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ABSTRAK 

Nuraini Al Aula, 111311133070, Hubungan antara Academic Stress dan 

Problematic Internet Use pada Mahasiswa di Surabaya, Skripsi, Fakultas 

Psikologi Universitas Airlangga, 2017. 

xix + 78 halaman, 10 lampiran 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara academic 

stress dan problematic internet use pada mahasiswa di Surabaya. Penelitian ini 

penting dilakukan karena mahasiswa dengan academic stress yang menggunakan 

internet untuk melepaskan diri dari masalah akan menggunakan internet secara 

terus menerus hingga dirinya terhibur dan suasana hatinya menjadi lebih baik. Hal 

tersebut akan membuatnya menggunakan internet secara berlebihan sehingga 

beresiko mengalami problematic internet use. Penggunaan internet dengan 

berbagai fasilitas yang tersedia seharusnya disertai dengan kemampuan pengguna 

dalam mengelola dan memanfaatkan internet dengan bijak sesuai kebutuhan. 

Penelitian ini dilakukan kepada 99 mahasiswa di Surabaya dengan rentang 

usia 19-22 tahun yang menggunakan internet setidaknya 25 jam/minggu untuk 

kepentingan di luar pendidikan atau pekerjaan dan mengalami permasalahan fisik 

maupun psikososial karena penggunaan internet. Alat pengumpul data berupa 

kuisioner adaptasi Student-Life Stress Inventory yang dibuat oleh Gadzella (1994) 

dengan menggunakan teori dari Morris (1990) yang berjumlah 51 item dan  

Generalized Problematic Internet Use Scale 2 (GPIUS2) yang dibuat oleh Caplan 

(2010) yang berjumlah 15 item. Teknik sampling pada penelitian ini adalah 

purposif sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik statistik korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan program SPSS 

22.00 for Windows. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara academic 

stress dengan problematic internet use pada mahasiswa di Surabaya. Koefisien 

korelasi sebesar 0,457 menunjukkan bahwa kekuatan korelasi antara kedua 

variabel tersebut adalah sedang, sehingga dapat diartikan bahwa academic stress 

memberikan dampak yang sedang terhadap problematic internet use pada 

mahasiswa. Selain itu, hubungan antara kedua variabel bersifat positif, artinya 

apabila nilai variabel academic stress semakin meningkat maka nilai variabel 

problematic internet use juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila 

nilai variabel academic stress semakin menurun maka nilai variabel problematic 

internet use juga akan menurun.  
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