internet pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. 

d. Mengetahui hubungan antara tingkat stres dengan adiksi internet pada 

mahasiswa fakultas kedokteran ditinjau dari agama Islam. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta menambah pengalaman 

meneliti. 

2. Manfaat Bagi Institusi 

Menjadi bahan pustaka dan literatur Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, 

serta memberikan bahan bagi penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai hubungan antara tingkat 

stres dengan adiksi internet pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


