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ABSTRAK 

 

Yustina Enggar Danieska. NIM. 1661100005. Jurusan Psikologi Program 

Studi Psikologi dan Kesehatan. Universitas Widya Dharma Klaten. 2020. 

Judul : Gambaran Kontrol Diri pada Ibu Rumah Tangga dalam Penggunaan 

Facebook di Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran kontrol diri pada ibu rumah 

tangga dalam penggunaan facebook. Facebook digunakan oleh berbagai kalangan, 

bukan hanya remaja saja namun ibu rumah tangga juga sebagai pengguna aktif 

jejaring sosial ini. Dalam menggunakan facebook diperlukan kontrol diri agar 

dapat menggunakan sebagaimana mestinya. Kontrol diri dibagi menjadi 3 aspek 
yaitu aspek kontrol perilaku, kontrol pikiran dan kontrol pengambilan keputusan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk 

deskriptif. 

Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dari hasil 

wawancara kedua subjek dan analisis data dapat disimpulkan bahwa dari kedua 

subjek mempunyai kontrol diri yang kurang baik, hal tersebut dibuktikan dengan 

kurangnya kontrol diri dalam mengendalikan perilaku di lingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyrakat. 

 

Kata Kunci : Kontrol Diri, Ibu Rumah Tangga, Facebook. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Semakin hari teknologi komunikasi berkembang semakin pesat. 

Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan jarak jauh. 

Teknologi komunikasi inilah yang memungkinkan seseorang dapat 

mengirimkan informasi atau menerima informasi dari pihak lain yang letaknya 

berjauhan. Perkembangan komunikasi teknologi ini dipicu dengan 

perkembangan internet, perkembangan situs jejaring sosial di dunia maya pada 

masa sekarang ini berjalan dengan sangat cepat dan salah satu jenis situs 

jejaring sosial yang saat ini masih populer di Indonesia adalah facebook.  

Facebook menjadi salah satu jejaring sosial yang masih popular saat 

ini  karena penggunanya terus meningkat dari waktu ke waktu (Muningsih, 

2014).     Menurut Wati & Rizky (2009) facebook merupakan jejaring sosial 

yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna untuk saling mengenal dan 

berkomunikasi dalam berbagai keperluan dan juga bersifat rekreasi. Melalui 

facebook tersebut dapat mempertahankan komunikasi dengan pengguna 

facebook lainnya, apalagi yang terhalang oleh jarak. Adanya facebook tersebut 

dapat memudahkan penggunanya untuk menjalin komunikasi dengan orang-

orang terdekatnya yang mungkin tidak berada dalam satu waktu yang sama 

atau jarak jauh.  Jejaring sosial facebook digunakan oleh berbagai kalangan. 

Bukan hanya para selebritis dan para remaja saja, namun ibu rumah tangga 
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juga merupakan pengguna aktif dari jejaring sosial ini. Menurut Joan 

(Widiastuti, 2009), menjelaskan pengertian ibu rumah tangga sebagai wanita 

yang telah menikah dan menjalankan tanggung jawab mengurus kebutuhan-

kebutuhan di rumah. Ibu rumah tangga biasanya akan mengakses facebook 

saat mereka merasa jenuh dengan situasi yang ia hadapi. Mereka 

menggunakan facebook sebagai media komunikasi serta hiburan.  

Adanya jejaring sosial  facebook memiliki beberapa dampak positif 

bagi penggunanya. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga, TN, yang berusia 29 

tahun. Berikut penuturan ibu rumah tangga tersebut mengenai dampak positif 

dari adanya jejaring sosial  facebook pada telepon genggamnya :  

“Saya pakai facebook itu banyak banget dampak yang saya terima. 

Pertama, bikin mudah buat komunikasi sama temen, apalagi kalau 

temen kita itu tidak pernah ketemu. Facebook juga banyak banget 

kasih informasi buat saya, mulai dari informasi mengenai yang sedang 

viral, sampai informasi online shop gitu. Jadi, semenjak saya pakai 

facebook bikin yang jauh jadi deket deh, makin asyik aja.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN dapat diketahui bahwa 

jejaring sosial facebook memiliki dampak positif, yakni sebagai media 

komunikasi untuk memudahkan individu untuk dapat berkomunikasi di mana 

dan kapanpun. Facebook juga memberikan informasi bagi individu tersebut, 

seperti informasi yang sedang viral saat ini. Facebook dan media sosial lain 
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juga memiliki dampak positif, selain sebagai media interaksi sosial juga bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana niaga (www.kompas.com).  

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penggunaan facebook juga 

memberikan dampak negatif terhadap penggunanya. Dampak negatif menurut 

Krasnova, Gunther, Spiekermann, & Koroleva (2009) bahwa terdapat masalah 

privasi terkait dengan etika dalam menggunakan jejaring sosial. Hal tersebut 

dapat kita buktikan dengan kasus individu yang mempublikasikan informasi 

tentang dirinya maupun kegiatan dan keadaan sehari-hari, seperti posisi 

keberadaan pengguna, atau kondisi rumah yang kosong. Informasi- informasi 

seperti inilah yang dapat mengundang tindakan-tindakan asusila ataupun 

kriminal.  

Selain itu ada dampak lain juga dalam penggunaan facebook, hal ini 

didukung oleh Nurmandia, Wigati & Masluchah (2013) dalam penelitiannya 

yang berjudul “Hubungan antara kemampuan sosialisasi dengan kecanduan 

jejaring sosial” yang menyatakan bahwa individu yang sosialisasinya rendah 

maka akan semakin sering menggunakan jejaring sosial karena itu sebagai 

pengalihan individu dan dianggap sebagai rutinitas hiburan yang tidak akan 

terlewatkan. Selain itu, fitur jejaring sosial membuat individu yang sedang 

bersama dalam dunia nyata menjadi lebih jauh karena kurangnya interaksi satu 

sama lain, pengguna jejaring sosial lebih banyak berinteraksi dengan orang 

melalui dunia maya. 

Fenomena penggunaan facebook secara tidak tepat pada dasarnya bisa 

dihindari dengan menerapkan mekanisme yang dapat membantu mengatur dan 

http://www.kompas.com/
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mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri. Ghufron dan  Rini (Nurhayati, 2015), 

kontrol diri diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku. Ketika 

individu tidak dapat mengontrol diri, individu tersebut akan sulit menentukan 

kemana mereka akan pergi. Seperti yang dikatakan oleh DeWall dkk (2011) 

individu yang tidak dapat mengontrol dirinya akan merasa kesusahan dalam 

menentukan pilihannya. Terdapat beberapa faktor penyebab yang 

mempengaruhi dalam mengontrol diri. Hal tersebut kemudian ditunjang 

dengan faktor-faktor lainnya baik secara internal maupun eksternal. 

Kaitannya dengan penggunaan facebook, banyak ibu rumah tangga 

yang belum bisa menggunakan jejaring ini pada tempatnya. Karena masih 

banyak ibu rumah tangga yang lalai akan kewajibannya karena keasyikan 

mengakses  facebook dan menggunakan facebook sebagai tempat untuk media 

curhat tentang masalah yang sedang ia hadapi. Disinilah, ibu rumah tangga 

seharusnya memiliki pengendalian diri yang baik terutama dalam 

menggunakan jejaring sosial facebook, memberikan batasan-batasan yang 

pasti terhadap dirinya sendiri. 

Calhoun dan Acocella (1990) mendefinisikan kontrol diri (self-control) 

sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang; 

dengan kata lain serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. 

Goldfried dan Merbaum (dalam Lazarus, 1976), mendefinisikan kontrol diri 

sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan 

mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah 

konsekuensi   positif. Selain itu kontrol diri juga menggambarkan keputusan 
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individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang 

telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang 

diinginkan (Lazarus, 1976).  

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam kepekaan 

membaca situasi diri dan lingkungan serta kemampuan untuk menggontrol 

dan mengolah factor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk 

untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi. Kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku, kecenderungan untuk menarik perhatian, keinginan 

untuk mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, selalu nyaman dengan 

orang lain, menutup perasaan (Gufron & Risnawati, 2011). 

Ketika berinteraksi dengan orang lain, individu akan berusaha 

menampilkan perilaku yang dianggap paling tepat bagi diri individu. Calhoun 

dan Acecolla (1990), mengemukakan dua alas an yang mengharuskan individu 

untuk mengontrol diri secara kontinyu. Pertama, individu hidup didalam 

kelompok sehingga dalam memuaskan keinginannya individu harus 

mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain. 

Kedua, masyarakat mendorong individu untuk secara konstan menyusun 

standard yang lebih baik bagi dirinya. Sehingga dalam proses pencapaian 

standard tersebut individu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. 

Namun, pada kenyataannya masih banyak juga dari sebagian ibu 

rumah tangga yang masih kurang mengontrol dirinya dalam memanfaatkan 

jejaring sosial facebook. Kebanyakan dari mereka tidak dapat mengontrol 

dirinya sendiri dan menjadi orang yang memilih untuk mencurahkan semua 
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masalah kehidupannya kedalam jejaring sosial facebook. Hal tersebut dapat 

dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, ada seorang ibu rumah tangga yang 

selalu menggunakan facebook sebagai tempat curhat, karena kontrol diri yang 

rendah menyebabkan ibu rumah tangga tersebut menjadi mudah emosi 

terhadap masalah kecil yang dihadapi dilingkungannya dan meluapkan emosi 

tersebut kedalam facebook.  

Fenomena yang terjadi di Klaten sebagai salah satu contohnya, salah 

satu subjek bernama EWN ibu rumah tangga yang menggunakan facebook. 

Subjek merasa bahwa kurangnya perhatian dari suami, ia merasa cemburu 

ketika suaminya dekat dengan perempuan rekan kerjanya. Kemudian sang 

suami selalu memblokir kontak whatsapp jika mereka sedang bertengkar, 

sehingga ibu rumah tangga tersebut tidak bisa menghubungi sang suami dan ia 

juga merasa bahwa lingkungnya tidak memperdulikannya, hal ini yang 

menyebabkan ibu rumah tangga tersebut lebih senang mencurahkan isi hatinya 

ke dalam facebook daripada dengan orang lain. 

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu 

faktor yang dapat mengendalikan penggunaan sosial media facebook adalah 

dengan memiliki kontrol diri yang baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

mengetahui gambaran mengenai kontrol diri ibu rumah tangga dalam 

penggunaan facebook secara lebih mendalam. 
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B. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan yang dikaji 

perlu dibatasi. Pembatasan masalah bertujuan untuk memfokuskan pada 

penelitian agar diperoleh kesimpulan yang benar dan mendalam pada aspek 

yang diteliti. Maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu 

gambaran kontrol diri pada ibu rumah tangga dalam penggunaan facebook di 

Desa Palar Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana kontrol diri 

ibu rumah tangga dalam penggunaan facebook di Desa Palar Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten?” 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kontrol 

diri ibu rumah tangga dalam penggunaan facebook di Desa Palar Kecamatan 

Trucuk Kabupaten Klaten. 
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E.  MANFAAT PENELITIAN 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap pengembangan kajian ilmu Psikologi, khususnya Psikologi 

Sosial dan Psikologi Kepribadian serta dapat berkontribusi terhadap 

teori yang berkaitan dengan peristiwa penggunaan facebook dan 

kontrol diri pada ibu rumah tangga. 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi Ibu Rumah Tangga  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai kontrol diri dalam penggunaan facebook pada ibu rumah 

tangga, sehingga para ibu rumah tangga menggunakan facebook 

dengan sebagaimana mestinya. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

Subyek 1 menjelaskan bahwa subyek sampai saat ini merasa belum 

bisa mengontrol dirinya dengan baik. Subyek belum bisa mengendalikan 

perilakunya dan masih sering mengakses facebook saat sedang emosi dan 

meluapkan kekesalannya di facebook. Namun dengan begitu, subyek ingin 

menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan berusaha melakukan kegiatan 

yang positif dan berusaha mencoba mengurangi mengakses facebook. 

Selanjutnya, subyek 2 menjelaskan bahwa subyek awalnya tidak 

bisa mengontrol dirinya karena merasa jika subyek memiliki masalah 

kemudian bercerita kepada saudara dan keluarganya akan memburuk 

suasana. Namun, seiring dengan berjalannya waktu subyek mulai belajar 

agar dapat mengontrol dirinya dengan berusaha mengurangi aktifivitas 

membuka facebook, lebih hati-hati dalam menggunakan facebook, hal apa 

saja yang perlu dibagikan dan yang tidak perlu dibagikan. Karena 

mengingat anaknya yang kelak akan mengetahui tentang unggahannya. 

Subyek mengaku bahwa sekarang ini ia sudah lebih bisa mengontrol 

dirinya. 
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Peneliti menyimpulkan bahwa dari kedua subyek memiliki kontrol 

diri yang berbeda-beda. Subyek 1 memiliki tingkat kontrol diri Under 

control yaitu sampai saat ini belum bisa  mengendalikan perilakunya. 

Menjadi lebih emosi dalam berperilaku dan merasa bahwa ketika ia 

mengunggah kekesalannya di facebook dirinya bisa menjadi lebih lega. 

Subyek 2 memiliki tingkat kontrol diri Over control yaitu berusaha 

mengendalikan dirinya dan dapat menahan diri terhadap perilaku dengan 

mempertimbangkan keadaan. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi Subyek Penelitian 

Dapat lebih bijak dalam penggunaan facebook terutama apabila saat 

dalam keadaan emosi. Dapat lebih fokus dan bertanggung jawab terhadap 

pekerjaannya dan banyak melakukan hal-hal yang positif, mencari teman 

serta lingkungan yang positif untuk membentuk kontrol diri yang baik dan 

lebih bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar agar dapat menemukan 

teman untuk bercerita. Dapat mempertimbangkan segala sesuatu sebelum 

bertindak. Memahami dampak dari kurangnya memiliki kontrol diri yang 

baik hanya akan menyebabkan terjadinya kesalahan yang merugikan diri 

sendiri serta orang lain. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan 

yang sama bisa mengaplikasikan ke anak yang lebih muda serta dapat 

mengaitkan dengan variabel yang luas lagi yang berhubungan dengan 

kontrol diri dalam penggunaan facebook. Misalnya Regulasi Diri, 

Kecerdasan Emosi atau faktor-faktor Internal Locus of Control. 
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