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MOTTO 

 

“You don’t need to be in everyone’s face all the time to appreciate what you do,  

You can’t worry what people think” 

(Alex Turner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

vii 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH  

 

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan 

bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “HUBUNGAN 

KECANDUAN MEDIA SOSIAL TERHADAP TINGKAT STRES PADA 

REMAJA DI SMAN 2 SURABAYA”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana keperawatan (S.Kep) pada Program Studi Pendidikan Ners 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. 

Bersama ini perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya dengan hati yang tulus kepada : 

1. Prof Dr. Nursalam, M.Nurs (Hons) selaku dekan Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas 

kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi 

Pendidikan Ners. 

2. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes selaku wakil dekan I Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada 

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi Pendidikan 

Ners. 

3. Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes dan Setho Hadisuyatmana S.Kep, Ns., M.NS 

(CommHlth&PC)  selaku pembimbing yang telah meluangkan banyak tenaga dan 

waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan naskah skripsi ini. 

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Keperawatan yang telah banyak memberikan ilmunya 

kepada penulis. 

5. SMAN 2 Surabaya dan siswa-siswi yang telah memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

6. Abi, Umi, dan Kakak yang menjadi sumber motivasi, memberikan doa, kasih 

sayang, dan perhatian kepada penulis. 

7. Almarhumah adikku tersayang Hasna Mufida, yang semasa hidupnya selalu 

berbagi cerita tentang kehidupan masa remaja sekarang sehingga menginspirasi 

saya untuk membuat skripsi bertema media sosial. I made this specially for you.  

8. Teman-teman Fakultas Keperawatan Alih Jenis Angkatan 2015 yang telah 

membantu dan memberikan banyak motivasi. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah memberi 

kesempatan, dukunan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya sadari 

bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi 

pembaca. 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

viii 

 

 

ABSTRACT 

 

CORRELATION OF SOCIAL MEDIA ADDICTION ON ADOLESCENT’S 
STRESS LEVEL IN SENIOR HIGH SCHOOL 2 SURABAYA 

 

 

DESCRIPTIVE CROSS SECTIONAL STUDY 

 

 By : Aisyah Nur Izzati 

 

Over the past few years social media has been evolving rapidly and become such a 

massive part of all adolescent’s live. This study was purposed to explore the 

correlation of social media addiction on adolescent’s stress level. This study used 

quantitative method with descriptive correlation design. Samples were collected by 

using cluster random sampling on senior high school students in the 15-18 age range. 

Social media addiction were interpreted using modification of Internet Addcition Test 

(IAT) by Young and Griffith’s six components that determines behavioral addiction, 

while stress level were interpreted by Lovibond’s (Depression, Anxiety, and Stress 
Scale) DASS quistionnaire then analyzed using Spearman’s Rho test (<0,05). The 

results of this study have shown that theres a significant correlation between social 

media addiction with adolescent’s stress level (p=0,000). The pressures of social 

media disproportionately contributes to stress in all sorts of different ways. 

Comparing their life with images that lack of reality, worrying that other people are 

having more fun, internal pressure to be effortlessly perfect and popular, wishing to 

get amount of likers and followers can lead to high level of stress. So it expected that 

teens should be directed to manage their social media usage and not take social media 

thing too seriously because after all stress among teenagers is a concern for the teens, 

their parents, and also their teachers. 

 

 

Keywords : social media addiction, stress level, adolescent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

ix 

 

 

DAFTAR ISI 

 

Halaman Judul ............................................................................................................

Lembar Pernyataan................................................................................................

Halaman Pernyataan ................................................................................................

Lembar Persetujuan  ................................................................................................

Lembar Penetapan Panitia Penguji ............................................................................

Motto ..........................................................................................................................

Ucapan Terima Kasih ................................................................................................

Abstract ......................................................................................................................

Daftar Isi.....................................................................................................................

Daftar Tabel ...............................................................................................................

Daftar Gambar ............................................................................................................

Daftar Lampiran .........................................................................................................

Daftar Singkatan.........................................................................................................

  

BAB 1  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ............................................................................

1.2 Rumusan Masalah ................................................................

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum ................................................................

1.3.2 Tujuan Khusus ................................................................

1.4 Manfaat Penelitian ................................................................

1.4.1 Manfaat Teoritis ................................................................

1.4.2 Manfaat Praktis ......................................................  

 

BAB 2          TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Remaja 

2.1.1 Definisi Remaja ................................................................

2.1.2 Ciri Remaja ................................................................

2.1.3 Perkembangan Psikis Remaja 

2.2 Media Sosial 

2.2.1 Pengertian Media Sosial ....................................................

2.2.2 Ragam dan Jenis Aplikasi Media Sosial ............................

2.2.3 Karakteristik Media Sosial .................................................

2.2.4 Dampak Positif dan Negatif Media Sosial .........................

2.3 Kecanduan Media Sosial.............................................................

2.3.1 Definisi Kecanduan ............................................................

2.3.2 Definisi Kecanduan Media Sosial ................................

2.3.3 Indikator Kecanduan Media Sosial ................................

2.4 Stres ............................................................................................

2.4.1 Definisi Stres ................................................................

2.4.2 Teori Stres Lazarus ............................................................

2.4.3 Sumber Stres ................................................................

2.4.4 Indikator Stres ................................................................

2.4.5 Tingkatan Stres ................................................................

2.5 Stres Pada Remaja ................................................................

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

vii 

viii 

ix 

xi 

xii 

xiii 

xiv 

 

1 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

8 

11 

12 

15 

15 

15 

16 

18 

18 

19 

19 

20 

21 

22 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

x 

 

2.5.1 Sumber Stres Pada Remaja ................................................

2.6 Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap Stres 

Pada Remaja  ..............................................................................

2.7 Keaslian Penelitian ................................................................

 

BAB  3        KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep ................................................................

3.2 Hipotesis Penelitian  ................................................................

 

BAB 4         METODE PENELITIAN 

4.1     Metode Penelitian ................................................................

4.1.1 Desain Penelitian ............................................................

4.2 Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi ...........................................................................

4.2.2 Sampel.............................................................................

4.2.3 Teknik Sampling .............................................................

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .............................

4.3.1 Variabel Independen .......................................................

4.3.2    Variabel Dependen .........................................................

4.3.2    Definisi Operasional .......................................................

4.4 Pengumpulan Data ................................................................

4.4.1 Instrumen Penelitian .......................................................

4.4.2    Lokasi dan Waktu Penelitian ..........................................

4.4.3    Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..............

4.5 Kerangka Kerja (Frame Work) ...................................................

4.6 Analisa Data ................................................................................

4.7 Uji Validitas dan Reliabilitas ......................................................

4.7.1 Uji Validitas ................................................................

4.4.2    Uji Reliabilitas ................................................................

4.8 Etika Penelitian ...........................................................................

4.9 Keterbatasan Penelitian ...............................................................

 

BAB  5       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1     Hasil Penelitian ............................................................................

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian ................................

5.1.2 Karakteristik Demofragi Responden ................................

      5.1.3 Variabel Yang Diukur ........................................................

5.1.4 Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap   

         Stres Pada Remaja  ............................................................

5.2 Pembahasan.................................................................................

 

BAB  6         KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan .................................................................................

6.2     Saran ...........................................................................................

 

Daftar Pustaka  .........................................................................................................

Lampiran-Lampiran ................................................................................................

   

 

23 

 

24 

29 

 

31 

31 

32 

 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

35 

37 

37 

38 

38 

39 

40 

42 

42 

43 

43 

44 

 

45 

45 

45 

46 

49 

50 

 

50 

 

60 

60 

61 

 

62 

68 

  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

xi 

 

 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 2. 1   Keyword Development Hubungan Kecanduan Media Sosial 

        Terhadap Kejadian Stres Pada Remaja di SMAN 2 Surabaya...........29 

Tabel 2. 2   Keaslian Penelitian Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap 

        Kejadian Stres Pada Remaja di SMAN 2 Surabaya...........................30 

Tabel 4. 1   Definisi Operasional Hubungan Kecanduan Media Sosial  

                    Terhadap Kejadian Stres Pada Remaja di SMAN 2 Surabaya...........35 

Tabel 4. 2   Derajat Kekuatan Hubungan (Koefisien Korelasi) ..................... ....... 41 

Tabel 4. 3   Pengkodean Kecanduan Media Sosial ................................................ 41 

Tabel 4. 4   Pengkodean Tingkat Stres .................................................................. 41 

Tabel 4. 5   Hasil Uji Validitas Kecanduan Media Sosial ..................................... 42 

Tabel 5. 1   Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan  

                   Tempat Tinggal ................................................................................. 46 

Tabel 5. 2   Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Media Sosial  

                      Yang Dimiliki.....................................................................................46 

Tabel 5. 3   Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Media Sosial  

                      Yang Dimiliki.....................................................................................47 

Tabel 5. 4   Distribusi Responden Berdasarkan Dampak Positif Media Sosial  

                     Yang Dirasakan..................................................................................47 

Tabel 5. 5   Distribusi Responden Berdasarkan Dampak Negatif Media Sosial  

                     Yang Dirasakan..................................................................................47 

Tabel 5. 6   Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Menggunakan 

        Media Sosial.......................................................................................48 

Tabel 5. 7   Distribusi Responden Berdasarkan Kecanduan Media Sosial ........ ..  49 

Tabel 5. 8   Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres .............................. 49 

Tabel 5. 9   Hubungan Kecanduan Media Sosial Dengan Tingkat Stres ............... 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar  3. 1 Kerangka Konseptual ....................................................................... 31 

Gambar  4. 1 Kerangka Kerja (Frame Work) ........................................................ 39 

  

 

 

  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1   Surat Ijin Permohonan Pengambilan Data Awal ......................... .....68 

Lampiran 2   Surat Ijin Permohonan Pengambilan Data Penelitian ...................... 69 

Lampiran 3   Surat Keterangan Lolos Uji Etik ...................................................... 70 

Lampiran 4   Surat Balasan Penelitian ................................................................... 71 

Lampiran 5   Penjelasan Penelitian Bagi Responden ............................................. 72 

Lampiran 6   Lembar Pesetujuan Menjadi Responden  ......................................... 74 

Lampiran 7   Kuisioner .......................................................................................... 75 

Lampiran 8   Distribusi Jawaban Kuisioner ........................................................... 80 

Lampiran 9   Uji Validitas dan Reliabilitas ........................................................... 83 

Lampiran 10 Hasil Uji Analisa Data ...................................................................... 89 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



 
 

xiv 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

   FOMO  =   Fear Of Missing Out 

   IDAI  =   Ikatan Dokter Anak Indonesia 

   KBBI   =   Kamus Bahasa Besar Indonesia 

   IAD   =   Internet Addictive Disorder 

   DSM  =   Diagnostic and Statistical Manual of 

                  Mental Disorder 

   IAT  =  Internet Addiction Test 

   DASS   =  Depression Anxiety and Stress Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Pada era global saat ini aplikasi media sosial yang semakin banyak dan 

dicurigai dapat mengakibatkan kecanduan bagi para penggunanya (Tom 2013). 

Kecanduan media sosial merupakan perilaku kompulsif dimana individu 

cenderung sulit untuk mengontrol penggunaan media sosial sehingga menjadi 

kebiasaan. Instagram, path, dan snapchat merupakan contoh dari beberapa 

aplikasi media sosial yang baru-baru ini muncul namun menarik banyak perhatian 

dari penggunanya. Berbagai fitur pada media sosial saat ini memungkinkan 

penggunanya untuk mengunggah gambar dan video keseharian mereka dan saling 

berlomba menunjukkan eksistensi tanpa memikirkan batasan ruang privasi, 

terutama pada remaja. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan 

kecemasan yang berujung pada stress hingga depresi (Smahel et al. 2012; Uhlir 

2016). 

Penelitian Marie (2016) menunjukkan bahwa lebih dari 25% remaja 

pengguna aktif media sosial di Amerika terindikasi mengalami stres dan depresi. 

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa remaja yang menggunakan media sosial 

lebih dari 2 jam per hari terbukti mengalami stres tingkat tinggi dan pernah 

mempunyai pikiran untuk bunuh diri (Sampasa-Kanyinga & Lewis 2015)  

Namun, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah serupa yang dapat membuktikan 

hubungan kecanduan media sosial dengan stres di Indonesia.  

Pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 88 juta orang, 79 juta 

orang diantaranya adalah user aktif media sosial (We Are Social 2012). 

Kementrian Komunikasi dan Informasi (2014) mencatat bahwa 30 juta di 
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antaranya adalah remaja. Peg (2013) menjelaskan bahwa alasan utama remaja 

sangat lekat dengan media sosial adalah untuk mencari perhatian, meminta 

pendapat, menumbuhkan citra, dan karena media sosial sudah menjadi candu bagi 

mereka. 

Pilot study peneliti menunjukkan bahwa fenomena ketergantungan media sosial 

merupakan hal yang sulit untuk dihindari bagi para remaja. Hasil survey yang 

dilakukan kepada siswa di kelas XI di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di 

Surabaya menunjukkan bahwa 80% responden cenderung untuk memeriksa akun 

media sosialnya setiap satu jam sekali. Sebanyak 67% di antaranya menyatakan 

bahwa mereka merasa resah saat tidak dapat mengakses aplikasi media sosialnya. 

Namun, penjelasan atas fenomena ini masih membutuhkan penelitian yang lebih jauh. 

Kecanduan media sosial dapat disebut dengan istilah Fear of Missing Out 

Syndrome (FOMO) (Riordan et al. 2015). Seseorang dapat dikatakan menderita 

FOMO jika merasa gelisah saat tidak dapat mengakses media sosial miliknya 

(June 2015). Seseorang dengan FOMO Syndrome cenderung membandingkan 

dirinya dengan orang lain melalui sosial media dan memiliki rasa kecemasan 

yang berlebih jika melihat orang lain dianggap lebih baik dari dirinya (Linda 

2015). Hal tersebut juga terjadi pada responden pilot study yang telah 

dilaksanakan. Dampaknya, mayoritas responden merasa tidak percaya diri atau 

minder jika melihat foto-foto orang lain di media sosialnya lebih menarik daripada 

foto yang dimiliki. Kebiasaan ini disebut dengan istilah upward social 

comparison. Upward social comparison adalah perilaku membanding-

bandingkan diri kita dengan orang lain yang dianggap lebih bagus dari beberapa 

segi (Stets & Burke 2014). Kebiasaan ini secara tidak langsung dapat 

menimbulkan beban, perasaan jealous, cemas, ,stress, dan depresi (Uhlir 2016).  
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Lazarus (1976) berpendapat bahwa stress merupakan hubungan antara 

individu dengan lingkungannya yang terjadi jika seseorang mengalami tuntutan 

melampaui sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan penyesuaian. Pada 

masa remaja tingkat stres meningkat karena remaja harus berusaha menyesuaikan 

diri dengan perubahan fisik dan emosional dalam dirinya serta mengatasi konflik 

eksternal yang terjadi dalam hidupnya. Stres pada remaja dapat mengganggu 

fungsi kognitif, berkurangnya konsentrasi, memori, perhatian dan kemampuan 

dalam membuat keputusan (Putri 2014). Sebagai akibatnya dapat meningkatkan 

risiko terjadinya depresi (IDAI 2013). 

Berdasarkan fenomena diatas, hubungan kecanduan media sosial terhadap 

tingkat stress pada remaja di SMA Negeri 2 Surabaya perlu untuk dilaksanakan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi orangtua, 

perawat, sekaligus institusi pendidikan sebagai dasar berpikir untuk mengarahkan 

pemanfaatan media sosial secara positif oleh remaja. 

 

1.2    Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah 

hubungan kecanduan  media sosial terhadap tingkat stress pada remaja di SMA 

Negeri 2 Surabaya? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

        Menjelaskan hubungan kecanduan media sosial terhadap tingkat stress 

pada remaja di SMA Negeri 2 Surabaya. 
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1.3.2  Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi kejadian kecanduan media sosial pada remaja di SMA 

Negeri 2 Surabaya  

2. Mengidentifikasi tingkat stres yang dialami remaja di SMA Negeri 2 

Surabaya 

3. Menganalisa hubungan kecanduan media sosial dengan tingkat stres pada 

remaja di SMA Negeri 2 Surabaya 

1.4   Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

        Adanya hubungan antara kecanduan media sosial dan tingkat stres pada 

remaja dapat menjadi sumber informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai 

dasar penelitian selanjutnya, dan sebagai dasar pengembangan kerangka ilmu 

keperawatan jiwa dan komunitas. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Responden 

  Responden penelitian ini telah mendapatkan manfaat berupa kesempatan 

mendapatkan edukasi kesehatan mengenai dampak penggunaan media sosial 

melalui leaflet yang disadur dari studi literatur Janet Uhlir (2016).  

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Adanya hubungan antara kecanduan media sosial dengan tingkat stres pada 

remaja dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan lokal tentang 

penggunaan media sosial pada area sekolah.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1    Remaja 

2.1.1 Definisi Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan yang 

dialami setiap manusia.  Masa ini merupakan masa transisi atau peralihan 

dari masa anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, 

perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Batubara 2010). Di sebagian 

besar masyarakat dan budaya, masa remaja pada umumnya dimulai pada 

usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun (Notoatdmojo 2007). 

Sementara itu menurut Kementerian Kesehatan RI (2014) batasan usia 

remaja adalah 10-21 tahun. 

Pada masa remaja seseorang relatif belum mencapai tahap 

kematangan mental dan sosial. Banyaknya perubahan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan yang dialaminya menyebabkan remaja sangat rentan 

mengalami berbagai masalah psikologis dan fisiologis. Dua hal penting 

yang ikut berperan mempengaruhi masalah pada remaja adalah faktor 

eksternal berasal dari lingkungan, serta faktor internal yaitu karakterisitik 

dalam remaja sendiri yang membuat remaja relatif lebih bergejolak 

dibandingkan masa perkembangan yang lainnya (storm and stress periode) 

(Santrock 2007). 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masa remaja adalah 

masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa dimana pada masa ini 

terdapat perubahan yang sekuensial baik dari segi fisik maupun psikis. Hal 
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ini menyebabkan sesorang remaja relatif bergejolak dibandingkan dengan 

masa  lainnya, sehingga masa remaja sangat penting untuk diperhatikan. 

2.1.2 Ciri Remaja 

Menurut Hurlock (2007) masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu 

yang membedakan dengan masa sebelum dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut 

antara lain : 

1. Masa remaja sebagai periode yang penting 

Masa remaja dianggap masa terpenting karena pada masa ini terjadi 

perkembangan fisik dan mental yang sangat cepat, berbagai perubahan 

yang dialami pada remaja akan memberikan dampak langsung dan 

mempengaruhi perkembangan selanjutnya. 

2. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Seorang remaja sudah tidak dapat dikatakan anak-anak namun masih 

belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Keadaan ini memberikan 

waktu pada remaja untuk mencoba dan menentukan pola perilaku, gaya 

hidup, nilai, dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya. 

3. Masa remaja sebagai masa mencari identitas diri 

Pada masa remaja, individu akan mencoba menampilkan identitas diri 

agar diakui oleh teman sebaya atau lingkungan pergaulannya, biasanya 

menggunakan simbol status dalam bentuk kemewahan atau kebanggaan 

lainnya sehingga dirinya mendapatkan perhatian.  

4. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Usia remaja yang menjelang dewasa ini menuntut remaja untuk 

meninggalkan kebiasaan yang melekat usia anak-anak mereka. Dalam 
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menyikapi kondisi ini kadangkala mereka menunjukkan bahwa dirinya 

sudah dewasa dan siap menjadi dewasa dengan bertingklah laku dan 

meniru sebagaimana orang dewasa di sekitarnya.  

2.1.3 Perkembangan Psikis Remaja 

 Fitria (2014) menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja, 

 yaitu : 

1. Sensitif atau peka misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan 

sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. 

2. Mudah beraksi bahkan agresif terhadap gangguan atau stimulus luar 

yang mempengaruhinya 

3. Suka mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu 

4. Ada kecenderungan tidak patuh pada orangtua, lebih senang pergi 

bersama temannya daripada tinggal di rumah 

5. Mengembangkan cara berpikir abstrak dan idealistis 

6. Ingin mengetahui hal-hal baru sehingga muncul perilaku ingin 

mencoba-coba 

 

2.2  Media Sosial 

2.2.1 Pengertian Media Sosial 

   Kaplan & Haenlein (2010) mendefinisikan media sosial sebagai 

sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar 

ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Sedangkan menurut Kotler & Kevin 
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(2012) media sosial merupakan sarana bagi penggunanya untuk berbagi 

informasi, teks, gambar, audio, dan video satu sama lain. 

  Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada 

eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 

berkolaborasi dan menguatkan hubungan antar penggunanya. 

Perkembangan media sosial sangat pesat karena kecepatan informasinya 

bisa diakses dalam hitungan detik, media sosial memungkinkan 

penggunanya untuk menjadi diri sendiri, menunjukkan aktualisasi diri, dan 

kebutuhan untuk melakukan personal branding (Dijck & Poell 2013). 

2.2.2 Ragam dan Jenis Aplikasi Media Sosial 

  Aplikasi media sosial hingga saat ini memang sudah tak terhitung 

jumlahnya, namun tidak semuanya mendapatkan perhatian dari masyarakat. 

Berikut adalah beberapa media sosial yang sedang booming pada saat ini : 

1. Twitter 

Twitter merupakan layanan media sosial dan mikroblog yang 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan 

berbasis teks hingga 140 karakter, dikenal dengan sebutan kicauan 

(tweet). Dengan batas yang karakter yang disediakan, pengguna Twitter 

akan memposting atau biasa disebut ‘ngetwit’ dengan kalimat yang 

singkat dan padat (Kelsey 2010).  Umumnya pengguna twitter 

melakukan sharing informasi berita yang up to date di akunnya yang 

secara otomatis dapat dilihat oleh seluruh orang yang berteman 

dengannya. Namun tak jarang juga orang-orang menggunakan twitter 

sebagai diary online dan tempat bergumam hal yang tidak informatif 
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kepada orang lain. Batas-batas pada ruang sosial seakan kabur, semua 

orang bebas menuangkan apa yang ia rasakan hingga menumpahkan 

kekesalan di media sosial twitter ini. 

2. Instagram 

 Instagram adalah aplikasi media sosial dengan bentuk komunikasi baru 

dimana para penggunanya bisa mengunggah dan mengedit foto 

dimanapun dan kapanpun untuk diperlihatkan kepada orang lain (Hu et 

al. 2014). Instagram telah menjadi bagian dari kehidupan remaja, karena 

dengan aplikasi ini pengguna dapat mengambil foto serta live video, 

menerapkan  filter digital  lalu membagikannya ke followers-nya. Instagram 

dipergunakan oleh para remaja untuk mengupload foto, lokasi dan video 

diberbagai tempat yang bisa dikatakan high class (Endar 2016). 

3. Path 

Path merupakan aplikasi media sosial yang dianggap sebagai lahan 

untuk ajang pamer saja daripada untuk bersosialisasi. Mulai dari update 

foto, update lokasi dimana pengguna sedang berada, update musik yang 

sedang didengarkan, film yang sedang ditonton, buku yang sedang 

dibaca,  bahkan sampai tidur dan bangun tidur jam berapa dapat di 

update pada aplikasi path ini (Pinem  2014). 

4. Snapchat  

Snapchat termasuk aplikasi media sosial baru yang disinyalir berhasil 

menarik perhatian para remaja dengan menyajikan cara berkomunikasi 

yang lebih menyenangkan. Pengguna snapchat bisa saling mengirim foto 

dan video pendek yang diimbuhi pesan kepada teman snapchatnya yang 
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kemudian secara otomatis akan hilang dalam beberapa detik. Fitur 

snapchat yang paling digemari penggunanya adalah Snapchat Story, 

dimana fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyiarkan live video 

personal dirinya ke seluruh teman snapchatnya yang dapat dilihat dalam 

tenpo 24 jam dan kemudian dihapus otomatis oleh aplikasi tersebut 

(Roesner et al. 2014) 

5. Youtube 

Youtube merupakan situs berbagi konten video terpopuler di dunia yang 

memungkinkan penggunanya untuk melakukan pencarian berbagai 

macam video dan menontonnya langsung. Setiap pengguna youtube juga 

dapat berpartisipasi mengunggah video ke server dan membagikannya 

ke seluruh dunia (Wattenhofer et al. 2012). Youtube saat ini sangat 

digemari para remaja karena adanya ‘vlog’, vlog sebenarnya adalah 

sebuah video dokumentasi jurnalistik yang berisi tentang hidup, 

aktivitas, odan opini. Namun, remaja banyak memanfaatkan vlog untuk 

menunjukkan betapa menariknya kehidupan mereka dengan 

mengunggah aktivitas keseharian mereka hingga menunjukkan  isi 

kamar dan rumah mereka. 

6. Ask Fm 

Ask Fm adalah salah satu aplikasi media sosial yang unik dimana 

pengguna dari situs ini dapat bertanya apapun kepada pengguna lainnya 

baik dengan menggunakan identitas asli atau jika tidak ingin diketahui 

oleh orang lain siapa kita, kita dapat bertanya tanpa memberikan 
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identitas (anonyme). Namun adanya fitur anonyme membuat Ask Fm 

dijadikan para remaja sebagai media cyberbullying (Guynn et al. 2013). 

2.2.3 Karakteristik Media Sosial 

 Ruli (2015) menjelaskan beberapa karakterisik dari media sosial 

sebagai berikut : 

1. Jaringan antar pengguna 

     Media sosial terbentuk dari struktur sosial yang terbentuk di dalam 

jaringan internet. Jaringan yang terbentuk antar pengguna (user) 

dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon genggam, 

atau tablet. 

2. Informasi  

     Informasi merupakan entitas yang penting dari media sosial, sebab 

pengguna media sosial dapat mengkreasikan representasi identitasnya, 

memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.  

3. Arsip  

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan 

pun. Sebagai contoh, setiap informasi apa pun yang diunggah di facebook  

tidak akan hilang begitu saja saat pergatian hari, bulan, dan tahun. 

Informasi tersebut akan terus disimpan dan mudah diakses. 

4. Interaksi  

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar 

pengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan 

dan pengikut (follower) saja, tetapi juga dibangun dengan interaksi 
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seperti saling mengomentari atau memberikan tanda ‘like’ di postingan 

seseorang.  

5. Simulasi sosial 

Pada media sosial identitas seseorang menjadi cair dan bisa berubah-

ubah. Perangkat di media sosial bisa memungkinkan siapa pun untuk 

menjadi siapa saja, bahkan bisa jadi pengguna yang berbeda sekali 

dengan realitasnya, seperti  pertukaran identitas jenis kelamin, hubungan 

perkawinan, sampai dengan foto profil (Wood & Smith 2005). 

6. Konten oleh pengguna 

Term ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik 

dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. User generated 

content merupakan hubungan simbiosis dalam budaya media baru yang 

memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi 

(Lister et al.. 2009). 

 

2.2.4 Dampak Positif dan Negatif Media Sosial 

Menurut Carroll, J.A. & Kirkpatrick (2011) media sosial memiliki 

dampak positif dan negatif bagi seseorang, diantaranya adalah : 

1. Dampak Positif  

a. Sumber Informasi 

Dengan adanya media sosial seseorang dapat mengetahui segera 

berbagai informasi, pengetahuan terbaru, dan hal-hal penting yang 

sedang terjadi di seluruh bagian dunia (Chakravarty 2016). 
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b. Mengembangkan keterampilan sosial 

Dengan media sosial seseorang dapat mengembangkan teknis dan sosial 

yang dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Individu dapat 

belajar bagaimana cara beradaptasi dan bersosialisasi dengan publik. 

c. Memperluas jaringan pertemanan 

Berkat media sosial seseorang lebih mudah berteman dengan orang lain 

di seluruh dunia, meski sebagian besar diantaranya tidak pernah saling 

bertemu secara langsung (Yan et al. 2011). 

d. Sarana berekspresi 

Media sosial dapat menjadi ruang seseorang berekspresi untuk 

menyalurkan kreatifitas, informasi, dan inspirasi. Kebebasan 

berekspresi pada media sosial juga dimanfaatkan penggunanya untuk 

melakukan aktualisasi dan pencitraan diri (personal branding) serta 

sebagai ajang ‘curhat’ bahkan berkeluh kesah (Zulkifli 2015). 

2. Dampak Negatif 

a. Kurangnya interaksi dengan dunia nyata 

     Munculnya berbagai aplikasi media sosial membuat interaksi antar 

personal secara tatap muka (face to face) cenderung menurun. 

Kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial membuat seseorang 

lebih memilih berkomunikasi melalui dunia maya karena dianggap 

lebih praktis (Aljawiy & Muklason  2012). 

b. Cyberbullying 

    Cyberbullying adalah perilaku kejahatan lewat media sosial yang 

melecehkan atau merendahkan seseorang dan kebanyakan menimpa 
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remaja. Karakteristik media sosial yang bebas tanpa batas merupakan 

lahan yang subur bagi pelaku cyberbullying  untuk mengganggu, 

mempermalukan, serta mengintimidasi seseorang (Yan et al. 2011). 

c. Kaburnya privasi seseorang 

     Kebebasan berekspresi yang menjadi karakeristik media sosial 

membuat batas privasi seseorang menjadi kabur. Demi 

mengekspresikan diri agar diperhatikan banyak orang, pengguna media 

sosial rela mengumbar identitas mereka, mempublikasikan foto dirinya 

secara bebas, serta menulis status yang berisi curahan hatinya tanpa di 

filter terlebih dahulu (Joy 2016). 

d. Komparasi sosial 

     Seseorang terus menerus mengamati berbagai hal yang terjadi dalam 

kehidupan temannya melalui postingan foto dan videonya di media 

sosial yang membuat seseorang membandingkan dengan kehidupannya 

sendiri yang jadi tampak membosankan. Hal ini dapat menimbulkan 

rasa jealous, cemas, stress, hingga depresi (Uhlir 2016). 

e. Menyebabkan kecanduan 

     Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi media sosial dapat 

membuat kecanduan bagi penggunanya. Menjelang tidur, bangun tidur, 

bahkan saat makan dan berkendara pun seseorang tak pernah 

ketinggalan untuk tampil eksis di akun media sosialnya. Seseorang 

yang kecanduan media sosial menganggap ada yang kurang dan hidup 

tidak lengkap jika belum membuka akun media sosialnya (Tom 2013). 
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f. Body dissatisfaction  

     Media sosial kini memainkan peran yang penting dalam menyebarkan 

informasi mengenai standart ideal fisik dan penampilan yang bagus 

serta dapat memperngaruhi persepsi seseorang. Ketidaksesuaian antara 

tubuh yang dipersepsi seseorang dengan bentuk tubuh ideal yang marak 

dipublikasikan di media sosial akan memunculkan ketidakpuasan 

terhadap bentuk tubuhnya (Perloff  2014). 

 

2.3    Kecanduan Media Sosial 

2.3.1 Definisi Kecanduan 

Menurut KBBI (2007) kecanduan mempunyai arti ketagihan atau 

sudah sangat terikat. Kecanduan adalah tidak dapat berhenti menggunakan 

sesuatu sehingga menjadi kebiasaan, menghabiskan banyak waktu untuk 

hobi atau sesuatu yang menarik dimana individu mempunyai kesulitan 

untuk berhenti (Hornby 2010; Yee 2002). 

2.3.2  Definisi Kecanduan Media Sosial 

Kecanduan media sosial masuk dalam salah satu kategori dari 

Internet Addiction yang diartikan Young (1998) sebagai sebuah sindrom 

dimana individu menghabiskan sejumlah waktu yang sangat banyak dalam 

menggunakan internet dan tidak mampu mengontrol penggunaannya saat 

online. Seorang pecandu internet tidak merasa dirinya kecanduan internet 

bahkan tidak mau disebut pecandu internet karena tidak menyadari bahwa 

perilaku onlinenya berlebihan.  
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Kecanduan media sosial adalah suatu perilaku kompulsif terhadap 

penggunaan media sosial yang memberikan dampak dalam kehidupan 

penggunanya, dimana individu sebagai pengguna cenderung sulit 

mengontrol pengunaan dan merasakan ketidaknyamanan ketika tidak bisa 

menggunakan media sosial tersebut (Griffiths et al. 2014). 

Kemudahan dan kenyamanan pada situs media sosial membuat 

individu menggunakannya secara berlebihan sehingga menyebabkan 

adanya rasa kecanduan. Menurut pandangan behavioris, pengguna media 

sosial mendapatkan reward secara positif melalui orang lain. Media sosial 

memberikan arti mengenai pengalaman untuk mencintai, dicintai, 

diperhatikan, mendapatkan kenyamanan, dan kepuasan, walau tanpa 

interaksi tatap muka secara langsung dengan orang lain. Reward yang 

diperoleh ini menjadi penguat perilaku pada diri seseorang untuk terus 

menerus menggunakan media sosial (Ursa et al. 2013). 

Kecanduan media sosial merupakan salah satu jenis bentuk 

kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang lebih 

dikenal dengan Internet Addictive Disorder (IAD). IAD adalah 

pathological disorder yang relatif baru dan dapat disimpulkan sebagai 

keinginan yang kuat atau ketergantungan secara psikologis terhadap 

internet. IAD telah masuk dalam kategori gangguan kejiwaan pada 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition 

(DSM-5) (Ho et al. 2014). 
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2.2.3    Indikator Kecanduan Media Sosial 

  Menurut Kuss & Griffiths (2011) kecanduan media sosial pada 

seseorang memiliki enam indikator yang saling berhubungan. Seseorang 

dapat dikatakan mengalami kecanduan media sosial apabila memenuhi tiga 

dari enam indikator yang dinyatakan, enam indikator tersebut yaitu :  

1. Salience 

Hal ini terjadi ketika penggunaan media sosial menjadi aktivitas yang 

mendominasi pikiran individu meskipun sedang tidak sedang 

mengakses media sosial. Individu cenderung memikirkan aktivitas 

media sosial yang dilakukan sebelumnya dan mengantisipasi sesi 

penggunaan media sosial berikutnya. 

2. Mood Modification 

Individu segera mendapatkan kepuasaan saat dapat menggunakan 

media sosial. 

3. Tolerance  

Penggunaan media sosial mengalami peningkatan secara progresif, 

kebutuhan untuk menggunakan media sosial dengan alokasi waktu 

yang terus bertambah untuk mengejar kepuasan sehingga aktivitas 

online pada media sosial melebihi waktu yang direncanakan. 

4. Withdrawal  

Individu merasa tidak tenang jika belum membuka situs media sosial. 

5. Conflict  

Pertentangan yang muncul dari dirinya sendiri dan orang lain tentang 

banyaknya waktu yang telah dihabiskan untuk menggunakan media 
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sosial serta konflik yang terjadi antara individu dengan orang lain 

sebagai akibat perilakunya di media sosial. 

6. Relapse 

Individu telah mencoba dan gagal untuk mengendalikan, mengurangi 

atau berhenti menggunakan media sosial.  

 

2.4 Stres 

2.4.1   Definisi Stres 

  Stres adalah proses menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang 

mengancam ataupun membahayakan sehingga individu merespon 

peristiwa itu pada level fisiologis, emosional, kognitif, dan perilaku. Stres 

merupakan tekanan pada individu yang disebabkan karena adanya 

ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang diingkan, baik 

keinginan bersifat jasmani maupun rohani (Sukadiyanto 2010).  

  Menurut (Rathus & Nevid 2002) stres adalah suatu kondisi adanya 

tekanan fisik dan psikis akibat adanya tuntutan dalam diri dan lingkungan. 

Agolla & Ongori (2009) juga mendefinisikan stres sebagai persepsi dari 

kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu untuk 

memenuhinya. 

  Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu 

hasil proses transaksi antara manusia (faktor internal) dan lingkungan 

(faktor eksternal) yang bersifat saling mempengaruhi dan dipengaruhi, dan 

didalamnya terdapat kesenjangan antara tuntutan dari luar dan sumber 

daya yang dimiliki oleh manusia. 
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2.4.2   Teori Stres Lazarus 

Lazarus (1976) berpendapat bahwa stress merupakan hubungan 

antara individu dengan lingkungannya yang terjadi jika seseorang 

mengalami tuntutan melampaui sumber daya yang dimilikinya untuk 

melakukan penyesuaian. Hal ini berarti bahwa stres merupakan kondisi 

jika terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan antara tuntutan dari 

lingkungan dengan kemampuan yang dimiliki individu.  

Menurut Lazarus, stres memiliki tiga bentuk yaitu:  

1. Stimulus, merupakan kondisi atau kejadian tertentu yang menimbulkan 

stres atau disebut juga dengan stressor.  

2. Respon, merupakan suatu respon atau reaksi individu yang muncul 

karena adanya situasi tertentu yang menimbulkan stres. Respon yang 

muncul dapat berupa respon fisik maupun respon psikologis. 

3.  Proses, yaitu stres digambarkan sebagai suatu proses dimana individu 

merupakan pihak yang aktif dalam mempengaruhi dampak stres melalui 

strategi tingkah laku, kondisi psikis, kognitif, maupun afeksi. 

2.4.3   Sumber Stres (Stresor) 

  Sumber stres adalah kejadian dan pikiran yang menstimulasi 

timbulnya stress. Sumber stres dapat berasal dari dalam diri seseorang 

(stresor internal) misalnya penyakit, kelelahan fisik, berbagai konflik dan 

frustasi yang berhubungan dengan kehidupan modern, perasaan bersalah, 

serta perasaan rendah diri (self devalution) akibat kegagalan mencapai 

sesuatu yang diidamkan. Sedangkan sumber stres yang berasal dari luar 
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diri seseorang (stresor eksternal) dapat berupa masalah peran dan sosial, 

pekerjaan, dan hubungan interpersonal (Potter & Perry 2005).  

  Modernitas serta isu globalisasi menuntut setiap individu untuk 

mengikuti mainstream dunia yaitu kapitalisme. Kebutuhan yang semakin 

kompleks di tengah perkembangan dan perubahan zaman yang serba cepat  

ini seseorang akan semakin mendapatkan tantangan yang besar untuk 

memenuhi kebutuhan fisik maupun psikis sehingga hampir semua orang 

terancam stres (Hawari 2002).  

2.4.4   Indikator Stres 

  Indikator stres merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

dapat menggambarkan tingkat stres individu. Stres memberikan dampak 

langsung terhadap psikologis yang secara tidak langsung berdampak pula 

pada fisiologis. Terdapat beberapa indikator stress, yaitu fisiologis, 

emosional, dan perilaku stress (Purwati 2012). 

  Indikator fisiologis stress adalah objektif dan lebih mudah 

diidentifikasi, yaitu berupa kenaikan tekanan darah, tangan dan kaki 

dingin, postur tubuh tidak tegap, keletihan, sakit kepala, mual, diare, 

perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, dan telapak tangan 

berkeringat.  

  Berbeda dengan indikator fisiologis, indikator emosional dan 

perilaku stres sangat bersifat subjektif. Indikator stress psikologis dan 

perilaku berupa kepenatan, kelelahan mental, perasaan tidak adekuat, 

kehilangan harga diri, ledakan emosi, kecenderungan membuat kesalahan, 

mudah lupa dan pikiran buntu, kehilangan perhatian terhadap hal-hal yang 
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rinci, ketidakmampuan berkonsentrasi, serta penurunan produktivitas. 

Indikator emosional dan perilaku tidak mudah diamati.  

2.4.5 Tingkatan Stres 

  Setiap individu mempunyai respon dan persi yang berbeda 

terhadap stres. Persepsi seseorang didasarkan pada keyakinan dan norma, 

pengalaman, dan pola hidup, faktor lingkungan, struktur dan fungsi 

keluarga, tahap perkembangan keluarga, pengalaman masa lalu dengan 

stres, serta mekanisme koping. Berdasarkan studi literatur, ditemukan 

tingkat stres menjadi lima bagian, antara lain : 

a.  Stres normal 

Stres normal dihadapi secara teratur dan merupakan bagian alamiah 

dari kehidupan. Stres normal alamiah dan menjadi penting karena 

setiap orang pasti mengalaminya, bahkan sejak dalam kandungan. 

b.  Stres ringan 

Stres ringan adalah stres yang dapat berlangsung beberapa menit atau 

jam. Stres ini dapat menimbulkan gejala antara lain bibir sering kering, 

kesulitan bernafas (terengah-engah), kesulitan menelan, merasa lemas, 

berkeringat berlebihan ketika temperature tidak panas dan tidak setelah 

beraktivitas, takut tanpa alasan yang jelas, tremor pada tangan, dan 

menyadari denyut jantung walaupun tidak sedang melakukan aktivitas 

fisik. 

c.  Stres sedang 

Stres ini terjadi lebih lama, antara beberapa jam sampai beberapa hari. 

Misalnya masalah perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan 
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teman atau pacar. Stresor ini dapat menimbulkan gejala antara lain 

mudah marah, bereaksi berlebihan terhadap sesuatu situasi, merasa 

lelah karena cemas, gelisah, mudah tersinggung, dan tidak dapat 

memaklumi hal apapun yang menghalangi ketika sedang mengerjakan 

sesuatu. 

d.  Stres berat 

Stres berat adalah situasi kronis yang terjadi dalam beberapa minggu 

sampai beberapa tahun, seperti perselisihan dengan teman secara terus-

menerus, masalah finansial yang berkepanjangan, dan penyakit fisik 

jangka panjang. Stresor ini dapat menimbuulkan gejala antara lain 

merasa tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan, merasa tidak 

ada hal yang dapat diharapkan di masa depan, merasa tidak berharga 

sebagai seorang manusia, berpikir bahwa hidup tidak bermanfaat. 

e.  Stres sangat berat 

Stres sangat berat adalah situasi kronis yang dapat terjadi dalam 

beberapa bulan dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. 

Seseorang yang mengalami stres sangat berat tidak memiliki motivasi 

untuk hidup dan cenderung pasrah.  

(Psychologi Foundation of Australia 2014). 

 

2.5 Stres Pada Remaja  

  Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka 

dihadapkan juga pada tugas jauh yang berbeda dari tugas pada masa anak-

anak. Sebagaimana diketahui dalam fase perkembangan, masa remaja 
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memiliki tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Banyaknya tugas 

perkembangan pada remaja menyebabkan sumber stresor pada remaja 

menjadi beraneka macam pula. Seorang remaja yang tak mampu 

mengendalikan stresor dengan baik dapat menyebabkan munculnya stres 

dalam dirinya (Sofia 2008). 

  Semakin banyak stressor yang datang semakin meningkat pula 

tingkat stres pada remaja. Stres akan berkembang lebih buruk bahkan 

depresi apabila tidak melakukan penanganan yang tepat. Kebanyakan stres 

di usia remaja berkaitan dengan masa pertumbuhan, mereka khawatir akan 

perubahan bentuk tubuhnya yang tidak ideal dan banyak khawatir juga 

dalam pencarian jati diri. Stres pada remaja juga disebabkan oleh tuntutan 

orang tua, pendidikan, dan lingkungan sosialnya (Simuforosa 2012). 

2.5.1 Sumber Stres Pada Remaja  

  Dahulu stresor remaja berkisar antara tuntutan orang tua, 

lingkungan, dan teman. Namun saat ini ketiga faktor tersebut semakin 

berkembang dan memiliki turunan tambahan dalam kontribusinya menjadi 

sumber stresor. Faktor tambahan tersebut nampak pada perilaku yang 

dinamakan gaya hidup. Pada zaman globalisasi seperti saat ini, tidak 

sedikit remaja yang cenderung tak mampu mengelola sumber stresnya. 

Mereka menuntut secara berlebihan pada orang tua agar dipenuhi 

keinginannya untuk memenuhi tuntutan status sosial dihadapan teman-

temannya (Fatah 2016). 

  Remaja masa kini dihadapkan pada lingkungan dimana segala 

sesuatu berubah sangat cepat sehingga menghadapi tuntutan dan harapan 
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yang tampaknya lebih kompleks daripada yang dihadapi remaja masa lalu. 

Mereka dibanjiri oleh informasi yang terlalu banyak dan terlalu cepat untuk 

diserap dan dimengerti, semuanya terus bertumpuk hingga mencapai apa 

yang disebut information overload. Tugas perkembangan pada  masa 

remaja yang disertai oleh berkembangnya kapasitas intelektual membuat 

mereka mudah mengalami gangguan baik berupa gangguan pikiran, 

perasaan, maupun gangguan perilaku stres, cemburu, kesedihan, 

kecemasan, kesepian, dan keraguan pada diri remaja (Sofia 2008; 

Suryaningsih et al. 2016). 

 

2.6 Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap Stres Pada Remaja 

Pada era globalisasi sekarang kehidupan seseorang dipenuhi 

dengan berbagai macam informasi melalui media sosial. Media sosial 

dikatakan telah mengambil alih sebagian besar kehidupan manusia dan 

menyebabkan tekanan  pada kehidupan sosial sehingga dapat mengancam 

terganggunya kesehatan fisik dan psikis seseorang (Hampton et al.  2015). 

Jadi sangat masuk akal bagi kita untuk memikirkan bagaimana hubungan 

kecanduan media sosial dapat memicu timbulnya stres pada seseorang, 

khususnya remaja.  

Remaja merupakan masa peralihan dimana mereka dihadapkan 

pada berbagai tantangan dan tugas perkembangan. Tugas perkembangan 

terpenting bagi remaja adalah pembentukan identitas diri. Mereka mulai 

merasakan berbeda dengan orang lain, ingin selalu berubah dan mencoba 

segala hal dari caranya berpenampilan dan berperilaku. Keinginan dan 
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perilaku mencoba-coba ini dalam rangka untuk membentuk identitas 

dirinya dihadapan orang lain (Crocetti et al. 2010; Kissa 2010). 

Remaja juga merupakan pribadi yang unik, (Fitria 2014) 

menjelaskan perkembangan psikis pada remaja diantaranya adalah remaja 

sangat peka dan sensitif, mereka mudah cemas, frustasi, mereka mudah 

bereaksi bahkan agresif terhadap stimulus dari luar yang 

mempengaruhinya, suka mencari perhatian, dan ingin mengetahui hal-hal 

baru sehingga muncul perilaku ingin mencoba-coba. 

Dalam rangka memenuhi keinginan untuk membentuk identitas 

diri dan mencari perhatian tersebutlah yang membuat remaja saat ini 

cenderung lekat dengan media sosial . Hal ini sesuai dengan pernyataan 

dari Peg (2013) yang menjelaskan bahwa alasan utama remaja sengat lekat 

dengan media sosial adalah untuk mencari perhatian, meminta pendapat, 

menumbuhkan citra diri, dan karena media sosial memang sudah menjadi 

candu bagi mereka. 

Banyaknya aplikasi media sosial yang bermunculan dan saling 

beradu kecanggihan untuk menawarkan berbagai fitur canggih cenderung 

membuat kecanduan para penggunanya (Tom 2013). Kecanggihan tersebut 

membuat media sosial yang sebenarnya berfungsi sebagai sarana 

berkomunisasi dan bertukar informasi kini mulai berubah fungsi menjadi 

tempat para remaja melakukan show off  tentang kehidupan pribadinya 

untuk dikonsumsi publik (Madden et al. 2013). Melalui media sosial 

remaja dapat mengunggah foto dan mengeditnya langsung di instagram, 

mengupdate lokasi dimana dia berada, apa yang ia makan, lagu apa yang 
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sedang ia dengarkan melalui aplikasi path, hingga mengunggah life video 

aktifitasnya sehari-hari melalui snapgram dan snapchat. Berbagai fitur 

canggih ini membuat para remaja saling belomba untuk menunjukkan 

identitas dan citra dirinya melalui media sosial (Takahashi 2016). 

Remaja merasa harus selalu available di akun media sosialnya agar 

ia selalu update dan tidak melewatkan unggahan foto maupun video dari 

teman-temannya. Para remaja merasa cemas jika dirinya tidak segera 

melihat dan merespon pada setiap postingan yang ada pada home akun 

media sosialnya karena takut ketinggalan hal-hal menarik dan takut 

dianggap tidak eksis (June 2015). Hal ini membuat remaja kerap 

menghabiskan waktunya dengan terus mengecek apapun unggahan di akun 

media sosialnya, mengetahui keberadaan lokasi serta aktivitas apa yang 

sedang dilakukan oleh pengguna media sosial lainnya. Kecenderungan 

untuk mengetahui apa yang orang lain punya dan lakukan dapat berujung 

pada perasaan iri, rasa cemburu, rendah diri, serta takut dianggap 

ketinggalan (Healy 2016). 

  Hasil penelitian mengungkapkan bahwa frekuensi penggunaan 

media sosial yang berlebihan pada remaja dapat menimbulkan stres pada 

seseorang (Sampasa-Kanyinga & Lewis 2015). Hal tersebut sesuai dengan 

realita yang terjadi pada saat ini, menurut pengamatan peneliti remaja 

sekarang memang cenderung tidak dapat lepas dari ponselnya. Berbagai 

aktivitas tidak pernah ketinggalan untuk sengaja direkam dan ditunjukkan 

kepada teman-teman di media sosialnya, bahkan banyak dari mereka 

memaksakan diri untuk hang out dan makan di tempat bergengsi untuk 
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sekedar update lokasi di path agar mendapatkan julukan ‘hits’ di kalangan 

temannya, mencari tempat foto yang menarik untuk dibagikan di instagram 

agar mendapatkan banyak likers dan followers. Likers dan followers 

seseorang di media sosial memang suatu hal yang krusial saat ini, tak 

jarang juga seseorang membeli followers dan sengaja membuat akun palsu 

untuk memberi tanda like di fotonya sendiri agar terkesan populer di media 

sosial. 

Berbagai postingan representasi ideal yang dilihat para remaja di 

media sosial tak jarang membuat dirinya membandingkan kehidupannya 

dengan kehidupan orang lain, mereka sering berpikir mengapa hidupnya 

tidak seperti orang-orang yang ada di media sosial. Tanney (2015) bahwa 

adanya media sosial membuat seseorang terlalu sibuk membandingkan 

kehidupan orang lain dengan kehidupannya sehingga dapat merubah suasana 

hati menjadi sedih, menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasaan pada tubuh 

dan penampilannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Uhlir (2016) 

yang menyatakan bahwa hubungan penggunaan media sosial dengan 

depresi dimediasi oleh adanya komparasi sosial dan self presentation. 

Padahal penting untuk dimengerti setiap pengguna media sosial pasti 

memilah-milah terlebih dahulu mana foto atau video mana yang 

menurutnya cocok untuk diunggah terlihat bagus sehingga mendapatkan 

perhatian dan banyak feedback positif dari pengguna media sosial lainnya 

(Steven 2015).  

Adanya media sosial secara tidak langsung juga menekan remaja 

untuk selalu terlihat sempurna, bertindak sempurna, mempunyai wajah 
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dan bentuk tubuh yang sempurna, dan memiliki kelompok teman yang 

sempurna agar mendapatkan perhatian dan terlihat ‘wah’ dari pengguna 

media sosial lainya (Athanasiou 2015). Pernyataan seperti ini memang 

benar terjadi di kehidupan remaja sekarang, Karin Novilda ‘selebgram’ 

remaja asal Jakarta memutuskan untuk melakukan filler hidung agar 

terlihat sempurna setelah dikomentari oleh para followers di 

instagramnya karena ia memiliki hidung yang pesek. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian (Einarsd 2015) yang menjelaskan bahwa wanita 

yang lebih sering menggunakan media sosial rentan mengalami low self 

esteem yang dapat memicu munculnya perasaan stres dan depresi. 

Baru-baru ini model remaja asal Australia Essena O’Neill 

memutuskan untuk menghapus semua akun media sosialnya yang telah 

memiliki lebih dari 500.000 followers. Essena menjelaskan alasannya 

meninggalkan media sosial karena menurutnya media sosial hanyalah 

ilusi, banyak pengikutnya  di media sosial mengomentari foto-fotonya 

berharap bisa mempunyai tubuh yang bagus dan kehidupan yang menarik 

seperti Essena, padahal menurutnya foto yang selama ini diunggah juga 

terdapat unsur manipulasi dan dieditnya terlebih dahulu supaya terlihat 

sempurna. ‘This isn’t candid life, or cool or inspirational. It’s contrived 

perfection made to get attention’ paparnya. (Hunt 2015).  

Hubungan media sosial dengan tingkat stress memang bukan 

merupakan hubungan yang langsung. Kebiasaan membandingkan hidup 

diri sendiri dengan orang lain, cyberbullying dan pelecehan, tuntutan 

untuk harus memposting foto yang menarik dan sempurna, serta persepsi 
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untuk selalu update di media sosial agar dianggap eksis memberikan 

kontribusi dalam memicu timbulnya stres dengan segala cara yang 

berbeda. Waktu merupakan dimensi yang sangat memengaruhi terjadinya 

stres, berapa lama terpapar dan berapa frekuensi terjadinya stres. 

Sehingga semakin seseorang remaja kecanduan terhadap media sosial, 

maka akan semakin banyak pula masalah yang dapat menyebabkan 

terjadinya stres pada individu tersebut (Jackson 2015; Yusuf et al. 2015) 

 

2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.1 Keyword Development Hubungan Kecanduan Media Sosial 

Terhadap Kejadian Stres Pada Remaja di SMAN 2 Surabaya 

 

Association Addiction Social Media Stress Adolescent 

OR OR OR OR OR 

Relationship Dependency Social 

Networking Site 

Depression Teenage 

 

  Untuk melakukan tinjauan pustaka, peneliti menggunakan kata kunci dan 

alternatif kata kunci seperti di atas (Tabel 2.1). Alternatif kata kunci 

tersebut digunakan untuk mencari literatur artikel jurnal, Database 

Proquest dan EBSCO digunakan untuk mendapatkan artikel dan 

mengerucutkan pancarian berdasarkan judul, abstrak, dan hasil penelitian. 

Pada Proquest didapatkan 74 jurnal, setelah membaca abstrak didapatkan 3 

jurnal yang sesuai dalam penelitian ini. Pada EBSCO dengan mode boolean 

dalam lima tahun terakhir didapatkan 48 jurnal, setelah membaca dan 

menyesuaikan judul serta abstrak dipilih 2 jurnal yang sesuai dengan 

penelitian ini (Tabel 2.2) 
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Tabel 2.2 Keaslian Penelitian Hubungan Kecanduan Media Sosial 

Terhadap Kejadian Stres Pada Remaja di SMAN 2 Surabaya 

No. Judul Penelitian Variabel  Jenis Penelitian Hasil Penelitian 

1 Association Between Online 

Social Networking and 

Depression in High School 

Students (Pantic et al., 2012) 

- Social Networking 

- Depression 

Cross Sectional Siswa yang lebih 

sering 

menggunakan 

media sosial 

memiliki nilai skor 

BDI (Beck 

Depression 

Inventory) lebih 

tinggi 

 

2 Facebook Use and Adolescent’s 
Emotional States of Depression, 

Anxiety, and Stress (Labrague, 

2014). 

- Facebook Usage 

- Depression, 

Anxiety, and Stress 

Descriptif 

Correlational 

Tidak ada 

hubungan yang 

signifikan antara 

intensitas 

penggunaan 

facebook  dengan 

depresi, ansietas, 

dan stress pada 

remaja. 

 

3 Frequent Use Of Social 

Networking Sites is Associated 

With Poor Psychological 

Fuctioning Among Children 

and Adolescent 

(Sampasa-Kanyinga & Lewis, 

2015) 

- Use of Social 

Networking Site 

- Mental Health 

- Psychological 

Distress 

Cross Sectional Siswa yang 

menggunakan 

media sosial lebih 

dari 2 jam per hari 

terbukti mengalami 

stres tingkat tinggi 

dan pernah 

mempunyai pikiran 

untuk bunuh diri. 

 

4 Social Network Site Usage 

Among Adolescent : Effects on 

Mental and Physical Well Being 

(Einarsd, 2015). 

 

- Social Netwotk 

Sites 

- Self Esteem 

- Depression and 

Psychosomatic 

Correlational 

Study 

Responden wanita 

yang lebih sering 

menggunakan 

media sosial 

terindikasi 

mengalami depresi, 

hubungan ini 

dimediasi oleh 

adanya low self 

esteem 

 

5 Social Comparison and Self-

Presentation on Social Media 

as Predictors of Depressive 

Symptoms (Uhlir, 2016) 

 

- Social Media  

- Self Presentation 

- Social Comparison 

- Depression 

Correlational 

Study 

Responden yang 

menghabiskan 

waktu untuk 

mengakses media 

sosial lebih lama 

terindikasi 

mengalami depresi, 

hubungan ini  

dimediasi oleh 

adanya komparasi 

sosial.  
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BAB 3  

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :    : diteliti 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka konseptual hubungan kencanduan media sosial dengan 

tingkat stres paada remaja di SMAN 2 Surabaya berdasarkan teori 

Lazarus (1976). 

 

Faktor internal (Masa Remaja) : 

a. Mencari identitas diri 

b. Sensitif 

c. Mudah bereaksi dan agresif 

d. Suka mencari perhatian 

e. Kecenderungan tidak patuh pada 

orang tua 

f. Cara berpikirnya abstrak 

g. Suka mencoba hal baru 

 

Faktor Eksternal : 

a. Pekerjaan dan tugas 

b. Masalah peran dan sosial 

c. Hubungan Interpersonal 

d. Modernisme 

Media Sosial 

Dampak Positif 

a. Sumber Informasi 

b. Mengembangkan 

keterampilan sosial 

c. Memperluas 

jaringan 

pertemanan 

d. Sarana berekspresi 

 

Dampak Negatif 

a. Kurangnya 

interaksi dengan 

dunia nyata 

b. Cyberbullying 

c. Kaburnya privasi  

d. Komparasi sosial 

e. Menyebabkan 

kecanduan 

f. Body 

Dissatisfaction  

Kecanduan Media Sosial 

1. Salience 

2. Mood 

modification 

3. Tolerance 

4. Withdrawal 

5. Conflict  

6. Relapse 

 

STRESS 

Berat Normal Ringan Sedang Sangat berat 

: tidak diteliti 

Stimulus 

 

Proses 
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Menurut Teori Lazarus (1976) stres merupakan hubungan antara individu 

dengan lingkungannya yang terjadi jika terdapat kesenjangan atau ketidakseimbangan 

antara tuntutan dari lingkungan dengan kemampuan yang dimiliki individu. Stres 

menurut Lazarus memiliki tiga bentuk, yaitu stimulus, respon, dan proses. Kondisi 

psikis, kognitif, dan tingkah laku pada remaja sangat rentan untuk memicu terjadinya 

proses stres dalam diri remaja. Stimulus stressor eksternal pada remaja dapat meliputi 

tugas dan pekerjaan, masalah peran dan sosial, serta hubungan interpersonal. Media 

sosial merupakan salah satu media bagi remaja dalam pengaplikasian peran, bersosial, 

serta menjalin hubungan interpersonal. Media sosial memiliki dampak positif dan 

negatif bagi penggunanya, dampak negatifnya antara lain kurangnya interaksi dengan 

dunia nyata, maraknya cyberbullying, kaburnya privasi seseorang, adanya komparasi 

sosial, menimbulkan perasaan body dissatisfaction, dan menyebabkan  kecanduan. 

Kecanduan media sosial pada remaja yang dimediasi oleh dampak negatif media 

sosial lainnya dicurigai berperan serta untuk memicu timbulnya respon stres pada 

remaja. 

3.2  Hipotesis Penelitian 

        H1  :  Ada hubungan kecanduan media sosial terhadap tingkat stres pada remaja. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis membahas tentang rancangan penelitian, populasi, 

sampel, besar sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi 

operasional, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan 

data, kerangka operasional, analisa data, dan etika penelitian.  

4.1  Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasional yaitu penelitian yang 

diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu variabel 

bebas dengan variabel terikat. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

cross sectional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran 

pada waktu yang bersamaan (Hidayat 2007). 

4.2  Populasi dan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 2 

Surabaya  yaitu sejumlah 1.104 siswa. 

4.2.2  Sampel 

Berdasarkan teori dari Gay & Diehl (1996), maka peneliti mengambil 

jumlah sampel 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 110 orang yang 

memiliki media sosial. 

4.2.3  Teknik Sampling 

Adapun teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan Cluster  

Sampling. Peneliti menggunakan teknik cluster sampling karena populasi 

terdiri dari tiga kelompok (clusters) yaitu kelas X, kelas XI, dan kelas XII 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



34 

 

dimana populasi dari ketiga kelompok tersebut sama-sama berada pada tahap 

remaja madya (middle adolescent), sehingga jumlah anggota sampel adalah : 

1. Kelas X   = 37 orang 

2. Kelas XI  = 37 orang 

3. Kelas XII = 37 orang 

Maka, jumlah total responden adalah sebanyak 111 siswa. 

 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel 

lain (Nursalam, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

adalah kecanduan media sosial. 

4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel 

lain (Nursalam, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

tingkat stres. 
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4.3.3 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala 

Ukur 

Skor 

Independen 

Kecanduan 

Media Sosial 

Kecanduan media sosial 

merupakan perilaku kompulsif 

terhadap penggunaan media 

sosial dimana individu 

cenderung sulit untuk 

mengontrol penggunaan 

media sosial sehingga menjadi 

kebiasaan. 

 

 

Indikator kecanduan media sosial 

meliputi :  

- Salience (4,11) 

Pikiran terdominasi oleh  

penggunaan media sosial  

- Mood Modification (2,3) 

Segera merasa puas saat dapat 

menggunakan media sosial 

- Tolerance  (1,7,4,15,19) 

Penggunaan media sosial 

meningkat secara progresif 

- Withdrawal (12,13,20) 

Merasa gelisah saat tidak dapat 

mengakses media sosial 

- Conflict (5,6,9,10,16,18) 

Muncul pertentangan dari dirinya 

dan orang lain akibat banyaknya 

waktu yang dihabiskan untuk 

mengakses  media sosial 

- Relapse (8,17) 

Telah mencoba mengurangi waktu 

untuk mengakses media sosial 

namun gagal 

 

 

 

 

 

Kuisioner kecanduan media sosial 

yang dimodifikasi dari Internet 

Addiction Test milik Young (1998) 

dan Kuss & Griffiths (2011) 

 

Ordinal Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan kuisioner 

kecanduan media sosial yang 

terdiri dari 20 pernyataan 

dengan penilaian jika jumlah 

skor  : 

1. 0-49    

2. 50-79    

3. 80-100  
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Variabel Definisi Operasional Parameter Alat Ukur Skala 

Ukur 

Skor 

Dependen 

 

Tingkat Stres 

Suatu rentang respon stres 

yang dipersepsikan individu 

terhadap stimulus yang 

diterima 

 

 

 

Kriteria stres meliputi : 

- Jengkel pada hal yang kecil 

- Reaksi berlebihan 

- Sulit rileks 

- Energi yang terbuang percuma 

- Tidak sabar 

- Menjengkelkan bagi orang lain 

- Sulit mentolerir gangguan 

- Tegang 

- Gelisah 

Kuisioner DASS (Depression 

Anxiety Stress Scale) oleh 

Lovibond (1995) yang 

diterjemahkan oleh Damanik. 

 

Ordinal Penilaian dilakukan dengan 

menggunakan DASS yang 

terdiri dari 14 pernyataan, 

dengan penilaian jika jumlah 

skor  : 

1. 0-14    

2. 15-18  

3. 19-25  

4. 26-33  

5. 34-42  
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4.4 Pengumpulan Data 

4.4.1  Instrumen Penelitian 

   Peneliti mengumpulkan data dari responden dengan meminta 

menjawab pertanyaan secara tertulis pada lembar kuisioner. Kuisioner ini 

memuat pertanyaan yang terdiri dari tiga bagian, yaitu :  

1. Data responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, kelas, dan tempat 

tinggal. 

2. Kuisioner kecanduan media sosial 

Kuisioner ini digunakan untuk menilai kecanduan media sosial pada 

responden yang terdiri dari 20 pernyataan yang dimodifikasi dan diadaptasi 

dari Internet Addiction Test  milik Young (1998) dan disusun berdasarkan 

aspek-aspek yang dikemukakan oleh Kuss & Griffiths (2011). Parameter 

salience terdapat dalam pernyataan nomor 4 dan 11, mood modification 

terdapat dalam pernyataan nomor 2 dan 3, tolerance terdapat dalam 

pernyataan nomor 1,7,14,15,19 withdrawal terdapat dalam pernyataan 

nomor 12,13,20, conflict terdapat dalam pernyataan 5,6,9,10,16,18 serta 

relapse terdapat dalam pernyataan nomor 8 dan 17. Penilaian kuisioner ini 

adalah jika total nilai 0-49 maka penggunaan media sosial dalam batas 

normal, jika total nilai 50-79 maka dinyatakan kecanduan media sosial, dan 

jika total nilai 80-100 maka dinyatakan kecanduan media sosial berat. 

3. Kuisioner DASS (Depression Anxiety Stress Scale) 

Kuisioner DASS digunakan untuk mengukur tingkat stres pada responden 

yang dikutip dari DASS 42 (Depression Anxiety and Stress Scale) oleh 

Lovibond dan telah diterjemahkan oleh Damanik yang mempunyai reabilitas 

sebesar 0,91 setelah diolah berdasarkan penilaian Cronbach’s Alpha. 
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Parameter stres terdiri dari jengkel terhadap hal-hal kecil yang terdapat di 

pernyataan nomor 1,4,7, reaksi berlebihan terdapat pada pernyataan nomor 

2, sulit rileks terdapat pada pernyataan nomor 3,8,10 energi yang terbuang 

percuma terdapat pada pernyataan nomor 5, tidak sabar terdapat pada 

pernyataan nomor 6, menjengkelkan bagi orang lain terdapat pada 9, sulit 

mentolerir gangguan terdapat pada pernyataan nomor 11 dan 13, tegang 

terdapat pada pernyataan nomor 12, serta gelisah terdapat pada pernyataan 

nomor 14. Penilaian kuisioner ini adalah jika total nilai 0-14 maka 

dinyatakan normal, total nilai 15-18 maka dinyatakan stres ringan, total nilai 

19-25 maka dinyatakan stres sedang, total nilai 26-33 maka dinyatakan stres 

berat, dan total nilai 34-42 dinyatakan stres sangat berat. 

4.4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di SMAN 2 Surabaya pada tanggal 13-15 

Desember 2016. 

4.4.3   Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini proses pengambilan data dimulai setelah 

mendapatkan surat pengantar dari Fakultas Keperawatan Universitas 

Airlangga yang selanjutnya dibawa ke SMAN 2 Surabaya untuk mengambil 

data. Peneliti menemui bagian Humas SMAN 2 Surabaya sebagai wali 

responden untuk menjelaskan tentang tujuan penelitian yang telah dilakukan 

serta memberikan lembar penjelasan penelitian  dan informed consent terlebih 

dahulu untuk meminta persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan peneliti 

menyerahkan kuisioner dan menjelaskan tata cara pengisian kuisioner kepada 

perwakilan setiap angkatan untuk dibagikan rata kepada 4 orang siswa setiap 

kelasnya. Pengisian kuisioner ini menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit 
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dan tidak menganggu jam pelajaran siswa karena dilaksanakan saat pekan 

class meeting. Saat pengisian kuisioner peneliti berkeliling kepada masing-

masing responden untuk menanyakan adakah pernyataan dalam kuisioner 

yang belum jelas. Setelah selesai mengisi kuisioner, perwakilan responden tiap 

angkatan mengumpulkan kuisioner kepada peneliti dan peneliti memeriksa 

kembali kelengkapan jawaban yang telah diisi serta jumlah kuisioner yang 

diberikan sama dengan kuisioner ketika diserahkan kepada peneliti.  

 

4.5    Kerangka kerja (frame work) 

Gambar 4.1 Bagan kerangka kerja hubungan kecanduan media sosial dengan    

tingkat stress pada remaja di SMAN 2 Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi : 

Siswa-siswi SMAN 2 Surabaya 

yang berjumlah 1.104 siswa 

Sampel : 

Siswa-siswi SMAN 2 Surabaya 

yang berjumlah 110 siswa :  

- Kelas X = 37 siswa 

- Kelas XI = 37siswa 

- Kelas XII = 37 siswa  

Cluster Sampling 

Pengumpulan data : 

Menggunakan kuisioner 

Variabel independen: 

Mengukur kecanduan 

media sosial 

Variabel dependen : 

Mengukur tingkat stress 

Pengolahan dan Analisa data  

(Uji Statistik Spearman Rho) 

Penyajian data hasil penelitian 
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4.6 Analisa Data 

1. Tahap persiapan, yaitu tahap dimana peneliti memeriksa kelengkapan data 

responden. Dalam penelitian ini, kelengkapan tersebut meliputi data 

persetujuan (informed consent),  kelengkapan lembar kuisioner, serta 

kelengkapan isian item oleh responden.  

2. Tahap Tabulasi, yang termasuk dalam tahap ini adalah : 

a. Scoring adalah pemberian skor terhadap jawaban yang memerlukan 

skor. Pada penelitian ini skoring dilakukan pada kuisioner kecanduan 

media sosial dan tingkat stres. Scoring pada kuisioner kecanduan media 

sosial untuk pertanyaan no. 1-20 tidak pernah = 0, sangat sering = 4, 

sering = 3, kadang-kadang = 2, jarang = 1. Pada kuisioner tingkat stress 

dilakukan scoring dengan tidak pernah = 0, kadang-kadang = 1, sering = 

2, sering sekali = 3. 

b. Coding adalah memberi tanda atau kode pada setiap kuisioner yang 

masuk dalam kategori yang diteliti dengan tujuan untuk mempermudah 

dalam melakukan tabulasi dan analisa data. 

c. Tabulating adalah melakukan tabulasi data dengan memasukkan data 

yang telah dituliskan sesuai pengkodean dalam suatu tabel untuk 

mempermudah entry data ke komputer. 

d. Entry yaitu dengan memasukkan data hasil tabulasi yang sudah 

dilakukan dalam program komputer 

3. Tahap Analisa Statistik  

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji statisik spearman Rho 

untuk mengetahui signifikasi hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen dengan skala numerik, dan tingkat kemaknaan =0,05. 
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Artinya jika hasil uji statistik menunjukkan p < 0,05 maka terdapat 

hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen, selain itu uji korelasi ini digunakan untuk mengetahui arah suatu 

hubungan. Tanda positif (+) menunjukkan arah hubungan positif yang 

berarti jika variabel dependen tinggi maka variabel independen juga tinggi, 

sedangka tanda negatif (-) menunjukkan arah hubungan negatif yang berati 

jika variabel dependen tinggi mkan variabel independen akan turun dan 

sebaliknya. Dalam penelitian ini yang dihubungkan antara kecanduan media 

sosial dengan tingkat stres pada remaja di SMAN 2 Surabaya. 

Tabel 4.2 Derajat kekuatan hubungan (Koefisien korelasi) (Arikunto, 2006). 

Koefisien Korelasi Interpretasi 

0,8 - 1 Sangat kuat 

0,6 – 0,799 Kuat 

0,4 – 0,599 Sedang 

0,2 – 0,399 Lemah 

0,0 – 0,190 Sangat Lemah 

 

Tabel 4.3 Pengkodean kecanduan media sosial 

Kriteria  Kode 

Normal 1 

Kecanduan 2 

Kecanduan berat 3 

 

Tabel 4.4 Pengkodean stres 

Koefisien Korelasi Kode 

Normal 1 

Ringan 2 

Sedang 3 

Berat 4 

Sangat Berat 5 
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4.7  Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.7.1   Uji Validitas 

Prinsip validitas yaitu prinsip keandalan instrumen dalam 

mengumpulkan data  dan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Nursalam 2013). Hal ini untuk mengetahui apakah ada pertanyaan pada 

kuisioner yang harus dibuang/diganti karena dianggap tidak relevan. Item 

instrumen dianggap valid jika r hitung > r table. Kuisioner dalam penelitian ini 

dilakukan uji validitas pada pra-penelitian yaitu pada kuisioner kecanduan 

media sosial. Uji validitas diujikan kepada beberapa siswa dengan tempat 

yang berbeda dari tempat penelitian. Teknik mengukur uji validitas 

menggunakan rumus korelasi Pearson dengan nilai valid jika p > 0,05. Berikut 

adalah hasil uji validitas terhadap 20 item pernyataan pada 20 responden 

adalah : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Kuisioner Kecanduan Media Sosial 

Pernyataan r hitung Pernyataan  r  hitung 

1 0,781 11 0,503 

2 0,859 12 0,826 

3 0,757 13 0,834 

4 0,630 14 0,565 

5 0,890 15 0,657 

6 0,450 16 0,468 

7 0,705 17 0,635 

8 0,458 18 0,737 

9 0,900 19 0,851 

10 0,802 20 0,827 

 

Berdasarkan perbandingan hasil uji validitas diatas dengan r tabel 

(0,444), didapatkan bahwa semua pertanyaan valid dengan nilai r hitung > dari 

r tabel. 

4.7.2 Uji Reliabilitas 

    Uji reliabilitas digunakan dengan metode alpha Cronbach 0 sampai 1. 

Kuisioner dalam penelitian ini dilakukan uji reliabilitas pada pra-penelitian 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



43 

 

yaitu pada kuisioner kecanduan media sosial. Uji reliabilitas ini ditujukan 

kepada beberapa siswa di tempat yang berbeda dari tempat penelitian. Teknik 

mengukur uji reliabilitas berdasarkan skala Alpha Cronbach 0 sampai 1. Item 

instrumen dianggap reliabel jika lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas 

terhadap 20 item pertanyaan pada 20 responden didapatkan 0,934 yang berarti 

sangat reliabel. 

 

4.8 Etika Penelitian  

 Setelah mendapatkan surat keterangan lolos kaji etik, peneliti 

mengajukan surat permohonan  penelitian untuk mendapatkan rekomendasi 

dari Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, dan permintaan izin 

dari Kepala SMAN 2 Surabaya. Setelah mendapatkan persetujuan barulah 

peneliti melakukan penelitian dengan menekankan masalah etika sebagai 

berikut : 

1. Lembar persetujuan 

Lembar pesetujuan menjadi responden merupakan persetujuan yang 

diberikan kepada responden yang diteliti. Peneliti menjelaskan maksud 

dan tujuan penelitian serta dampak yang terjadi. Responden harus 

menandatangani surat persetujuan penelitian jika bersedia dan jika 

responden tidak bersedia diteliti, maka peneliti akan tetap menghormati 

haknya dengan tidak akan memaksa. 

2. Tanpa nama (anonymity) 

Kerahasiaan responden dijamin oleh peneliti dan tidak mencantumkan 

nama respon, tetapi menggunakan kode tertentu untuk masing-masing 

responden. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



44 

 

3. Kerahasiaan informasi (confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin 

oleh peneliti dimana data tersebut hanya disajikan dan dilaporkan pada 

pihak yang terkait dengan penelitian. 

4. Pengunduran diri 

Jika ada responden yang mengundurkan diri sebagai responden, maka 

hal itu adalah suatu kelaziman dan tidak ada yang boleh melarang 

termasuk peneliti. 

 

4.9      Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya dilakukan di salah satu SMA di kota besar namun siswa-

siswinya sudah mewakili dari berbagai asal daerah. 

2. Kuisioner stres DASS hanya diadopsi tanpa merubah bahasa aslinya, 

sehingga tidak menutupi kemungkinan terdapat faktor kontributor stres 

lainnya.  
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini menguraikan hasil penelitian tentang hubungan kecanduan media 

sosial dengan tingkat stres pada remaja di SMAN 2 Surabaya yang telah dilaksanakan 

pada tanggal 13-15 Desember 2016. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel dan 

diberikan interpretasi pada variabel yang diteliti. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMAN 2 Surabaya adalah salah satu SMA Negeri favorit yang berada di 

Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. SMA Negeri 2 Surabaya ini terletak di 

jalan Wijaya Kusuma No. 48 Kecamatan Genteng bersebelahan dengan 

SMAN 1 Surabaya, SMAN 9 Surabaya, dam SMAN 5 Surabaya, yang lebih 

dikenal oleh masyarakat dengan sebutan SMA Kompleks. SMAN 2 Surabaya 

didirikan pada tanggal 1 Agustus 1950 yang merupakan pecahan dari sekolah 

masa penjajahan Belanda yaitu Hoogere Burgerschool (HBS).   

Kegiatan belajar mengajar di SMAN 2 Surabaya dimulai pukul 06.30 

hingga pukul 15.00 pada hari Senin-Kamis, sedangkan pada hari Jumat hanya 

berkahir hingga pukul 12.30 saja. Khusus untuk hari Sabtu, siswa hanya datang ke 

sekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler saja. Sekolah ini memiliki jumlah guru 

dan karyawan sebanyak 80 orang dan 1.104 siswa yang terdiri dari tiga angkatan. 

Kelas X terdiri dari 10 kelas, kelas XI terdapat 9 kelas, dan kelas XII terdapat 10 

kelas. Penelitian ini dilakukan kepada 111 responden yang terdiri dari siswa-siswi 

kelas X, XI, dan XII saat mereka melakukan class meeting sehingga tidak 

mengganggu jam pelajaran.  
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5.1.2 Karateristik Demografi Responden 

   Data umum yang disajikan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, usia, tempat 

tinggal, dan jenis media sosial yang dimiliki. 

 Tabel 5.1 Distribusi responden menurut jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal  

No. Variabel Kategori Jumlah (N) Persentase 

1. Jenis kelamin Perempuan 65 59% 

Laki-laki 46 41% 

2. Usia 15 tahun 11 10% 

  16 tahun 40 36% 

  17 tahun 39 35% 

  18 tahun 21 19% 

3. Tempat tinggal Rumah 110 99% 

  Kos 1 1% 

 

               Tabel 5.1 diatas menunjukkan bahwa persentase tertinggi dari variabel jenis 

kelamin yaitu perempuan sebanyak 65 responden (59%). Responden rata-rata 

berusia antara 16-17 tahun, sisanya berusia 15 dan 18 tahun. Distribusi usia 

responden tidak merata dikarenakan responden terdiri dari tiga angkatan, yaitu siswa 

kelas X,  kelas XI, dan kelas XII. Hampir  seluruh responden yaitu sebanyak 110 

orang (99%) tinggal di rumah sendiri. 

Tabel 5.2 Distribusi responden menurut jumlah media sosial yang dimiliki  

No. Jumlah Media Sosial Jumlah (N) Persentase 

1. 1 3 3% 

2. 2 15 13% 

3. 3 22 20% 

4. 4 18 16% 

5. 5 29 26% 

6. 6 24 22% 

  

           Setiap responden rata-rata memiliki lima hingga enam aplikasi media sosial. 

Remaja zaman sekarang tidak segan untuk mengunduh berbagai aplikasi media sosial 

di gadget-nya, karena dengan memiliki aplikasi yang banyak tersebut dapat membuat 

mereka semakin popular, dikenal banyak orang, dan dianggap hits. 
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Tabel 5.3 Distribusi responden menurut jenis media sosial yang dimiliki  

No. Variabel Kategori Jumlah (N) Persentase 

1. Media sosial yang 

dimiliki 

Instagram 106 96% 

Youtube 78 70% 

  Path 77 69% 

  Twitter 74 67% 

  Snapchat 69 62% 

  Ask.Fm 57 51% 

 

                Instagram merupakan aplikasi media sosial yang dimiliki oleh hampir seluruh 

responden yaitu 106 orang (96%), temuan ini didukung oleh pernyataan Endar (2016) 

bahwa Instagram telah menjadi bagian dari kehidupan remaja masa kini, karena 

dengan aplikasi ini pengguna dapat mengambil foto serta live video, menerapkan filter 

digital  lalu membagikannya ke followers-nya. Instagram dipergunakan oleh para 

remaja untuk mengupload foto, lokasi dan video diberbagai tempat yang bisa 

dikatakan high class. 

Tabel 5.4 Distribusi responden berdasarkan dampak positif media sosial yang  

                dirasakan 

No. Pernyataan Persentase 

1. Memberikan berbagai informasi yang up to date 95% 

2. Sarana untuk berekspresi dan aktualisasi diri 93% 

3. Memperluas jaringan pertemanan  92% 

4. Mengajarkan cara bersosialisasi dengan publik 83% 

 

Tabel 5.5 Distribusi responden berdasarkan dampak negatif media sosial yang  

                dirasakan 

No. Pernyataan Persentase 

1. Menyebabkan kecanduan 92% 

2. Membuat seseorang kerap membandingkan kehidupannya 

dengan kehidupan orang lain 

91% 

3. Membuat seseorang merasa minder dan tidak puas dengan 

kondisi fisiknya 

86% 

4. Memicu terjadinya cyberbullying 84% 

5. Interaksi dengan dunia nyata menjadi berkurang 83% 

6. Membuat batas privasi seseorang menjadi kabur 78% 

 

              Hampir seluruh responden berpendapat bahwa media sosial sama-sama 

mempunyai dampak positif dan negatif  bagi mereka. Lebih dari 90% responden 

menyetujui jika media sosial merupakan sumber informasi, media untuk memperluas 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KECANDUAN MEDIA... AISYAH NUR IZZATI



48 

 

jaringan pertemanan, dan sarana mereka untuk berekspresi, namun juga mengakui 

jika media sosial menyebabkan kecanduan, membuat mereka membandingkan 

kehidupannya dengan kehidupan orang lain, dan merasa minder serta tidak puas 

dengan kondisi fisiknya. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Uhlir (2016) 

bahwa media sosial banyak dimanfaatkan remaja untuk melakukan self presentation  

namun juga dapat menyebabkan terjadinya social comparison dan low self esteem. 

 Tabel 5.6 Distribusi responden berdasarkan pengalaman menggunakan media sosial 

No. Pernyataan Persentase 

1. Minder pada bentuk tubuh/wajahnya jika melihat foto-foto 

orang lain di media sosial 

89% 

2. Kerap membandingkan kehidupannya dengan kehidupan 

orang lain di media sosial 

85% 

3. Iri jika melihat foto/video (postingan) orang lain lebih 

bagus dan menarik daripada postingan miliknya 

85% 

4. Merasa iri jika foto/video (postingan) orang lain lebih bagus 

dan menarik daripada postingan miliknya 

78% 

5. Mengedit foto terlebih dahulu sebelum membagikannya di 

akun media sosialnya agar terlihat menarik 

78% 

6. Sangat peduli dengan jumlah  followers akun media 

sosialnya 

70% 

7. Harus selalu update foto terbaik supaya feed di media 

sosial terlihat menarik 

69% 

8. Harus selalu menunjukkan setiap momen bahagianya 

melalui snapgram ataupun snapchat 

65% 

9. Mendapatkan question tidak menyenangkan dari haters di 

Ask.Fm 

65% 

10. Sedih dan kecewa jika likers fotonya tidak sebanyak yang 

diharapkan 

63% 

11. Harus selalu check in di Path saat sedang berada di tempat 

yang high class/bergengsi 

61% 

12. Harus update foto di instagram secara berkala agar tetap eksis 52% 

13. Melakukan send hate seseorang melalui fitur anon di 

Ask.Fm 

51% 

14. Harus mengikuti fashion yang terupdate saat ini, lalu foto 

OOTD (Outfit Of The Day) dan menunjukkannya di 

instagram 

45% 

              

                Lebih dari 80% responden mengakui jika mereka membandingkan 

kehidupannya dengan kehidupan orang lain di media sosial, minder pada bentuk 

wajah/tubuhnya jika melihat foto-foto orang lain di media sosial, serta merasa iri saat 
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melihat foto/video unggahan orang lain lebih baik dari postingan miliknya. Temuan 

ini didukung oleh pernyataan Tanney (2015) bahwa adanya media sosial membuat 

seseorang terlalu sibuk membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupannya 

sehingga dapat merubah suasana hati menjadi sedih, menimbulkan kecemburuan, 

ketidakpuasaan pada tubuh dan penampilannya. 

 

5.1.3 Variabel Yang Diukur  

Variabel Independen  

              Variabel independen pada penelitian ini adalah kecanduan media sosial yang 

diperoleh hasil analisa data berupa normal dan kecanduan.  

  Tabel 5.7 Distribusi responden berdasarkan kecanduan media sosial  

Variabel Frekuensi Persentase 

Kecanduan Media Sosial   

Normal 60 54% 

Kecanduan 51 46% 

 

             Sebanyak 46% responden dalam penelitian ini diketahui mengalami 

kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial merupakan perilaku kompulsif 

terhadap penggunaan media sosial yang menyebabkan seseorang cenderung sulit 

untuk mengontrol penggunaan dan merasa tidak nyaman ketika tidak dapat 

menggunakan media sosial tersebut (Griffiths et al. 2014). 

  Variabel Dependen  

             Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat stres yang diperoleh 

hasil analisa data berupa normal, stres ringan, dan stres sedang 

Tabel 5.8 Distribusi responden berdasarkan tingkat stres 

Variabel Frekuensi Persentase 

Tingkat Stres   

Normal 48 43% 

Stres Ringan 32 29% 

Stres Sedang 31 28% 
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                         Stres merupakan persepsi dari kesenjangan antara tuntutan dan lingkungan 

dan kemampuan individu untuk memenuhinya (Agolla & Ongori  2009). Sebanyak 

63 orang (57%) mengalami stres dengan 32 orang mengalami stres ringan dan 

sisanya 31 orang mengalami stres sedang. Stres ringan adalah stres yang dapat 

berlangsung beberapa menit atau jam, stres ini tidak merusak aspek fisiologis 

dari seseorang, sedangkan stres sedang terjadi lebih lama yaitu antara beberapa 

jam sampai beberapa hari.  

5.1.4 Hubungan Kecanduan Media Sosial Dengan Tingkat Stres 

  Tabel 5.9 Hubungan kecanduan media sosial dengan tingkat stres 

Variabel Kecanduan Media 

Sosial 

Total Presentase  

Tingkat Stres Normal Kecanduan   

Normal 47 1 48 43% 

Stres Ringan 10 22 32 29% 

Stres Sedang 3 28 31 28% 

p = 0,000 

Koefisien korelasi  = 0,669 
 

               Tabel 5.7 diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kecanduan 

media sosial terhadap tingkat stres dengan hasil analisis statistik (p=0) dengan 

koefisien korelasi 0,669 yang menunjukkan bahwa kekuatan hubungan tersebut kuat 

dan signifikan dengan arah hubungan positif yang artinya semakin seseorang 

mengalami kecanduan media sosial maka akan semakin tinggi tingkat stresnya. 

 

5.2 Pembahasan 

             Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 46% responden 

mengalami kecanduan media sosial, mereka memiliki 5 hingga 6 akun media sosial 

setiap orangnya. Responden yang mengalami kecanduan media sosial didominasi 

oleh remaja perempuan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Vermeren (2015) bahwa 

perempuan lebih sering mengakses situs media sosial daripada laki-laki karena 
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perempuan lebih vokal, ekspresif, dan senang berbagi serta mengungkapkan 

informasi pribadi tentang dirinya melalui media sosial.  

          Berdasarkan raw data didapatkan nilai ekstrim kecanduan media sosial yang 

paling banyak dirasakan responden adalah pada indikator conflict yaitu orang di 

sekitar mereka mengingatkan agar tidak terlalu sering mengakses media sosial, 

salience yaitu penggunaan media sosial menjadi aktivitas yang mendominasi 

pikiran disaat individu melakukan aktivitas lainnya, serta  mood modification 

yaitu timbulnya rasa kepuasan saat dapat mengakses media sosial. 

          Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan oleh sebagian besar kehidupan remaja. Semakin 

canggihnya gadget dan biaya internet yang terjangkau menimbulkan kebutuhan 

untuk terus-menerus mengecek notifikasi serta kehidupan virtual di media sosial 

sehingga membuat remaja saat ini sulit untuk menghentikan ketergantungannya 

dengan media sosial. Kemudahan dan kenyamanan pada situs media sosial 

memang membuat seseorang terlena untuk menggunakannya secara berlebihan 

sehingga menyebabkan adanya rasa kecanduan (Ursa et al. 2013). Hal ini sesuai 

dengan hasil temuan Kusuma (2014) dalam wawancaranya dengan seorang 

remaja yang memiliki enam akun media sosial, ia mengaku bahwa terbiasa 

mengecek akun media sosialnya setiap 15 menit sekali. Dalam kurun waktu 

tersebut ia menghabiskan sekitar 10 menit untuk mengakses semua aplikasi 

media sosialnya. Artinya setiap 15 menit yang ia habiskan, remaja itu hanya 

mengalokasikan 5 menit diantaranya untuk benar-benar berinteraksi dengan 

orang lain di sekitarnya.  

               Media sosial dapat memberikan dampak positif  jika digunakan secara 

baik dan teratur. Sebaliknya, jika media sosial digunakan secara berlebihan bahkan 
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hingga kecanduan justru akan memberikan banyak dampak negatif bagi remaja 

(Carroll, J.A. & Kirkpatrick 2011).  Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan 

responden mengakui bahwa media sosial sama-sama memberikan dampak positif 

dan negatif bagi mereka. Sisi positif dari media sosial yang paling banyak dirasakan 

oleh responden adalah media sosial sebagai sumber informasi bagi mereka, tempat 

untuk memperluas jaringan pertemanan, serta media untuk mengekspresikan diri. 

Sedangkan sisi negatif yang banyak dirasakan dari media sosial adalah 

menyebabkan kecanduan, membuat seseorang kerap membandingkan kehidupannya 

dengan orang lain, serta rasa minder dan tidak puas terhadap tampilan fisiknya.  

             Fenomena ini menunjukkan bahwa adanya sikap bargaining  pada diri 

seorang remaja dalam pandangannya terhadap media sosial. Mereka sebenarnya 

merasakan berbagai dampak negatif dari penggunaan media sosial, namun mereka 

juga tidak dapat memungkiri bahwa media sosial merupakan sesuatu yang sangat 

penting baginya. Media sosial bagi remaja bukan sekedar tempat untuk 

mendapatkan informasi, namun sebagai sarana aktualisasi diri. Saat ini telah tersedia 

beragam jenis aplikasi media sosial yang menonjolkan cara tersendiri untuk 

memberikan sarana pada remaja mengaktualisasikan dirinya. Mudah sekali kita 

menemukan remaja yang aktif membagikan foto maupun video di akun media 

sosialnya, mulai dari kegiatan saat sekolah, liburan, dan hang out bersama teman 

serta keluarga. Mereka juga menunjukkan barang-barang miliknya hingga gaya 

berbusananya atau yang biasa disebut dengan Outfit Of The Day (OOTD) dan 

berbagai macam pose foto selfie-nya di media sosial tanpa memikirkan batas 

privasinya. Melihat fenomena semacam ini remaja seharusnya diberikan pendekatan 

agar berhati-hati dan bersikap bijak dalam mengunggah kehidupan pribadinya untuk 

meminimalisir dampak negatif dari media sosial. 
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                   Berbagai dampak negatif sosial media yang dialami oleh remaja 

dengan kecanduan media sosial dapat menimbulkan stres. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat 57% responden mengalami stres dengan 32 orang 

mengalami stres ringan dan sisanya 31 orang mengalami stres sedang. Stres ringan 

adalah stres yang dapat berlangsung beberapa menit atau jam dan tidak akan 

menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus-menerus. Sedangkan stres 

sedang dapat berlangsuh lebih lama yaitu beberapa jam hingga beberapa hari, 

stres ini dapat menimbulkan gejala antara lain mudah marah, bereaksi 

berlebihan terhadap sesuatu situasi, merasa lelah karena cemas, gelisah, dan 

mudah tersinggung (Psychologi Foundation of Australia 2014).  Raw data dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ekstrim stres yang paling banyak dirasakan 

responden adalah pada indikator merasa tidak sabar saat ada suatu hal yang tertunda, 

mudah tersinggung, serta mudah gelisah.  

                     Responden yang mengalami stres didominasi oleh perempuan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian Einarsd (2015) bahwa remaja perempuan memiliki tingkat 

depresi yang lebih tinggi daripada remaja laki-laki. Menurutnya pencetus stres pada 

remaja perempuan antara lain masalah dengan temannya, masalah sekolah, asmara, 

tekanan sosial,  hingga body image. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan fisik 

yang cepat disertai banyak perubahan, pesatnya pertumbuhan fisik pada masa 

remaja seringkali menimbulkan kejutan pada diri remaja serta adanya perasaan 

puas dan tidak puas terhadap keadaan tubuhnya. Rasa ketidakpuasan tersebut 

semakin diperbesar dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya 

penampilan diri dalam kehidupan sosial, salah satunya media sosial. Umumnya 

remaja perempuan memiliki kekhawatiran yang lebih terhadap penampilan fisik 
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mereka, merasa kurang puas dengan keadaan tubuhnya, cemas melihat wajah 

yang kurang cantik, jerawat, dan sebagainya (Panji 2013). 

              Stres akibat kecanduan media sosial dapat dipicu oleh  banyak hal, 

diantaranya adalah tuntutan untuk selalu terlihat sempurna di media sosial, update 

foto terbagus agar feed di media sosialnya menarik, merasa harus menunjukkan 

kemewahan dan setiap momen kebahagiaan di media sosial, memiliki banyak 

followers dan likers agar dianggap eksis, membanding-bandingkan hidupnya dengan 

orang lain di media sosial, merasa iri melihat postingan orang lain yang lebih 

menarik, dan maraknya cyberbullying.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hampir seluruh responden mengakui jika mereka kerap membandingkan kehidupan 

orang lain di media sosial dengan kehidupannya serta juga mengakui  jika mereka 

merasa ‘minder’ pada bentuk wajah dan tubuh nya jika melihat foto-foto orang 

lain di media sosial mereka. Temuan ini didukung oleh Uhlir (2016)yang 

menyatakan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mengacaukan 

rasa percaya diri remaja akibat adanya komparasi sosial. Kebiasaan melihat feed 

orang lain di media sosial secara terus menerus memberikan dampak bagi 

kepercaayan diri remaja. kegiatan tersebut tanpa disadari akan membuat seseorang 

berasumsi, “kulitku terlalu hitam, aku tak mungkin bisa secantik dia”, “badanku 

terlalu besar untuk memakai baju itu”, “mobilnya lebih bagus dari punyaku”, 

“liburannya terlihat mengasyikkan, aku tak mungkin bisa seperti dia”, dan lain 

sebagainya. Akibatnya, remaja  selalu merasa kurang, tidak nyaman, rendah diri, dan 

stres. 

             Penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan rasa iri 

dan kecemburuan.  Hasil penelitian ini menunjukkan 79% responden merasa iri saat 

melihat postingan foto atau video orang lain di media sosial yang lebih menarik 
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daripada miliknya. Rasa iri merupakan perasaan alamiah yang berasal dari naluri 

seseorang saat melihat orang-orang di sekitarnya memiliki kelebihan daripada 

dirinya, rasa inilah yang secara tidak sadar dapat mengganggu psikologis pengguna 

media sosial. Temuan ini didukung oleh pernytaan Healy (2016) yang menyatakan 

bahwa kecenderungan untuk mengetahui apa yang orang lain punya dan lakukan 

dapat berujung pada perasaan iri, cemburu, rendah diri, serta takut dianggap 

ketinggalan. 

 Separuh dari responden juga menyatakan jika mereka merasa harus selalu 

mengunggah foto terbaiknya secara berkala agar feed di media sosial mereka terlihat 

menarik dan dirinya dianggap eksis. Tidak heran sebagian besar dari responden  

mengakui jika mereka mengedit foto mereka sedemikian rupa sebelum diunggah di 

sosial medianya supaya dapat menarik perhatian orang lain dan mendapatkan 

banyak likers. Jumlah followers dan likers di media sosial memang seakan-akan 

menjadi acuan bagi para remaja saat ini untuk dapat dianggap eksis dan terkenal. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian jika sebagian besar responden mengakui 

jika mereka sangat peduli dengan jumlah followers yang dimilikinya, responden 

menyatakan bahwa mereka merasa sedih dan kecewa saat jumlah likers yang di 

dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Hal ini dapat menjadi alasan 

mengapa sekarang banyak akun media sosial yang menjual followers dan likers,  

bahkan tidak sedikit juga remaja yang rela membuat beberapa akun palsu untuk 

memberikan like dan comment pada foto miliknya sendiri. Temuan ini menjadi salah 

satu aspek kebaruan pada penelitian yang dilakukan, karena belum pernah 

dieksplorasi pada penelitian sebelumnya.  

               Keinginan serta tuntutan untuk selalu up-date dan terlihat sempurna dalam 

segala hal demi feed, likers, dan followers di media sosial memang secara tidak 
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sadar dapat memicu remaja mengalami stres. Hal ini sangat berhubungan dengan 

pernyataan model remaja asal Australia Essena O’ Neill yang memutuskan untuk 

menghapus semua akun media sosialnya yang telah memiliki followers lebih dari 

500.000 orang. Essena mengaku melakukan hal tersebut karena dirinya lelah hidup 

dalam ilusi media sosial, “So many people strive to be ‘popular’ online to 

validate themselves, manipulating photos and captions to give the idea they are 

happy just to get ‘followers’ ‘likers’ and be ‘idolised’. When none of that truly 

matters and that’s what can be wrong with social media,”  paparnya, (Hunt 

2015). Menyikapi hal yang semacam ini maka para orangtua dan guru harus pandai 

memberikan penjelasan dan bimbingan bahwa ketenaran seseorang di media sosial 

bukanlah sebuah prestasi yang perlu dibanggakan. 

              Berbagai fitur canggih yang ditawarkan media sosial  saat ini memang 

banyak dimanfaatkan untuk mencari perhatian dan mendapatkan pengakuan dari 

orang lain, khususnya remaja. Hurlock (2007) mengatakan bahwa masa remaja 

merupakan masa dimana seseorang ingin menampilkan identitas dirinya agar diakui 

oleh teman sebaya atau lingkungan pergaulannya dengan menggunakan simbol 

status dalam bentuk kemewahan atau kebanggan lainnya sehingga dirinya 

mendapatkan perhatian. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan 

bahwa sebanyak lebih dari separuh responden mengatakan bahwa mereka  merasa 

harus selalu check in di Path setiap sedang berada di tempat yang 

hits/bergengsi, mereka merasa harus selalu menunjukkan setiap momen 

bahagianya melalui snapgram ataupun snapchat agar dapat dilihat oleh orang 

lain di media sosial. Kecanduan media sosial membuat banyak orang menjadi 

berambisi, terobsesi, dan cenderung menipu diri sendiri. Dengan melihat teman 

di media sosial memiliki kehidupan yang lebih menarik membuat seseorang 
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menjadi terobsesi untuk juga dapat memiliki seperti apa yang dilihat dalam 

media sosial.   

              Hal penting lainnya yang dapat menimbulkan stres pada remaja adalah 

maraknya cyberbullying. Baru-baru ini ada aplikasi media sosial baru bernama 

Ask.Fm yang menyediakan fitur anonymous sehingga memungkinkan penggunanya 

untuk saling mengirim pertanyaan tanpa diketahui identitasnya. Namun adanya fitur 

tersebut nampaknya disalahgunakan untuk saling mengolok dan mencaci atau yang 

biasa disebut dengan istilah send hate oleh para remaja sekarang. Hal tersebut sesuai 

dengan data yang didapat hasil dari penelitian bahwa separuh dari responden 

mengaku pernah melakukan send hate ke akun Ask.fm orang lain juga pernah 

mendapatkan bullying di akun Ask.fmnya. Berdasarkan pengalaman pribadi dari 

peneliti cyberbullying dalam media sosial dapat menyebabkan seseorang merasa 

tertekan hingga stres yang tentunya hal ini sangat berbahaya. Hasil penelitian dari  

Bottino et al (2015)  remaja yang pernah mengalami cyberbullying  memiliki tingkat 

stres emosional yang lebih tinggi dari remaja lainnya. Oleh karena itu itu sangat 

disarankan bagi para orangtua dan guru untuk melakukan pendekatan kepada remaja 

dan menekankan kepada mereka agar dapat menggunakan media sosial secara bijak 

dan cerdas.  

                Berbagai uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat berbagai latar belakang 

yang menjadikan media sosial sebagai salah satu stressor pada kehidupan remaja. 

Kecanduan media sosial dengan tingkat stres pada remaja dalam penelitian ini 

memiliki hubungan yang kuat dengan arah hubungan yang positif. Semakin 

seseorang kecanduan media sosial maka semakin banyak juga stressor yang 

datang sehingga meningkat pula tingkat stres pada remaja. Hasil penelitian ini 

mengkonfirmasi penelitian sebelumnya sebagaimana yang didapatkan oleh Uhlir 
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(2016), Pantic (2012),  Sampasa-Kanyinga dan Lewis (2015), namun melemahkan 

pernyataan Labrague (2014).   

               Berdasarkan raw data, hampir seluruh responden yang mengalami 

kecanduan media sosial dan stres dalam penggunaan media sosialnya kerap 

membandingkan kehidupan mereka dengan kehidupan orang lain di media sosial, 

merasa iri saat melihat postingan foto/video orang lain lebih bagus daripada 

miliknya, dan merasa minder pada bentuk wajah/tubuhnya disaat melihat foto dan 

video orang lain di media sosial. Namun, terdapat  satu responden laki-laki yang 

mengalami kecanduan media sosial namun tidak mengalami stres. Pada raw data 

yang didapatkan ternyata responden tersebut tidak pernah membanding 

kehidupannya dengan orang lain, tidak merasa iri dan ‘minder’ saat melihat 

postingan orang lain, serta tidak peduli dengan jumlah followers dan likersnya. 

Maka dari itu hendaklah remaja menggunakan media sosial dengan sewajarnya dan 

tidak terlalu serius dalam ‘memainkan’ media sosial agar tidak sampai 

menimbulkan stres. 

  Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju ke 

masa dewasa yang menyebabkan banyak sekali perubahan dalam diri remaja, 

khususnya dalam hal emosi. Emosi yang biasanya terdapat dalam diri seorang 

remaja antara lain merasa ingin menang sendiri (egois), menganggap bahwa 

dirinya adalah orang yang paling benar, mudah marah, dan lain sebagainya 

(Santrock 2007).  Berbagai sikap inilah yang dapat menjadikan remaja mudah 

mengalami stres. Stres yang dialami remaja menimbulkan tekanan yang 

membutuhkan penyaluran agar tidak terjadi kegagalan dalam proses 

perkembangan remaja. Remaja akan mengalami kekecewaan, ketidakpuasaan, 

bahkan frustasi akan menganggu pertumbuhan dan perkembangannya jika 
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kebutuhannya tidak terpenuhi (Suryaningsih et al. 2016).  Remaja yang sering 

mengalami stres juga akan berakibat buruk pada otak, memori, konsentrasi, dan 

pengambilan keputusan (Wels 2011).  Jika hal tersebut terjadi pada seorang 

pelajar maka konsentrasinya dalam menerima pelajaran di sekolah pasti akan 

terganggu sehingga tidak dapat fokus pada pelajaran yang diberikan oleh 

gurunya serta dapat mengganggu prestasinya di sekolah.  

              Selain stres, kecanduan media sosial sendiri juga membawa dampak 

pada prestasi siswa. Siswa yang lebih sering mengakses media sosial memiliki 

minat belajar dan nilai akademik yang lebih rendah daripada remaja lainnya 

(Lepp et al. 2015). Pada raw data kuisioner kecanduan media sosial juga 

didapatkan bahwa  sebagian besar responden mengakui jika nilai tugas dan 

ujiannya pernah turun akibat dan tugas sekolahnya terhambat karena terlalu 

sering mengakses media sosial. Menghabiskan waktu hanya untuk selalu aktif di 

media sosial dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan waktu belajar. 

Sebagian besar remaja saat ini hanya termotivasi untuk mengejar popularitas di 

media sosial, bukan menjadi pelajar yang berprestasi.  Oleh karena itu remaja 

harus diberi pendekatan untuk memanfaat media sosial sebaik mungkin dan 

diingatkan kembali bahwa kewajibannya sebagai seorang pelajar adalah belajar. 

Media sosial seharusnya dijadikan sebagai selingan di waktu senggang saja, 

bukan sebagai prioritas.  
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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     Bab ini akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

hubungan kecanduan media sosial dengan tingkat stres pada remaja di SMAN 2 Surabaya.  

6.1 Kesimpulan 

       Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian dari Uhlir (2016), Pantic 

(2012),  Sampasa-Kanyinga dan Lewis (2015), namun membantah hasil penelitian 

Labrague (2014).  Responden yang mengalami kecanduan media sosial sebagian 

besar dari mereka sebagian besar mengalami stres ringan dan stres sedang. Temuan 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecanduan media sosial memiliki hubungan 

yang kuat dengan tingkat stres pada remaja. Hal ini mengindikasikan bahwa remaja 

yang mengalami kecanduan media sosial memiliki resiko tinggi mengalami stres.  

       Kontributor stres pada responden yang mengalami kecanduan media sosial 

diantaranya adalah adanya tuntutan internal untuk selalu terlihat sempurna di media 

sosial, update foto agar feed di media sosialnya menarik, merasa harus menunjukkan 

kemewahan dan setiap momen kebahagiaan di media sosial, memiliki banyak 

followers dan likers, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain di media 

sosial, merasa iri melihat postingan orang lain yang lebih menarik, dan adanya trend 

cyberbullying.   
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6.2 Saran 

       Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa penggunaan media sosial oleh 

remaja membutuhkan perhatian yang khusus. Para orangtua, guru, dan perawat 

keluarga disarankan untuk  memberikan  pendekatan kepada remaja agar 

menggunakan media sosial secara wajar, cerdas, dan bijak sehingga tidak sampai 

menimbulkan stres yang dapat membahayakan kesehatan jiwa remaja. Penelitian 

selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi dampak stres pada remaja yang 

mengalami kecanduan mengalami media sosial. 
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Lampiran 1 
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Lampiran 2  
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Lampiran 3  
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Lampiran 4  
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Lampiran 5 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN  

 

Judul Penelitian :  

Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap Tingkat Stres Pada Remaja di SMAN 2 

Surabaya 

Tujuan 

Tujuan Umum : 

Menjelaskan hubungan kecanduan media sosial terhadap tingkat stres pada 

remaja di SMA Negeri 2 Surabaya. 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi kejadian kecanduan media sosial pada remaja di SMA Negeri 2 

Surabaya  

2. Mengidentifikasi tingkat stres yang dialami remaja di SMA Negeri 2 Surabaya 

3. Menganalisa hubungan kecanduan media sosial dengan tingkat stres pada remaja 

di SMA Negeri 2 Surabaya 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional, sehingga tidak ada 

perlakuan apapun untuk subyek. Subyek hanya terlibat sebagai responden yang akan 

diberi kuisioner perihal penggunaan media sosial dan kuisioner mengenai stres. 

Pengisian kuisioner akan dilakukan sekitar 15 .menit. 

Manfaat 

Responden penelitian ini akan mendapatkan manfaat berupa kesempatan 

mendapatkan edukasi seputar dampak positif dan negatif penggunaan media sosial 

melalui leaflet yang disadur dari studi literatur Janet Uhlir (2016). 
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Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subyek dalam 

penelitian ini, oleh karena dalam penelitian ini tidak dilakukan intervensi apapun 

melainkan hanya wawancara biasa. 

Pernyataan persetujuan sebagai responden (Informed Consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, wakil dari responden (guru/wali kelas) 

menandatangani pernyataan persetujuan (Informed Consent) penelitian yang diketahui 

oleh saksi. Penandatangan persetujuan ini akan didahului dengan penjelasan jenis 

penelitian, prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai responden. 

Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa tekanan atau 

paksaan dari siapapun. Jika subjek penelitian menolak penandatanganan surat 

persetujuan ini maka penelitian ini tidak akan diteruskan. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subyek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi yang 

merugikan responden. 

Adanya insentif untuk responden 

Oleh karena keikutsertaan responden bersifat sukarela, tidak ada insentif 

berupa uang yang akan diberikan. 
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Lampiran 6 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin   : 

Pekerjaan  : 

Alamat  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Kecanduan Media Sosial Terhadap Tingkat Stres 

Pada Remaja di SMA Negeri 2 Surabaya” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai segala 

sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya bersedia/tidak 

bersedia*) secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta 

tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak manapun. 

Surabaya, ........................... 

Peneliti,       Responden, 

 

       Aisyah Nur Izzati                            ............................................... 

 

Saksi, 

 

………………………..... 

 

*) Coret salah satu 
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Lampiran  7 

DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

No. Responden  

Jenis Kelamin  L  /   P 

Kelas   

Usia  

Tempat Tinggal Rumah  /   Kos 

          *coret yang tidak perlu 

 

  MEDIA SOSIAL YANG DIMILIKI 

                                        Instagram                              Twitter                                       

                                        Path      Youtube 

                                        Snapchat                                Ask.Fm 

 

BAGAIMANAKAH MEDIA SOSIAL MENURUTMU? 

Item  Setuju Tidak 

Setuju 

Media sosial merupakan sumber informasi   

Media sosial mengajarkan bagaimana  bersosialisasi dengan 

publik 

  

Media sosial memperluas jaringan pertemanan   

Media sosial merupakan sarana berekspresi    

Media sosial membuat kurangnya interaksi dengan dunia nyata   

Media sosial memicu terjadinya cyberbullying (pembulian)   

Media sosial membuat hilangnya privasi seseorang    

Media sosial membuat seseorang membandingkan-bandingkan 

kehidupannya dengan kehidupan orang lain di media sosial 

  

Media sosial menyebabkan kecanduan   

Media sosial dapat membuat seseorang merasa minder dan tidak 

puas dengan kondisi fisiknya 
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KUESIONER KECANDUAN MEDIA SOSIAL 

Petunjuk Pengisian : 

Berikan tanda checklist pada salah satu jawaban yang menggambarkan saudara. Baca 

dan pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada saudara dan jawablah 

dengan jujur. Pastikan saudara menjawab semua nomor dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

TP  = Tidak Pernah 

J     = Jarang 

K  = Kadang-kadang 

S  = Sering 

SS  = Sangat Sering 

SL  = Selalu 

 

No. Item  TP J K S SS SL 

1 Saya mengakses media sosial lebih lama dari 

waktu yang saya rencanakan 

      

2 Saya mengalihkan masalah yang saya hadapi 

dengan mengakses media sosial 

      

3 Saya merasa puas disaat saya dapatmengakses 

media sosial 

      

4 Saya membayangkan hal-hal baru apa yang 

terjadi di media sosial disaat saya sedang 

melakukan aktivitas lainnya 

      

5 Orang di sekitar saya (teman/orangtua) 

mengingatkan saya agar tidak terlalu sering 

mengakses media sosial 

      

6 Nilai tugas/ulangan saya turun akibat 

penggunaan media sosial yang terlalu sering 

      

7 Saya menyempatkan untuk membuka media 

sosial saat melakukan aktivitas lainnya 

      

8 Saya sudah berusaha mengurangi waktu untuk 

mengakses media sosial, namun gagal. 

      

9 Saya merasa heran dengan diri saya sendiri 

karena banyaknya waktu yang saya habiskan 

untuk mengakses media sosial 

      

10 Tugas sekolah/rumah saya terhambat akibat 

terlalu sering menghabiskan waktu untuk 

mengakses media sosial 

   

 

 

   

11 Saya merencanakan kapan saya bisa 

mengakses media sosial lagi disaat sedang 

melakukan aktivitas lainnya 

      

12 Saya berpikir bahwa hidup tanpa media sosial 

akan terasa hampa dan membosankan 

      

13 Saya merasa kesal jika ada orang yang 

mengganggu saya disaat sedang asyik 

mengakses media sosial 

 

      

14 Saya tidur terlalu malam karena mengakses 

media sosial 

\ 
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No Item  TP J K S SS SL 

15 Saya merasa waktu penggunaan media sosial 

saya meningkat signifikan 

 

      

16 Saya mengingatkan diri saya ‘sebentar, sedikit 
lagi selesai’ saat sedang asyik mengakses 
media sosial 

      

17 Saya mencoba berhenti untuk menggunakan 

media sosial, namun gagal. 

      

18 Saya merahasiakan berapa waktu yang saya 

habiskan untuk mengakses media sosial dari 

orang terdekat saya (teman/orangtua) 

      

19 Saya lebih memilih mengakses media sosial 

daripada keluar bersama teman/keluarga 

      

20 Saya merasa gelisah jika tidak dapat 

mengakses media sosial 
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KUISIONER TINGKAT STRES DASS 

Petunjuk pengisian : 

Berikan tanda checklist pada salah satu jawaban yang menggambarkan saudara. Baca 

dan pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada saudara dan jawablah 

dengan jujur. Pastikan saudara menjawab semua nomor dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Tidak Pernah      = TP   

Kadang-kadang    = K  

Sering       = S  

Sangat Sering      = SS 

 

No 
PERNYATAAN 

TP K S SS 

1 Saya merasa  mudah marah karena hal-hal sepele      

2 
Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu 

situasi 
    

3 Saya merasa sulit untuk bersantai     

4 Saya merasa diri saya mudah kesal     

5 
Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk 

cemas 
    

6 
Saya merasa tidak sabar ketika mengalami penundaan 

(misalnya : kemacetan lalu lintas, menunggu sesuatu) 
    

7 Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung     

8 Saya merasa sulit untuk beristirahat     

9 Saya merasa bahwa saya sangat mudah marah     

10 
Saya merasa sulit untuk tenang setelah ada sesuatu yang 

membuat saya kesal  
    

11 
Saya sulit untuk sabar dalam menghadapai gangguan 

terhadap hal yang sedang saya lakukan 
    

12 Saya sedang merasa gelisah     

13 

Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang 

menghalangi saya untuk menyelesaikan hal yang sedang 

saya lakukan 

    

14 Saya menemukan diri saya mudah gelisah     
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PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL(FIELD NOTE) 

Pernyataan Ya  Tidak 

Saya merasa sedih dan kecewa jika likers foto saya tidak sebanyak yang saya 

harapkan 

  

Saya merasa harus selalu update foto terbaik saya supaya feed di media sosial 

saya terlihat menarik  
  

Saya membandingkan kehidupan orang lain di media sosial dengan 

kehidupan saya sendiri 
  

Saya merasa iri jika foto/video (postingan) orang lain lebih bagus dan 

menarik daripada postingan saya   
  

Saya merasa harus selalu menunjukkan setiap momen bahagia saya melalui 

snapgram ataupun snapchat 

  

Saya merasa harus selalu check in di Path saat saya sedang berada di tempat 

yang hits/bergengsi 
  

Saya sangat peduli dengan jumlah followers akun media sosial saya    

Saya pernah send hate seseorang melalui fitur anon di Ask.Fm    

Saya mengedit foto saya terlebih dahulu sebelum membagikannya di akun 

media sosial saya agar terlihat menarik dan memperolah banyak likers 

  

Saya merasa minder pada bentuk wajah/tubuh saya jika melihat foto-foto 

orang lain di media sosial  
  

Saya pernah mendapatkan question tidak menyenangkan dari haters di 

Ask.Fm 
  

Saya merasa harus update foto di instagram saya secara berkala agar tetap 

eksis 
  

Saya merasa harus mengikuti fashion yang terupdate saat ini, lalu foto OOTD 

(Outfit Of The Day) dan menunjukkannya di instagram 
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Lampiran 8 

 

Distribusi jawaban kuisioner  

No. L/P Kelas Usia Tinggal Sosmed Stress IG Path SC Tweet Ytube Ask T 

1 L XII 18 Rumah 1 1    
  


3 

2 P XII 18 Rumah 2 3      1 1 5 

3 P XII 17 Rumah 2 3        5 

4 P XII 17 Rumah 2 3       6 

5 P XII 18 Rumah 1 3         4 

6 L XII 18 Rumah 1 1           2 

7 P XII 18 Rumah 1 1   
     3 

8 P XII 18 Rumah 2 2        5 

9 P XII 17 Rumah 1 2      
4 

10 L XII 17 Rumah 2 2    1    5 

11 L XII 18 Rumah 1 1         4 

12 P XII 18 Rumah 2 3        5 

13 L XII 17 Rumah 2 2    1    5 

14 L XII 17 Rumah 1 1          3 

15 P XII 18 Rumah 2 2        5 

16 P XII 18 Rumah 2 3       6 

17 L XII 17 Rumah 1 1          3 

18 P XII 17 Rumah 1 2         4 

19 P XII 18 Rumah 2 3    1    5 

20 P XII 18 Rumah 1 1        5 

21 P XII 17 Rumah 1 1       4 

22 P XII 18 Rumah 2 3       6 

23 L XII 18 Rumah 1 1       3 

24 L XII 17 Rumah 1 1        
3 

25 P XII 17 Rumah 2 3       6 

26 P XII 17 Rumah 2 2       6 

27 P XII 17 Rumah 2 3       5 

28 P XII 18 Rumah 2 3       1 5 

29 P XII 18 Rumah 2 3        5 

30 L XII 18 Rumah 1 1       3 

31 P XII 17 Rumah 1 1         3 

32 L XII 18 Rumah 1 1        


3 

33 P XII 17 Rumah 1 1           2 

34 P XII 17 Rumah 2 3  1 1     5 

35 L XII 18 Rumah 1 1        4 

36 P XII 18 Rumah 1 1      
3 

37 L XII 18 Rumah 1 1          3 

38 P XI 16 Rumah 2 2        5 

39 P XI 16 Rumah 1 2           2 

40 L XI 16 Rumah 1 1  1      4 
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41 P XI 16 Rumah 2 3       6 

42 P XI 16 Rumah 2 2        5 

43 P XI 16 Rumah 2 2       5 

44 L XI 16 Rumah 1 1           2 

45 P XI 17 Rumah 2 3        5 

46 L XI 17 Rumah 1 1       4 

47 L XI 17 Rumah 1 1           2 

48 L XI 17 Rumah 2 2        5 

49 L XI 17 Rumah 1 2 


        2 

50 P XI 17 Rumah 2 2       6 

51 P XI 17 Rumah 1 2           2 

52 L XI 17 Rumah 1 1         4 

53 P XI 17 Rumah 2 3        5 

54 L XI 17 Rumah 1 1    1       2 

55 P XI 16 Rumah 2 3       5 

56 P XI 17 Rumah 1 1       4 

57 P XI 17 Rumah 2 3       6 

58 P XI 17 Rumah 2 2        5 

59 L XI 17 Rumah 1 1        4 

60 L XI 16 Rumah 2 3        5 

61 L XI 16 Rumah 1 1      
  3 

62 P XI 16 Rumah 1 1      

  3 

63 L XI 17 Rumah 1 1          3 

64 L XI 17 Rumah 2 2        5 

65 P XI 16 Rumah 2 3       6 

66 P XI 17 Rumah 2 3       6 

67 L XI 17 Rumah 2 1       6 

68 P XI 16 Rumah 2 2       6 

69 L XI 17 Rumah 1 1  1       4 

70 L XI 17 Rumah 1 1            1 

71 P XI 17 Kos 2 3       6 

72 P XI 16 Rumah 1 3           2 

73 L XI 17 Rumah 1 1            1 

74 L XI 17 Rumah 1 3            1 

75 L X 16 Rumah 1 1         4 

76 L X 16 Rumah 1 1          3 

77 P X 16 Rumah 1 1    1      3 

78 P X 16 Rumah 1 1    1      3 

79 P X 15 Rumah 2 3       6 

80 P X 15 Rumah 2 2        5 

81 P X 16 Rumah 2 2       6 

82 L X 16 Kos 1 2     
  4 

83 L X 15 Rumah 1 1           2 

84 L X 15 Rumah 1 1           2 

85 P X 15 Rumah 2 3       6 
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86 P X 16 Rumah 1 1         4 

87 L X 16 Rumah 2 3        5 

88 L X 16 Rumah 2 3       6 

89 L X 16 Rumah 1 1       1    2 

90 P X 16 Rumah 1 2           2 

91 P X 16 Rumah 2 2       6 

92 L X 16 Rumah 1 1           2 

93 L X 15 Rumah 1 1         4 

94 P X 15 Rumah 1 1       4 

95 P X 16 Rumah 1 2        5 

96 P X 16 Rumah 2 2       6 

97 P X 16 Rumah 2 2       6 

98 P X 16 Rumah 2 2       6 

99 L X 15 Rumah 1 1      
3 

100 L X 16 Rumah 1 1        2 

101 P X 16 Rumah 2 3       6 

102 P X 16 Rumah 2 3        5 

103 P X 16 Rumah 2 3       5 

104 P X 16 Rumah 1 2          3 

105 L X 15 Rumah 1 1          3 

106 P X 15 Rumah 1 1    1      3 

107 P X 16 Rumah 2 2       6 

108 P X 16 Rumah 1 2        5 

109 L X 16 Rumah 2 2       6 

110 L X 16 Rumah 1 1   1       3 

111 P X 15 Rumah 2 2       4 
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Lampiran 9 

 

A. Hasil Uji Validitas 

  soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 

soal1 Pearson 
Correlation 

1 ,741
**
 ,712

**
 ,568

**
 ,777

**
 ,184 ,726

**
 ,253 ,759

**
 ,621

**
 

Sig. (2-
tailed)   ,000 ,000 ,009 ,000 ,436 ,000 ,282 ,000 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal2 Pearson 
Correlation 

,741
**
 1 ,589

**
 ,347 ,955

**
 ,293 ,718

**
 ,239 ,963

**
 ,669

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000   ,006 ,134 ,000 ,210 ,000 ,311 ,000 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal3 Pearson 
Correlation 

,712
**
 ,589

**
 1 ,650

**
 ,668

**
 ,126 ,727

**
 ,194 ,621

**
 ,738

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,006   ,002 ,001 ,597 ,000 ,411 ,004 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal4 Pearson 
Correlation 

,568
**
 ,347 ,650

**
 1 ,448

*
 ,143 ,397 ,302 ,430 ,562

**
 

Sig. (2-
tailed) ,009 ,134 ,002   ,047 ,548 ,083 ,195 ,058 ,010 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal5 Pearson 
Correlation 

,777
**
 ,955

**
 ,668

**
 ,448

*
 1 ,307 ,752

**
 ,250 ,965

**
 ,701

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,001 ,047   ,189 ,000 ,288 ,000 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal6 Pearson 
Correlation 

,184 ,293 ,126 ,143 ,307 1 ,227 ,434 ,319 ,306 

Sig. (2-
tailed) ,436 ,210 ,597 ,548 ,189   ,335 ,056 ,170 ,189 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal7 Pearson 
Correlation 

,726
**
 ,718

**
 ,727

**
 ,397 ,752

**
 ,227 1 ,220 ,694

**
 ,679

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,083 ,000 ,335   ,351 ,001 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal8 Pearson 
Correlation 

,253 ,239 ,194 ,302 ,250 ,434 ,220 1 ,286 ,338 

Sig. (2-
tailed) ,282 ,311 ,411 ,195 ,288 ,056 ,351   ,221 ,145 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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soal9 Pearson 
Correlation 

,759
**
 ,963

**
 ,621

**
 ,430 ,965

**
 ,319 ,694

**
 ,286 1 ,680

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,004 ,058 ,000 ,170 ,001 ,221   ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal10 Pearson 
Correlation 

,621
**
 ,669

**
 ,738

**
 ,562

**
 ,701

**
 ,306 ,679

**
 ,338 ,680

**
 1 

Sig. (2-
tailed) ,003 ,001 ,000 ,010 ,001 ,189 ,001 ,145 ,001   

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal11 Pearson 
Correlation 

,231 ,417 ,549
*
 ,486

*
 ,436 -,018 ,333 ,013 ,494

*
 ,451

*
 

Sig. (2-
tailed) ,328 ,068 ,012 ,030 ,054 ,942 ,152 ,957 ,027 ,046 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal12 Pearson 
Correlation 

,739
**
 ,933

**
 ,707

**
 ,416 ,926

**
 ,266 ,696

**
 ,136 ,896

**
 ,632

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,068 ,000 ,257 ,001 ,567 ,000 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal13 Pearson 
Correlation 

,702
**
 ,933

**
 ,621

**
 ,395 ,929

**
 ,253 ,601

**
 ,173 ,939

**
 ,567

**
 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,000 ,003 ,085 ,000 ,282 ,005 ,466 ,000 ,009 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal14 Pearson 
Correlation 

,424 ,360 ,244 ,362 ,377 ,305 ,257 ,389 ,421 ,458
*
 

Sig. (2-
tailed) ,062 ,119 ,299 ,117 ,101 ,191 ,273 ,090 ,064 ,042 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal15 Pearson 
Correlation 

,432 ,441 ,298 ,545
*
 ,462

*
 ,475

*
 ,131 ,399 ,452

*
 ,342 

Sig. (2-
tailed) ,057 ,052 ,201 ,013 ,040 ,034 ,583 ,082 ,046 ,140 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal16 Pearson 
Correlation 

,009 ,206 ,250 ,208 ,216 ,237 ,065 ,239 ,286 ,314 

Sig. (2-
tailed) ,971 ,383 ,288 ,378 ,360 ,315 ,785 ,310 ,222 ,177 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal17 Pearson 
Correlation 

,359 ,339 ,418 ,360 ,355 ,280 ,300 ,605
**
 ,415 ,424 

Sig. (2-
tailed) ,120 ,143 ,066 ,119 ,124 ,233 ,199 ,005 ,069 ,062 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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soal18 Pearson 
Correlation 

,628
**
 ,441 ,547

*
 ,518

*
 ,501

*
 ,321 ,480

*
 ,371 ,479

*
 ,535

*
 

Sig. (2-
tailed) ,003 ,052 ,012 ,019 ,025 ,168 ,032 ,107 ,033 ,015 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal19 Pearson 
Correlation 

,710
**
 ,908

**
 ,566

**
 ,321 ,903

**
 ,269 ,629

**
 ,206 ,965

**
 ,632

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,009 ,167 ,000 ,251 ,003 ,382 ,000 ,003 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

soal20 Pearson 
Correlation 

,717
**
 ,908

**
 ,688

**
 ,405 ,897

**
 ,258 ,632

**
 ,085 ,878

**
 ,666

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,001 ,076 ,000 ,271 ,003 ,722 ,000 ,001 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

scortotal Pearson 
Correlation 

,781
**
 ,859

**
 ,757

**
 ,630

**
 ,890

**
 ,450

*
 ,705

**
 ,458

*
 ,900

**
 ,802

**
 

Sig. (2-
tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,046 ,001 ,042 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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soal11 soal12 soal13 soal14 soal15 soal16 soal17 soal18 soal19 soal20 scortotal 

,231 ,739
**
 ,702

**
 ,424 ,432 ,009 ,359 ,628

**
 ,710

**
 ,717

**
 ,781

**
 

,328 ,000 ,001 ,062 ,057 ,971 ,120 ,003 ,000 ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,417 ,933
**
 ,933

**
 ,360 ,441 ,206 ,339 ,441 ,908

**
 ,908

**
 ,859

**
 

,068 ,000 ,000 ,119 ,052 ,383 ,143 ,052 ,000 ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,549
*
 ,707

**
 ,621

**
 ,244 ,298 ,250 ,418 ,547

*
 ,566

**
 ,688

**
 ,757

**
 

,012 ,000 ,003 ,299 ,201 ,288 ,066 ,012 ,009 ,001 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,486
*
 ,416 ,395 ,362 ,545

*
 ,208 ,360 ,518

*
 ,321 ,405 ,630

**
 

,030 ,068 ,085 ,117 ,013 ,378 ,119 ,019 ,167 ,076 ,003 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,436 ,926
**
 ,929

**
 ,377 ,462

*
 ,216 ,355 ,501

*
 ,903

**
 ,897

**
 ,890

**
 

,054 ,000 ,000 ,101 ,040 ,360 ,124 ,025 ,000 ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

-,018 ,266 ,253 ,305 ,475
*
 ,237 ,280 ,321 ,269 ,258 ,450

*
 

,942 ,257 ,282 ,191 ,034 ,315 ,233 ,168 ,251 ,271 ,046 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,333 ,696
**
 ,601

**
 ,257 ,131 ,065 ,300 ,480

*
 ,629

**
 ,632

**
 ,705

**
 

,152 ,001 ,005 ,273 ,583 ,785 ,199 ,032 ,003 ,003 ,001 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,013 ,136 ,173 ,389 ,399 ,239 ,605
**
 ,371 ,206 ,085 ,458

*
 

,957 ,567 ,466 ,090 ,082 ,310 ,005 ,107 ,382 ,722 ,042 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,494
*
 ,896

**
 ,939

**
 ,421 ,452

*
 ,286 ,415 ,479

*
 ,965

**
 ,878

**
 ,900

**
 

,027 ,000 ,000 ,064 ,046 ,222 ,069 ,033 ,000 ,000 ,000 
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20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,451
*
 ,632

**
 ,567

**
 ,458

*
 ,342 ,314 ,424 ,535

*
 ,632

**
 ,666

**
 ,802

**
 

,046 ,003 ,009 ,042 ,140 ,177 ,062 ,015 ,003 ,001 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

1 ,453
*
 ,431 -,091 ,323 ,359 ,208 ,175 ,551

*
 ,486

*
 ,503

*
 

  ,045 ,058 ,704 ,165 ,120 ,378 ,462 ,012 ,030 ,024 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,453
*
 1 ,900

**
 ,212 ,481

*
 ,188 ,203 ,396 ,824

**
 ,975

**
 ,826

**
 

,045   ,000 ,369 ,032 ,427 ,390 ,084 ,000 ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,431 ,900
**
 1 ,346 ,418 ,306 ,362 ,415 ,880

**
 ,873

**
 ,834

**
 

,058 ,000   ,135 ,067 ,189 ,117 ,069 ,000 ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

-,091 ,212 ,346 1 ,410 ,332 ,647
**
 ,661

**
 ,377 ,205 ,565

**
 

,704 ,369 ,135   ,073 ,153 ,002 ,002 ,101 ,386 ,009 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,323 ,481
*
 ,418 ,410 1 ,389 ,455

*
 ,625

**
 ,422 ,515

*
 ,657

**
 

,165 ,032 ,067 ,073   ,090 ,044 ,003 ,064 ,020 ,002 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,359 ,188 ,306 ,332 ,389 1 ,573
**
 ,492

*
 ,345 ,289 ,468

*
 

,120 ,427 ,189 ,153 ,090   ,008 ,028 ,137 ,217 ,037 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,208 ,203 ,362 ,647
**
 ,455

*
 ,573

**
 1 ,726

**
 ,440 ,207 ,635

**
 

,378 ,390 ,117 ,002 ,044 ,008   ,000 ,052 ,380 ,003 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,175 ,396 ,415 ,661
**
 ,625

**
 ,492

*
 ,726

**
 1 ,462

*
 ,429 ,737

**
 

,462 ,084 ,069 ,002 ,003 ,028 ,000   ,040 ,059 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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,551
*
 ,824

**
 ,880

**
 ,377 ,422 ,345 ,440 ,462

*
 1 ,843

**
 ,851

**
 

,012 ,000 ,000 ,101 ,064 ,137 ,052 ,040   ,000 ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,486
*
 ,975

**
 ,873

**
 ,205 ,515

*
 ,289 ,207 ,429 ,843

**
 1 ,827

**
 

,030 ,000 ,000 ,386 ,020 ,217 ,380 ,059 ,000   ,000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

,503
*
 ,826

**
 ,834

**
 ,565

**
 ,657

**
 ,468

*
 ,635

**
 ,737

**
 ,851

**
 ,827

**
 1 

,024 ,000 ,000 ,009 ,002 ,037 ,003 ,000 ,000 ,000   

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

B. Hasil Uji Reliabilitas 

C. Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 20 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,934 20 
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Lampiran 10  

Hasil Uji Analisa Data 

Notes 

Output Created 21-DEC-2016 06:55:45 

Comments  

Input Active Dataset DataSet0 

Filter <none> 

Weight <none> 

Split File <none> 

N of Rows in Working Data 

File 
111 

Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated 

as missing. 

Cases Used Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data 

for that pair. 

Syntax NONPAR CORR 

  /VARIABLES=Sosmed Stress 

  /PRINT=SPEARMAN TWOTAIL 

NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

Resources Processor Time 00:00:00,00 

Elapsed Time 00:00:00,31 

Number of Cases Allowed 629145 cases
a
 

a. Based on availability of workspace memory 

 

Correlations 

 Sosmed Stress 

Spearman's rho Sosmed Correlation Coefficient 1,000 ,669
**
 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 111 111 

Stress Correlation Coefficient ,669
**
 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 111 111 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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