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MOTTO 

“Ketika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu benar. Begitu pula saat kamu 

berpikir kamu tidak bisa, kamu juga benar”   

“Happiness keeps you sweet, trials keep you strong, sorrows keeps you 

humble and courage keeps you going” 
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ABSTRACT 

CORRELATION OF SOCIAL MEDIA USE WITH SLEEP QUALITY, 

EMOTION STABILITY AND SOCIAL ANXIETY FOR ADOLESCENCE 

IN SENIOR HIGH SCHOOL 20 SURABAYA 

By : Resti Punkasaningtiyas 

Introduction: In this globalization era, teenagers spend time on social media 

online, also at night before go to bed, where this habit will interfere with sleep and 

cause bad sleep quality. Social media content makes its users free to access and 

view anything without limits, including content that can change the mood of 

feelings and this will affect emotional stability. Teenagers who are inseparable 

from social media make them less and lazy to interact socially, if this happens 

constantly can cause social anxiety. This study aims to analyze the relationship 

between the use of social media with sleep quality, emotion stability and social 

anxiety in adolescents in SMAN 20 Surabaya. Methods :This study uses cross 

sectional description correlation. The population consists of 340 students. 

Sampling technique used is random sampling technique so that obtained sample 

178 students. Instruments used are Social Media use questionnaires, PSQI, 

emotion stability and SAS-A. Results :The results will be analyzed using chi 

square test (α = 0,05). The results show that between social media with sleep 

quality and anxiety there is a correlation, with the same p that is each p = 0.000, 

social media with emotional stability with p = 0,015. The higher of social media 

use will be the worse the quality of sleep, the lower the emotion stability and the 

higher social anxiety. 

Keywords : social media, sleep, emotion, anxiety 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang terlibat dalam kemajuan teknologi 

dan informasi. Teknologi informasi seolah-olah telah menguasai manusia, dengan 

kata lain manusia bergantung pada teknologi informasi. Internet menjadi sorotan 

utama dalam teknologi informasi. Masyarakat mendapat informasi maupun 

bertukar informasi menjadi semakin mudah. Hal yang paling fenomenal berkaitan 

dengan internet saat ini adalah media sosial. Media sosial dapat diartikan dengan 

sebuah media online melalui aplikasi berbasis internet. Merebaknya situs media 

sosial membuat orang dari berbagai belahan dunia mudah untuk berinteraksi, 

bertukar gambar, mengirim suara, memberi informasi. Pengguna media sosial kini 

telah menguasai berbagai kalangan. Mulai dari remaja, dewasa, orangtua bahkan 

anak-anak sudah tidak asing dengan media sosial (R.sudiyatmoko 2015). 

Usia remaja merupakan masa pencarian dan pengukuhan jati diri sebelum 

menginjak usia dewasa. Media sosial memberikan dampak positif dan negatif bagi 

penggunanya (Khairuni 2016). Hal-hal yang berdampak negatif cenderung 

dialami remaja, karena ketidakmatangan seorang remaja dalam mengenali 

identitas diri maupun lingkungannya, mengingat masa remaja adalah masa 

meningkatnya kerentanan harga diri rendah dan timbulnya depresi (McLaughlin & 

King 2015 dalam Woods & Scott 2016). Remaja dapat dikatakan memasuki tahap 

ketergantungan media sosial, terbukti mereka menghabiskan 54% waktunya
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untuk online menggunakan media sosial (Thompson & Lougheed2012 dalam 

Woods & Scott 2016). Penggunaan media sosial yang berlebihan berpengaruh 

pada beberapa aspek yaitu aspek fisik dan aspek psikologis. Salah satu aspek fisik 

yaitu tidur (Espinoza,2011; Farahani, Kazemi, Aghamohamadi, Bakhtiarvand,& 

Ansari, 2011; Pantic et al. 2012 dalam Woods & Scott 2016). Tidur adalah 

kebutuhan dasar manusia yang harus diperhatikan dalam pemenuhannya. Jika 

kebutuhan tidur remaja memiliki kualitas yang buruk, maka akan memberi 

pengaruh terhadap lainnya (Potter & Perry 2006 dalam Hidayat & Mustikasari 

2014). 

Remaja yang menggunakan media secara berlebihan bahkan sampai 

mengorbankan waktu tidur malamnya dapat mempengaruhi aspek psikologis, 

salah satunya kestabilan emosi. Pada penelitian sebelumnya didapatkan hasil 

negatif antara durasi penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi remaja, 

namun hasil analisis tersebut tidak berlaku untuk semua remaja karena peneliti 

tidak menyebar salah satu data variabel secara normal (Setyawan 2016). 

Kecemasan juga dapat dialami remaja akibat dari media sosial ini, namun bisa 

juga kecemasan muncul atas kontribusi dari kualitas tidur yang buruk (Alfano et 

al., 2009; Fredriksen et al., 2004 dalam Woods & Scott 2016).  

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (dalam Istikomariah 

2016),  pengguna internet di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 63 juta 

pelanggan. Kenaikan terjadi pada tahun 2014 mencapai 82 juta pengguna, 30 juta 

diantaranya merupakan anak-anak dan remaja, dicatat oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan UNICEF (dalam Gatot 

Dewa Broto 2014 dalam Istikomariah 2016). Dikutip dari We Are Sosial(dalam 
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Dwiyanty 2016), sebanyak 72 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan akun 

media sosial, dimana meningkat 16% dari tahun 2014, menjadi 83,52 juta 

pengguna. 

Remaja banyak menghabiskan waktu untuk online media sosial, termasuk 

pada malam hari.  Hal ini tidak menutup kemungkinan akan mengganggu proses 

tidur, sehingga kualitas tidurmenjadi buruk, sebagaimana seharusnya tidur dengan 

nyaman tanpa beban pikiran. Pada faktanya, saat akan memulai tidur, mereka 

tetap menghiraukan pemberitahuan dari ponsel/smartphone ataupun masih 

berkutat dengan media sosial dalam waktu yang lama (Lenhart, Ling, Campbell, 

& Purcell 2010 dalam Woods & Scott 2016). Kualitas tidur yang buruk akan 

mengakibatkan berbagai gangguan keseimbangan fisiologis seperti penurunan 

aktivitas sehari-hari, merasa lelah, lemah, kondisi neuromuskular yang buruk, 

daya tahan tubuh menurun. Perkembangan psikologi juga sangat dipengaruhi oleh 

kualitas tidur , yaitu berupa emosi yang tidak stabil, kecemasan atau ansietas pada 

remaja, mudah stress, sulit berkonsentrasi dan koping tidak efektif (Briones,Te 

alk.,1996/2005; Craven & Himle, 2000; Lumbantobing, 2004; Pemi, 2009 dalam 

Hidayat & Mustikasari 2014). 

Remaja yang aktif di dunia maya (media sosial) akan merasa tidak tenang dan 

belum puas jika dalam rentang beberapa jam mereka tidak membuka akun media 

sosial dan tidak mendapatkan notifikasi, walaupun hanya melihat unggahan-

unggahan terbaru dari akun teman-temannya, kejadian ini merupakan kecemasan 

bagi remaja. Data yang diperoleh dari Groupon, 39% orang Indonesia mengalami 

kecemasan sosial berlebih melewatkan momen-momen tertentu dalam kehidupan 

sosial mereka (Parisa & Leonardi 2014). Individu dengan kecemasan sosial 
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menggunakan internet khususnya media sosial untuk mengobati kesendirian dan 

pengganti hubungan tatap muka yang tidak diperolehnya dalam kehidupan sehari-

hari karena takut melakukan kontak langsung dengan orang lain dan lebih 

memilih komunikasi online (Soliha 2015). Konten dari media sosial yang sangat 

luas tanpa batas membuat penggunanya dengan sangat bebas mengakses dan 

melihat apapun, termasuk yang mengandung unsur yang memicu perubahan 

suasana perasaan. Ketika stimulus emosional didapatkan oleh individu dengan 

intensitas yang tinggi, maka individu tersebut akan mengalami perubahan suasana 

perasaan sehingga berdampak pada perubahan kestabilan emosi (Locke 2001 

dalam Setyawan 2016). 

Tidak sedikit remaja yang tidak memperhatikan kesehatannya dalam hal 

menjaga kualitas tidur, bahkan mereka kurang paham akan hal ini. Emosi yang 

tidak adekuat dan kecemasan yang mereka alami, membuat peneliti ingin 

mendalami fenomena ketergantungan remaja pada media sosial. Perawat sebagai 

educator memiliki hak untuk memberi pengetahuan maupun memberi health 

education yang seharusnya remaja lakukan sesuai dengan usia mereka. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan penggunaan 

media sosial dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan pada remaja. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, 

kestabilan emosi dan kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas 

tidur, kestabilan emosi dan kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur

pada remaja di SMAN 20 Surabaya.

2. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kestabilan

emosi pada remaja di SMAN 20 Surabaya.

3. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan

sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengembangan 

dalam ilmu keperawatan untuk permasalahan kesehatan remaja terutama dalam 

hal pemenuhan kebutuhan tidur, kestabilan emosi dan kecemasan sosialyang 

dialami akibat ketergantungan media sosial. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Memberikan informasi kepada remaja tentang hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan 

sosial pada remaja agar mampu mengontrol diri sendiri demi kesehatan di masa 

depan.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Tidur 

2.1.1 Definisi Tidur 

McCance dan Huether (2006) mendefinisikan tidur sebagai bagian dari 

perbaikan dan penyembuhan (dalam Potter & Perry 2010). Tidur adalah suatu 

keadaan tidak sadar dimana persepsi dan reaksi individu terhadap lingkungan 

mengalami penurunan atau bahkan tidak ada sama sekali dan dapat dibangunkan 

kembali dengan indra atau rangsangan yang memadai. Individu dikatakan dapat 

tidur apabila pada keadaan: aktivitas fisik minimal, tingkat kesadaran yang 

bervariasi, terjadi perubahan-perubahan proses fisiologis tubuh dan penurunan 

respon terhadap rangsangan dari luar. Individu yang dapat melakukan tidur 

dengan kualitas dan kuantitas yang baik, tenaga akan kembali menjadi lebih 

maksimal. Tidur mampu menjaga kestabilan mental emosional, fisiologis dan 

kesehatan (Riyadi & Widuri 2015). 

2.1.2 Fisiologi Tidur 

Individu yang tidur, sistem saraf pusatnya tetap aktif dalam sinkronisasi 

terhadap neuron-neuron substansia retikularis dari batang otak, untuk itu tidur 

bukan merupakan deaktifasi dari sistem saraf pusat. Tingkat kesadaran pada setiap 

organ tubuh berbeda. Hidung memiliki penurunan kesadaran paling dalam selama 

tidur dibandingkan indra pendengaran dan rasa sakit (Riyadi & Widuri 2015).
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Potter & Perry (2010) menjelaskan peran irama sirkadian sangat 

mempengaruhi kepuasan terhadap kualitas tidur setiap individu. Individu 

mengalami irama siklus sebagai kehidupannya setiap hari. Irama yang paling 

dikenal adalah siklus 24 jam, siang-malam lebih dikenal dengan irama diurnal 

atau sirkadian. Irama sirkadian mempengaruhi pola fungsi biologis utama dan 

fungsi perilaku. Fluktuasi, prakiraan suhu tubuh, denyut jantung, tekanan darah, 

sekresi hormone, kemampuan sensorik dan suasana hati sangat bergantung pada 

pemeliharaan siklus 24 jam. Irama sirkadian, termasuk siklus tidur-bangun harian 

dipengaruhi oleh cahaya dan suhu serta faktor-faktor eksternal seperti aktivitas 

sosial dan rutinitas pekerjaan. Jika siklus tidur-bangun seseorang berubah secara 

bermakna, akan menghasilkan kualitas tidur yang buruk. Sebaliknya, dalam siklus 

tidur-bangun seperti tertidur pada siang hari (atau sebaliknya untuk orang yang 

kerja malam hari) dapat menunjukkan penyakit yang serius. Beberapa gejala dari 

siklus tidur terganggu antara lain kecemasan, kurang istirahat, mudah tersinggung, 

gangguan penilaian, penurunan nafsu makan dan berkurangnya berat badan. 

2.1.3 Pengaturan Tidur 

Tidur melibatkan susunan saraf pusat, saraf perifer, endokrin 

kardiovaskular, respirasi dan muskuloskeletal (Robinson 1993 dalam Widuri 

2010). Pengaturan dan kontrol tidur tergantung dari hubungan antara dua 

mekanisme serebral yang secara bergantian mengaktifkan dan menekan pusat otak 

untuk tidur dan bangun. Reticular activating system (RAS) di bagian batang otak 

atas diyakini mempunyai sel-sel khusus dalam mempertahankan kewaspadaan dan 

keadaan. RAS memberikan stimulus visual, auditori, nyeri, sensori raba dan juga 

menerima stimulus dari korteks serebri (emosi, proses pikir). 
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Pada keadaan sadar mengakibatkan neuron-neuron dalam RAS 

melepaskan katekolamin, misalnya norepinephrine (Izac 2006 dalam Potter & 

Perry 2010). Ketika tidur mungkin disebabkan oleh pelepasan serum serotonin 

dari sel-sel spesifik di pons dan batang otak tengah yaitu bulbar synchronizing 

regional (BSR). Bangun dan tidurnya seseorang tergantung dari keseimbangan 

impuls yang diterima dari pusat otak, reseptor sensori perifer misalnya bunyi, 

stimulus cahaya dan system limbiks seperti emosi. Individu yang mencoba tidur, 

menutup matanya dan berusaha dalam posisi rileks. Jika ruangan gelap dan tenang 

aktivitas RAS menurun, pada saat itu BSR mengeluarkan serum serotonin 

(Tarwoto & Wartonah, 2006 dalam Widuri 2010). 

2.1.4 Tahapan Tidur 

Potter & Perry (2010) menjelaskan, normalnya tidur dibagi menjadi 2 

yaitu nonrapid eye movement (NREM) dan rapid eye movement (REM). NREM 

terbagi menjadi 4 tahap dan memerlukan kurang lebih 90 menit selama siklus 

tidur. REM adalah tahapan terakhir kira-kira 90 menit sebelum tidur terakhir. 

1. Tahapan tidur NREM

a) NREM I

 Tingkat transisi 

 Merespons cahaya 

 Berlangsung beberapa menit 

 Mudah terbangun dengan rangsangan 

 Aktivitas fisik, tanda vital dan metabolisme menurun 

 Bila terbangun terasa sedang bermimpi. 

b) NREM II
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 Periode suatu tidur 

 Mulai relaksasi otot 

 Berlangsung 10-20 menit 

 Fungsi tubuh lambat 

 Dapat dibangunkan dengan mudah. 

c) NREM III

 Awal tahap dari keadaan tidur nyenyak 

 Sulit dibangunkan 

 Relaksasi otot menyeluruh 

 Tekanan darah menurun 

 Berlangsung 15-30 menit. 

d) NREM IV

 Tidur nyenyak 

 Sulit dibangunkan, perlu stimulus intensif 

 Restorasi dan istirahat, tonus otot menurun 

 Sekresi lambung menurun 

 Gerak bola mata cepat 

2. Tahapan tidur REM

a) Lebih sulit dibangunkan dibandingkan dengan REM

b) Pada orang dewasa normalnya 20-25% dari tidur malamnya
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c) Jika individu terbangun pada tidur REM, biasanya terjadi mimpi

d) Tidur REM penting untuk keseimbangan mental, emosi juga berperan

dalam belajar, memori dan adaptasi.

2.1.5 Waktu dan Pola Tidur Berdasarkan Tingkat Perkembangan 

Kebutuhan tidur, durasi dan kualitas tidur pada setiap individu dari semua 

kelompok usia sangat beragam (Riyadi & Widuri 2015). 

a) Neonatus

Kebutuhan tidur neonates rata-rata 14-18 jam. Pada masa ini tidurnya banyak

dilewatkan pada tahap III dan IV NREM, setiap siklus 45-60 menit, 50%

NREM, pernapasan teratur, gerak tubuh sedikit.

b) Bayi

Bayi membutuhkan tidur 12-14 jam sehari. Sekitar 20-30% dari waktu tidur

dihabiskan dalam siklus REM. Bayi yang minum ASI biasanya tidur selama

periode yang lebih pendek, dengan lebih sering terbangun, dibandingkan

dengan yang minum menggunakan botol (Wong, 1995; Widuri & Riyadi,

2015).

c) Toddler

Total tidur rata-rata 10-12 jam sehari. Prosentase tidur REM menurun menjadi

25%. Pada masa toddler, anak tidak mau tidur pada malam hari karena

kebutuhan untuk otonomi atau takut perpisahan.

d) Prasekolah

Usia anak prasekolah membutuhkan waktu tidur 11-12 jam. Tidur REM 20%.

e) Sekolah
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Biasanya membutuhkan 9-12 jam sehari, tergantung tingkat aktivitas setiap 

anak. Memiliki tidur REM 20%. 

f) Remaja

Usia remaja membutuhkan tidur 7,5-8,5 jam setiap hari. Tidur REM sekitar

20%. Meningkatnya kebutuhan tidur pada remaja membuat remaja sulit untuk

bangun di pagi hari, hal ini mungkin menunjukkan adanya sindrom

keterlambatan fase tidur yang terjadi karena adanya gangguan irama sirkadian

(Harkreader, Hogan & Thobaben, 2007 dalam Agustin, 2012)

g) Dewasa muda

Pada dewasa muda membutuhkan tidur rata-rata 6-8,5 jam. Kurang lebih 20-

25% waktu tidur dihabiskan.

h) Dewasa tengah

Total waktu yang digunakan untuk tidur malam hari mulai menurun. Jumlah

tidur tahap 4 mulai menurun. Tidur 7 jam sehari, 20% tidur REM.

i) Lansia

Kualitas tidur terlihat berubah pada kebanyakan lansia. Episode REM

memendek. Terdapat penurunan progresif pada tahap tidur NREM 3 dan 4.

Beberapa lansia hampir tidak pernah memiliki tahap 4 atau tidur yang dalam,

mereka juga lebih sering terbangun pada malam hari.

2.1.6 Faktor yang Mempengaruhi Tidur 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan tidur, baik dari 

kuantitas maupun kualitas (Riyadi & Widuri 2015). 

1. Status kesehatan

a) Penyakit fisik
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Penyakit fisik yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik seperti nyeri, 

batuk, sesak napas, panas, jantung berdebar dan lainnya. Kondisi tersebut 

dapat juga memaksa klien untuk tidur dalam posisi yang tidak biasa. 

b) Stress psikologis

Masalah yang berhubungan dengan suasana hati yang dapat

mengakibatkan individu mengalami kecemasan, depresi dan yang lain.

2. Lingkungan

Lingkungan yang dapat mengganggu tidur, antara lain ventilasi yang kurang

baik, ukuran tempat tidur, tempat tidur yang keras, posisi tempat tidur,

kebisingan/ribut, gaduh dan lain-lain.

3. Diet

Individu dengan kebiasaan makan yang baik dan sehat tidak akan mengalami

gangguan dalam tidur. Makanan yang banyak mengandung L-Triptofan seperti

keju, susu, daging, kacang-kacangan, coklat, pisang, kurma dan ikan tuna

menyebabkan seseorang mudah tidur. Minuman yang mengandung kafein dan

alkohol akan mengganggu tidur.

4. Obat-obatan

Obat memiliki efek terapeutik dan efek samping. Diantara beberapa efek obat,

ada yang dapat menyebabkan mudah mengantuk/tertidur dan ada pula yang

sangat mengganggu tidur. Obat golongan amfetamin dapat menurunkan tidur

REM.

5. Gaya hidup

Gaya hidup yang dimaksudkan adalah aktivitas fisik. Individu yang

mengalami kelelahan akan memperoleh tidur yang mengistirahatkan, terutama
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jika kelelahan tersebut dari aktivitas yang menyenangkan, sebaliknya, jika 

kelelahan dari aktivitas yang berlebihan atau disertai stress akan membuat 

sulit tidur. 

Potter & Perry (2010) mengemukakan, faktor yang mempengaruhi tidur 

antara lain:  

1. Obat dan substansi

Beberapa obat memunculkan efek samping kantuk, insomnia ataupun

kelelahan, seperti antidepresan dan stimulant, kafein, diuretic, beta-adrenergic

blockers, benzodiazepine, narkotika, alcohol, antikonvulsan.

2. Gaya hidup

Seorang individu yang bekerja secara rotasi sering mengalami kesulitan

menyesuaikan perubahan jadwal tidur.

3. Pola tidur yang lazim

Kantuk patologis terjadi ketika individu perlu atau ingin terjaga. Orang yang

mengalami kurang tidur sementara sebagai hasil dari aktivitas malam yang

aktif atau jadwal kerja yang diperpanjang, biasanya akan merasa ngantuk esok

harinya. Kurang tidur yang kronis jauh lebih serius dari kurang tidur

sementara dan menyebabkan perubahan serius pada kemampuan untuk

melakukan fungsi sehari-hari.

4. Stres emosional

Stress emosional menyebabkan individu menjadi tegang dan sering

menyebabkan frustasi ketika tidak dapat tidur. Stress akan mempersulit proses

tidur.

5. Lingkungan
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Lingkungan fisik mempengaruhi untuk memulai atau tetap tidur. Ventilasi 

yang baik penting untuk tidur nyenyak. Adanya teman tidur atau tidak, juga 

dapat mempengaruhi proses tidur individu. Keramaian, kebisingan mampu 

mempersulit tidur. 

6. Latihan dan kelelahan

Kelelahan yang berlebihan dari pekerjaan yang melelahkan akan membuat

sulit tidur terutama bagi anak-anak sekolah dasar dan remaja. Individu dapat

tidur nyenyak jika ia mengalami kelelahan dari hasil kerja yang

menyenangkan.

7. Makanan dan asupan kalori

Kebiasaan baik penting untuk menciptakan tidur yang baik. Beberapa alergi

makanan menyebabkan insomnia.

2.1.7 Kualitas Tidur 

Kualitas tidur adalah kemampuan individu untuk tetap tidur dan 

mendapatkan jumlah tidur NREM dan REM yang tepat. Tanda-tanda kualitas 

tidur yang baik yaitu tidur yang tenang, segar saat bangun di pagi hari dan 

semangat melakukan aktivitas (Craven & Hirnle 2000 dalam Agustin 2012). 

Penelitian yang diakukan Busyee et al. (dalam Agustin 2012) tentang pengukuran 

kualitas tidur dan pola tidur menggunakan The Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PSQI). PSQI membedakan antara tidur yang baik dan tidur yang buruk dengan 

pemeriksaan 7 komponen (Agustin 2012): 

1. Kualitas tidur

Evaluasi kualitas tidur merupakan evaluasi singkat terhadap tidur seseorang

tentang tidurnya yang baik atau buruk
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2. Latensi tidur

Durasi dari berangkat tidur hingga tertidur. Individu dengan kualitas tidur

yang baik membutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk memasuki tahap

tidur selanjutnya secara lengkap.

3. Durasi tidur

Durasi tidur merupakan waktu individu tertidur sampai bangun di pagi hari

tanpa terbangun tengah malam.

4. Efisiensi kebiasaan tidur

Efisiensi kebiasaan tidur merupakan rasio persentase antara jumlah total jam

tidur dibagi dengan jumlah jam yang dihabiskan di tempat tidur. Efisiensi

kebiasaan lebih dari 85% dapat dikatakan kualitas tidur baik.

5. Gangguan tidur

Kondisi terputusnya tidur, pola tidur – bangun individu berubah polanya, hal

ini menyebabkan penurunan kualitas tidur individu menjadi buruk

6. Penggunaan obat

Penggunaan obat sedatif mengindikasikan jika individu tersebut ada masalah

tidur. Obat-obatan memiliki efek terganggunya kualitas tidur.

7. Disfungsi di siang hari

Individu yang kualitas tidurnya kurang baik akan menyebabkan mengantuk di

siang hari sehingga membuat aktivitas di siang hari terganggu.
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2.2 Konsep Kestabilan Emosi 

2.2.1 Definisi Kestabilan Emosi 

Chaplin (2001) mengatakan, kestabilan emosi adalah terbebas dari 

kebimbangan suasana hati, memiliki kontrol emosi yang baik. Kestabilan emosi 

berarti kondisi yang benar-benar kokoh, tidak mudah tergoyahkan dan mampu 

menghadapi situasi apapun dalam kondisi emosi yang sama. Kestabilan emosi 

adalah tahapan yang harus dicapai oleh individu untuk lebih tenang dalam 

menghadapi masalah (Sharma 2006 dalam Widanti et al. n.d.). 

Kestabilan emosi bukan hanya salah satu penentu pola kepribadian yang 

efektif, namun juga membantu untuk mengontrol perkembangan remaja. Konsep 

emosi yang stabil di semua tingkatan adalah sebuah cerminan dari perkembangan 

emosi yang normal. Stabilitas emosi adalah satu dari beberapa indikator kesehatan 

mental. Jika remaja tidak memiliki kontrol emosi, akan menyebabkan kecemasan 

dan inferioritas perasaan (Kumar 2013). 

2.2.2 Karakteristik Kestabilan Emosi 

Karakteristik kestabilan emosi menurut Aleem (2005) antara lain: 

1. Mampu merespon situasi dengan baik

2. Mampu menunda respon, terutama respon negatif

3. Bebas dari rasa takut yang tidak beralasan dan mampu mengakui kesalahan

tanpa merasa malu.

Karakteristik kestabilan emosi yang baik menurut Setyawan (2016) 

adalah: 

1. Individu memiliki kepuasan hidup lebih tinggi

2. Memiliki pandangan yang selalu positif
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3. Jauh dari emosi-emosi dan pikiran yang negatif

4. Lebih tenang dalam menghadapi stress

5. Tidak mempunyai rasa isi hati terhadap orang lain

6. Berkepala dingin

2.2.3 Indikator Kestabilan Emosi 

Beberapa indikator kestabilan emosi menurut Chaturvedi & Chander 

(2012) adalah: 

1. Optimisme

Individu dikatakan optimis adalah individu yang selalu semangat, ceria, tidak

pernah putus asa jika banyak halangan untuk mendapatkan sesuatu. Mereka

menjalani hidup dengan damai dan penuh harapan, kegigihan untuk mencapai

harapannya tersebut. Individu yang optimis tidak memiliki rasa takut akan

kegagalan.

2. Empati

Individu dengan empati akan merasakan apa yang orang lain rasakan. Individu

memiliki kehangatan, kejujuran dan kepercayaan.

3. Kemandirian

Individu dikatakan memiliki kemandirian adalah mereka yang melakukan

sesuatu dengan sendiri, berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri

terlebih dahulu sebelum meminta bantuan orang lain. Berani untuk mengambil

keputusan hidup sendiri dan menanggung apapun resiko.

4. Ketenangan
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Individu yang memiliki ketenangan adalah mereka yang selalu tenang dalam 

menghadapi apapun. Tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah terganggu, 

menolak ketakutan dan kecemasan. Berfikir jernih dan tetap fokus. 

5. Toleransi

Individu dengan toleransi adalah yang memiliki sikap menghargai, lembut,

tidak memiliki konfik personal dan tidak melakukan kekerasan kepada

siapapun.

2.2.4 Aspek Kestabilan Emosi 

Beberapa aspek kestabilan emosi menurut Schneider (1991) dalam 

(Widanti et al. n.d.) yaitu: 

1. Kontrol emosi yang meliputi pengaturan emosi dan perasaan sesuai dengan

tuntutan lingkungan atau situasi dan standar dalam diri individu yang

berhubungan dengan nilai-nilai, cita-cita dan prinsip.

2. Bentuk respon emosi yang dipilih dan ditampilkan seseorang saat menghadapi

situasi tertentu.

3. Kematangan emosi, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan reaksi

emosi sesuai dengan tingkat perkembangannya yang diindikasikan dengan

adanya kemampun untuk menyesuaikan diri terhadap stress, tidak mudah

khawatir, tidak mudah cemas dan tidak mudah marah.

2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Kestabilan Emosi 

Morgan & King (dalam Setyawan 2016) mengemukakan,beberapa faktor 

yang mempengaruhi kestabilan emosi yaitu: 

1. Keadaan jasmani individu
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Kondisi kesehatan remaja yang baik akan memiliki kestabilan emosi yang 

jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan remaja yang sakit. 

2. Pembawaan (kondisi dasar individu) 

Kondisi dasar remaja ini meliputi genetik, gender, kepribadian, usia, etnis dan 

keadaan sosial ekonomi. 

3. Suasana hati 

Berbagai stimulus emosi yang mempengaruhi suasana hati remaja, baik 

stimulus positif maupun negatif. Hal ini berkaitan dengan munculnya 

rangsangan dari luar yang memicu keadaan emosional remaja. 

 

2.3 Konsep Kecemasan Sosial 

2.3.1 Definisi Kecemasan Sosial 

Kecemasan sosial adalah merasa takut dengan situasi sosial dan saat 

berinteraksi dengan orang lain yang dapat secara otomatis membawa sadar diri, 

pertimbangan, evaluasi dan kritik. Sclenker dan Leary (dalam Anindia & 

Nurwianti 2014) mengungkapkan bahwa kecemasan sosial adalah  

“anxiety resulting from the prospect or presence of interpersonal 

evaluation in real or imagined social setting.” 

Individu dengan kecemasan akanketakutan dan cemas dihakimi dan 

dievaluasi oleh orang lain, merasa kurang, kebingungan dan dihina (Richards, 

1996 dalam Parisa & Leonardi, 2014). Menurut American Psychiatric Association 

(2013) yang dikutip oleh Riskadina (2016), kecemasan sosial bisa disebut juga 

fobia sosial dimana individu merasa takut dan cenderung menghindari situasi 

sosial dan juga merasa takut akan dinilai negatif oleh orang lain di sekitarnya. 
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Kecemasan merupakan bentuk fobia yang lebih ringan yang takut terus-

menerus terhadap kehadiran orang lain. Individu berusaha menghindari suatu 

situasi dimana ia mungkin dikritik orang lain (Semium 2006 dalam Parisa 

&Leonardi 2014). Kecemasan akan memicu pada penarikan sosial dan perilaku 

menghindar karena hilangnya kesempatan untuk bersosialisasi secara normal. 

Kecemasan sosial berkaitan dengan kecemasan komunikatif digambarkan sebagai 

perasaan takut atau khawatir berada pada situasi sosial. Individu dengan 

kecemasan sosial akan memiliki kepribadian dengan ciri-ciri seperti malu, gugup, 

diam dan tidak berinteraksi demi menghindari pandangan negatif dari orang lain 

(Gecer & Gumus 2010 dalam Soliha 2015). Mereka akan bergantung pada media 

komunikasi yang dapat dilakukan secara tulisan karena cemas ketika harus 

berbicara melalui telepon (Robbins 2013 dalam Soliha 2015). 

2.3.2 Pola Respons dan Jenis Kecemasan 

Wiramihardja (2010) menjelaskan bahwa cemas atau anxiety merupakan 

konsep yang cukup sulit dalam psikologi karena lebih sedikit bukti nyata 

dibandingkan dengan konsepnya. Hampir semua individu merasakan anxiety, 

namun hampir semuanya tidak mampu menggambarkan kecemasan secara 

obyektif. Adanya berbagai faktor yang menimbulkan perasaan cemas atau 

perasaan berbahaya yang tidak jelas apa penyebabnya. David Barlow 

menampilkan suatu model mengenai sumber kecemasan, dari sisi biologis, 

psikologis maupun kejadian-kejadian di lingkungan. David menjelaskan, jika 

individu mendasarkan diri pada cara fasilitatif yang bersifat mutualistis, maka 

individu akan memberikan system feed back yang terus menerus. Inti kognitif dan 
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emosional dari sistem ini diperkuat oleh pengalaman tanda bahaya yang berulang 

kali. 

Dalam teori Freud, beberapa jenis kecemasan adalah: 

1. Kecemasan yang sumbernya obyektif atau kecemasan nyata, disebut takut atau

fear.

2. Kecemasan yang tidak memperlihatkan sebab dan ciri-ciri khas yang obyektif,

disebut kecemasan neurotic.

3. Kecemasan sebagai akibat dari adanya keinginan yang tertahan oleh hati

nurani.

2.3.3 Ciri-ciri Kecemasan Sosial 

Ciri-ciri Kecemasan Sosial menurut Butler (Furmak 2000 dalam 

Prameswari et al. 2015) 

Tabel 2.1 Ciri-ciri Kecemasan Sosial 

Kognitif Perilaku Respon Tubuh 
Emosi atau 

perasaan 

1. Mengkhawatirkan

apa yang orang 

pikirkan 

2. Sulit berkonsentrasi

3. Selalu mengingat 

apa yang orang 

katakan 

4. Selalu berfikir 

tentang apa 

kesalahan yang telah 

dilakukan 

5. Pikiran menjadi 

kosong dan bingung 

untuk mengatakan 

sesuatu. 

1. Berbicara

kadang cepat 

atau lambat, 

diam, sehingga 

kalimat tidak 

jelas 

2. Menghindari

kontak mata 

dengan orang 

lain 

3. Melakukan

sesuatu dengan

hati-hati agar 

tidak menarik 

perhatian orang 

lain 

4. Selalu mencari

aman

5. Menghindari

kegiatan atau 

situasi sosial.

1. Muka merah 

karena malu

2. Berkeringat atau

menggigil

3. Tegang, sulit

untuk tenang

4. Panik, jantung

berdetak

kencang

5. Nafas memburu

6. pusing

1. Grogi

2. Cemas

3. Takut

4. Takut terhadap

sesuatu yang 

belum terjadi 

5. Frustasi

6. Marah

terhadap diri

sendiri maupun

orang lain

7. Menjadi tidak

percaya diri 

8. Depresi

9. Tidak memiliki

harapan

berubah.
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2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Sosial 

Riskadina (2016)menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan, antara lain: 

1. Genetik

Anak dengan orang tua yang mengalami gangguan kecemasan sosial

meningkatkan resiko anak juga mengalami kecemasan sosial (Spence &

Rapee, 2006). Penelitian mengenai pengaruh gen spesifik pada gangguan

kecemasan sosial masih akan terus dilakukan karena adanya kesulitan

menggambarkan kesimpulan yang kuat mengenai peran gen dalam

perkembangan gangguan kecemasan sosial (Spence & Rapee 2016).

2. Lingkungan

Pola pengasuhan orangtua atau keluarga yang over protective berpotensi

meningkatkan resiko kecemasan sosial (Spence & Rapee 2016). Penelitian

yang dilakukan oleh Soliha (2015) mengungkapkan bahwa media sosial

memberi pengaruh terhadap kecemasan sosial. Individu yang mengoperasikan

media sosial dalam waktu yang lama akan terbiasa dengan dunia mayanya,

sehingga kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang disekitarnya, hal

ini akan menimbulkan kecemasan sosial.

2.3.5 Dimensi Kecemasan Sosial 

La Greca & Lopez (dalam Inderbitzen-nolan & Walters 2000) kecemasan 

sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu: 

1. Ketakutan akan evaluasi negatif (Fear of Negative Evauation / FNE)
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2. Penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam situasi yang baru atau

berhubungan dengan orang asing (Social Avoidance and Distress-New / SAD-

N).

3. Penghindaran sosial dan rasa tertekan yang dialami secara umum atau dengan

orang yang dikenal (Social Avoidance and Distress-General / SAD-G).

2.4 Konsep Remaja 

2.4.1 Remaja dan batasannya 

Santrock (2007) mendefinisikan remaja merupakan perubahan 

perkembangan dari kanak-kanak ke masa dewasa, mencakup beberapa aspek yaitu 

biologi, kognitif dan perubahan sosial yang berlangsung antara usia 10-19 tahun. 

Masa remaja merupakan masa penuh gejolak emosi dan ketidakseimbangan, yang 

tercakup dalam “storm and stress”. A Bandura mengemukakan bahwa masa 

remaja menjadi masa pertentangan dan pemberontakan karena terlalu 

menitikberatkan ungkapan-ungkapan bebas dan ringan dari ketidakpatuhan 

(Gunarsa & Singgih 2008). 

Santrock membagi remaja menjadi 3 bagian, antara lain: 

1. Remaja awal (10-14 tahun / early adolescence)

Masa ini ditandai dengan berbagai perubahan tubuh yang cepat, sering

mengakibatkan kesulitan dalam menyesuaikan diri dan remaja mulai mencari

identitas diri.

2. Remaja pertengahan (14-17 tahun / middle adolescence)

Masa ini ditandai dengan bentuk tubuh yang sudah menyerupai orang dewasa.

Remaja sering kali diharapkan dapat berperilaku seperti orang dewasa,
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meskipun belum siap secara psikologi. Pada masa ini sering terjadi konflik, 

karena remaja mulai ingin bebas mengikuti teman sebaya yang erat kaitannya 

dalam pencarian identitas diri, sedangkan di sisi lain remaja masih bergantung 

pada orang tua. 

3. Remaja akhir (17-19 tahun / late adolescence)

Masa ini ditandai dengan pertumbuhan biologis yang melambat, tetapi masih

berlangsung di tempat-tempat lain. Emosi, minat, konsentrasi dan cara

berpikir remaja akhir mulai stabil. Kemampuan menyelesaikan masalah sudah

meningkat.

2.4.2 Karakteristik Masa Remaja 

Tim Penulis Poltekkes Depkes Jakarta (2010) menuliskan,karakteristik 

perkembangan yang normal terjadi pada remaja dalam menjalankan tugas 

perkembangannya mencapai identitas diri, antara lain: menilai diri secara objektif 

dan merencanakan untuk mengaktualisasikan kemampuannya, dengan demikian, 

fase ini remaja akan: 

1. Menilai rasa identitas pribadi

2. Meningkatkan minat pada lawan jenis

3. Menggabungkan perubahan seks sekunder ke dalam citra tubuh

4. Memulai perumusan tujuan okupasional

5. Memulai pemisahan diri dari otoritas keluarga.

Hurlock (1994) menjelaskan berbagai ciri-ciri remaja sebagai berikut: 

1. Masa remaja adalah masa peralihan
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Dikatakan masa peralihan karena peralihan dari tahap satu ke tahap 

perkembangan berikutnya. Pada masa ini remaja bukan seorang anak bukan 

juga seorang dewasa. 

2. Masa remaja adalah masa terjadi perubahan

Terjadi perubahan fisik, perubahan perilaku dan juga perkembangan sikap.

Beberapa perubahan besar yang terjadi pada remaja adalah perubahan emosi,

peran, minat dan pola perilaku.

3. Masa remaja adalah masa yang penuh masalah

Masa remaja sering mengalami masalah yang sulit karena remaja belum

mampu menyelesaikannya sendiri.

4. Masa remaja adalah masa mencari identitas

Remaja mencari tahu kejelasan siapa dirinya dan apa perannya di masyarakat.

Remaja ingin memperlihatkan dirinya sebagai individu sementara remaja juga

ingin mempertahankan dirinya terhadap kelompok sebaya.

5. Masa remaja sebagai masa yang menimbulkan kekuatan

Stigma masyarakat bahwa remaja adalah anak yang tidak rapi, tidak dapat

dipercaya, cenderung berperilaku merusak sehingga menyebabkan orang

dewasa mengawasi dan membimbing remaja. Stigma ini membuat masa

peralihan remaja ke dewasa menjadi sulit, karena orang tua yang memiliki

pandangan seperti ini akan selalu curiga, sehingga menimbukan pertentangan

dan membuat jarak antara orangtua dengan remaja.

6. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis

Remaja cenderung memandang dengan persepsinya sendiri. Mereka belum

melihat apa adanya namun menginginkan sebagaimana yang ia harapkan.
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7. Masa remaja adalah ambang masa dewasa

Remaja semakin matang berkembang dan berusaha memberi kesan sebagai

seseorang yang hampir dewasa. Remaja akan memusatkan dirinya pada

perilaku yang dihubungkan dengan status orang dewasa, misalnya dalam

berpakaian dan bertindak.

Ciri-ciri remaja lainnya menurut Gunarsa & Singgih (2008) antara lain: 

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, sebagai akibat

dari perkembangan fisik, menyebabkan perasaan rendah diri.

2. Ketidakseimbangan secara keseluruhan terutama keadaan emosi yang labil

3. Perombakan pandangan dan petunjuk hidup yang telah diperoleh pada masa

sebelumnya, meninggalkan perasaan kosong di dalam diri remaja.

4. Sikap menentang dan menantang orangtua maupun orang dewasa lainnya

merupakan ciri yang mewujudkan keinginan remaja untuk menunjukkan

ketidak tergantungannya kepada orang tua atau orang dewasa.

5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal sebab pertentangan-

pertentangan dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya.

6. Kegelisahan, keadaan tidak tenang menguasai diri remaja.

7. Eksperimentasi atau keinginan besar yang mendorong remaja mencoba dan

melakukan segala kegiatan dan perbuatan orang dewasa.

8. Eksplorasi, keinginan untuk menjelajahi lingkungan alam sekitar.

9. Banyaknya fantasi, khayalan dan bualan.

10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan

berkelompok.
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2.4.3 Tugas Perkembangan Remaja 

Remaja memiliki tugas perkembangan sebagai berikut (Gunarsa & Singgih 

2008): 

1. Menerima keadaan fisiknya

Pada masa ini remaja mengalami perubahan fisik yang berhubungan dengan

pertumbuhan dan kematangan seksual. Pertumbuhan fisik menghasilkan

panjang lengan dan tungkai maupun tinggi badan yang tidak selalu sesuai

dengan harapan remaja maupun lingkungan. Perbedaan antara harapan remaja

maupun harapan lingkungan dengan keadaan fisik remaja menimbulkan

masalah, sehingga sulit untuk menerima keadaan fisiknya.

2. Memperoleh kebebasan emosional

Remaja perlu menghadapi pilihan-pilihan dari yang ringan sampai berat

dengan jangkauan jauh ke masa depan. Remaja harus memperoleh latihan

dalam mengambil keputusan secara bertahap agar menjadi seorang dewasa

yang dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kebebasan emosional

adalah landasan untuk membedakan mana yang baik dan buruk, apa yang

harus dipilih dan tidak, tujuan mana yang harus dikejar dan yang harus

ditinggalkan, sehingga remaja dapat bergaul dan menjalankan tugas

selanjutnya.

3. Mampu bergaul

Remaja harus bergaul dengan teman sebaya dan tidak sebaya, sejenis maupun

tidak sejenis untuk mempersiapkan diri masa dewasa. Remaja sering

menghadapi berbagai macam keadaan dalam usaha memperluas pergaulan.
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Pengaruh lingkungan yang mengarahkan maupun yang menjerumuskan juga 

dialaminya. 

4. Menemukan model untuk identifikasi

Menurut E.H Erikson pada masa ini remaja harus menemukan identitas diri.

Seorang yang sukses dalam roda kehidupan masyarakat dan dikagumi remaja

mudah dijadikan model identifikasi. Usaha mengidentifikasi diri dengan tokoh

yang dikagumi harus melihat kemampuan manakah yang bisa menunjang

tercapainya idaman tersebut.

5. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri

Remaja mengalami perubahan dalam cara berpikir dan menunjukkan

bertambahnya minat terhadap peristiwa yang tidak langsung dan hal-hal yang

tidak konkrit. Refleksi diri akan membuat remaja memperoleh pengetahuan

tentang diri dan pengetahuannya.

6. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma

Remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan luar dan dalam. Lingkungan

dalam remaja penuh gejolak perasaan, keinginan dan dorongan yang bisa

tersalur dalam perilakunya. Nilai-nilai dan norma yang mengatur tingkah laku

menambah penguasaan diri atas pemunculan perilaku yang dapat diterima oleh

teman dan masyarakat.

7. Meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian kekanak-kanakan

Remaja diharapkan bisa meninggalkan kecenderungan, keinginan untuk

menang sendiri. Sepanjang masa peralihan ini remaja harus belajar melihat

dari sudut pandang orang lain.
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2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Remaja 

Jurnal Ikalor (2013) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan remaja antara lain: 

1. Faktor hereditas

Warisan atau bawaan sejak lahir atau keturunan dari orang tua dapat

mempengaruhi perkembangan remaja. Fakta dilapangan membuktikan

beberapa remaja yang berkembang tidak jauh berbeda dengan orang tuanya.

2. Faktor lingkungan

Individu hidup di sebuah lingkungan, sehingga individu tidak bisa lepas dari

lingkungan tersebut. Segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan dimana

remaja berada, pasti akan memberi pengaruh pada perkembangannya.

Beberapa yang termasuk faktor lingkungan yaitu teman sebaya, media masa

(media sosial) dan keluarga.

3. Kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis

Sejalan dengan bertambahnya waktu, remaja semakin matang fungsi organ

dan psikisnya, semakin berkembang juga perkembangan remaja ke yang lebih

luas.

4. Aktifitas individu sebagai subyek bebas yang berkemauan, kemampuan

seleksi, dapat menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha membangun

diri sendiri.
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2.5 Konsep Media Sosial 

2.5.1 Definisi Media Sosial 

Media sosial merupakan sebuah media online melalui aplikasi berbasis 

internet, dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi dan menciptakan konten 

berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial dan ruang dunia virtual yang didukung 

oleh teknologi multimedia yang semain canggih dan hebat. Media sosial memiliki 

kelebihan yaitu cepat dalam penyebaran informasi, sebaliknya, kelemahannya 

yaitu mengurangi intensitas interaksi interpersonal secara langsung atau tatap 

muka, kecanduan yang berlebihan serta persoalan hukum karena kontennya yang 

melanggar moral, privasi serta peraturan (R.sudiyatmoko 2015). 

2.5.2 Ciri-ciri Media Sosial 

Beberapa ciri-ciri media sosial menurut R.sudiyatmoko (2015) yaitu: 

1. Isi yang disampaikan dibagikan tidak terbatas pada satu orang saja namun

banyak orang.

2. Disampaikan dengan koneksi internet atau online.

3. Media sosial menciptakan pengguna yang kreatif beraktualisasi diri.

4. Dalam media social terdapat aspek fungsional seperti identitas, interaksi,

sharing, eksis, relasi, status dan group.

2.5.3 Jenis media sosial 

Dalam R.sudiyatmoko (2015),  media sosial dapat dibagi menjadi 6 jenis: 

1. Proyek kolaborasi website.

Penggunanya dapat mengubah, menambah ataupun membuang konten-konten

yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

2. Blog dan microblog
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Pengguna dapat bebas mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti Twitter. 

3. Konten atau isi

Pengguna di website saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-

book, video, foto, dan lain-lain.

4. Situs jejaring sosial

Pengguna terkoneksi dengan membuat informasi pribadi maupun social

sehingga dapat diakses oleh orang lain. Beberapa situs jejaring sosial antara

lain:

a) Facebook

b) Youtube

c) Twitter

d) Friendster

e) Instagram

f) Path

5. Virtual game world

Pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar

layaknya di dunia nyata melalui aplikasi 3D, contoh online game.

6. Virtual social world

Hampir sama dengan virtual social world, namun lebih cenderung ke aspek

kehidupan, contoh Second Life.

2.5.4 Kelebihan Media Sosial 

Berikut adalah kelebihan media sosial menurut R.sudiyatmoko (2015) 

dibandingkan dengan media konvensional: 
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1. Cepat, ringkas dan sederhana. Media sosial mudah digunakan tanpa harus

memiliki pengetahuan Teknologi Informasi (TI).

2. Menciptakan hubungan yang lebih intens. Media sosial member kesempatan

yang lebih luas untuk berinteraksi serta membangun hubungan timbal balik

secara langsung.

3. Jangkauan luas dan global. Individu dapat mengkomunikasikan informasi

secara cepat tanpa hambatan geografis.

2.5.5 Dampak Media Sosial 

Carrol & Kirkpatrick (2011) menjelaskan, adanya media sosial memberi 

pengaruh kepada penggunanya, baik manfaat atau kerugian. 

1. Manfaat Media Sosial bagi Remaja

a. Remaja menggunakan media sosial untuk mempererat tali persahabatan

dan kekeluargaan dengan para teman-teman, seperti sekolah, organisasi,

komunitas, orang tua, keluarga dan aktivitas lainnya. Media sosial

memberi kemudahan bagi remaja untuk menjalin hubungan dan

kesempatan untuk belajar dengan satu sama lain (Christofferson 2016).

b. Media sosial memberikan lingkungan yang mendukung untuk

mengeksplorasi persahabatan, status sosial, juga memberi kesempatan

untuk berbagi dan mendiskusikan kesukaan atau hobi remaja, seperti

musik, film dan hobi remaja lainnya (Ito 2008 dalam Carrol & Kirkpatrick

2011).

c. Situs media sosial dapat memungkinkan remaja menemukan dukungan

online untuk orang penyandang penyakit, cacat atau yang mempunyai
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kekurangan lainnya (McKenna & Bargh 2000 dalam Carrol & Kirkpatrick 

2011). 

d. Remaja melihat situs media sosial sebagai sumber informasi ataupun

sumber motivasi dari tokoh yang mereka banggakan (Nielsen 2009dalam

Carrol & Kirkpatrick 2011).

e. Remaja memanfaatkan media untuk mencari jawaban atas masalah

kesehatan mereka (Lenhart 2010 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011).

2. Kerugian Media Sosial bagi Remaja

a. Cyberbullying

Penggunaan media sosial menciptakan kesempatan untuk mendapat

tekanan emosional dan menerima komunikasi yang mengancam,

melecehkan atau memalukan dari remaja lain. Cyberbullying telah terbukti

menyebabkan tingkat depresi dan kecemasan yang lebih tinggi (Kowalski

2009 dalam Carrol & Kirkpatrick 2011).

b. Harga diri rendah

Penggunaan media sosial digunakan remaja sebagai ajang untuk menjadi

yang “terbaik”, sebagai contoh remaja berusaha menunjukkan penampilan

mereka yang terbaik, dalam segi gaya hidup maupun kemampuan. Hal ini

membuat remaja yang tidak bisa melakukan hal yang sama akan

mengalami pesimis dan menimbulkan harga diri yang rendah

(Brusilovskiy et al. 2016).

c. Membuat kecanduan atau ketergantungan
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Konten media sosial yang luas dan sangat memberi kenyamanan bagi 

remaja membuat remaja tidak bisa lepas darinya, sehingga remaja menjadi 

kecanduan media sosial. 

d. Kehidupan sosial akan terganti

Kemudahan yang diberikan media sosial, membuat remaja memilih

berinteraksi melalui media sosial dibandingkan dengan tatap muka.

Remaja menjadi kurang sosialisasi dan interaksi jika mereka hanya

mengandalkan media sosial (Aljawiy & Muklason n.d.)

e. Kualitas tidur buruk

Remaja banyak menghabiskan waktu untuk bermain media sosial. Tidak

mengenal waktu, bahkan waktu tidur mereka gunakan untuk

mengoperasikan media sosial. Pada saat bangun di pagi hari, mereka akan

terlambat bangun tidur, bahkan saat bangun badan terasa tidak segar dan

tidak semangat, hal ini yang disebut kualitas tidur yang buruk.

f. Kecemasan sosial

Ketergantungan media sosial membuat individu kurang berinteraksi, hal

ini membuat individu merasa takut jika bertemu dengan orangbaru ataupun

situasi yang baru dan memberi dampak memiliki teman yang sedikit serta

sering berpikiran negatif terhadap orang lain, remaja dengan seperti ini

dikatakan mengalami kecemasan sosial.

g. Kestabilan emosi

Konten dari media sosial yang sangat luas membuat penggunanya dengan

sangat bebas mengakses dan melihat apapun, termasuk yang mengandung

unsur yang memicu perubahan suasana perasaan. Ketika stimulus
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emosional didapatkan oleh individu dengan intensitas yang tinggi, maka 

individu tersebut akan mengalami perubahan suasana perasaan sehingga 

berdampak pada perubahan kestabilan emosi (Locke 2001 dalam 

Setyawan 2016). 

2.5.6 Jenis Aplikasi Media Sosial 

Sejumlah aplikasi media sosial yang popular dan berpengaruh terhadap 

masyarakat antara lain (R.sudiyatmoko 2015): 

1. Aplikasi berbagai video (video sharing) : Youtube, Vimeo, Dailymotion

2. Aplikasi mikoblog : Twitter, Tumblr

3. Aplikasi berbagi jaringan sosial: Facebook, Google Plus, Path

4. Aplikasi berbagi jaringan professional: LinkedIn, Scribd, Slideshare

5. Aplikasi berbagi foto: Pinterest, Picasa, Flickr, Instagram

2.5.7 Durasi Penggunaan Media Sosial 

Durasi penggunaan media sosial digolongkan sebagai berikut (Syamsoedin 

et al. 2015): 

1. Sangat lama : menggunakan media sosial ≥ 7 jam dalam sehari, kategori ini

digolongkan mencapai ketergantungan

2. Lama : menggunakan media sosial 5-6 jam

3. Sedang : menggunakan media sosial 3-4 jam

4. Singkat : 1-2 jam

5. Sangat singkat :< 1 jam.
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2.6 Keaslian Penelitian 

Tabel 2.2 Keaslian Penelitian 

No Judul Metode Hasil 

1. Social media use,

community

participation and

psychological well-

being among

individuals with serious

mental illness

D: deskriptif analitik 

S: 232 responden 

V:penggunaan medsos, 

kesepian, kualitas hidup, 

distress psikologi, partisipasi 

komunitas, keterlibatan 

masyarakat. 

I: kuesioner 

A: t-tes dan chi square 

Frekuensi dan intensitas penggunaan 

media sosial tidak berhubungan 

dengan kesepian, gejala atau kualitas 

hidup. Intensitas dan lama 

penggunaan media sosial positif 

berkorelasi dengan hari-hari 

partisipasi komunitas. Intensitas 

yang tinggi penggunaan media sosial 

berhubungan dengan keterlibatan 

bermasyarakat 

2. Sleepyteens: social

media use in

adolescence is

associated with poor

sleep quality, anxiety,

depression and low

self-esteem.

D:cross sectional 

S: 467 responden, usia 11-17 

tahun.  

V: kuallitas tidur buruk, 

kecemasan and depresi, 

harga diri, investasi 

emosional di medsos , 

penggunaan medsos 

keseluruhan dan malam hari 

I: kuesioner 

A: analisa regresi 

Studi ini menemukan bahwa 

penggunaan media sosial pada 

malam hari dan investasi emosional 

dalam media sosial sangat kuat 

terkait dengan tidur yang kurang dari 

penggunaan media sosial secara 

keseluruhan. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan media sosial di 

tempat tidur dan kegelisahan karena 

tidak terhubung dengan media sosial 

dapat menjelaskan hubungan yang 

diamati antara penggunaan media 

sosial dan tidur yang buruk. Namun, 

sementara arah hubungan antara 

penggunaan media sosial dan 

ansietas dan depresi tetap tidak jelas, 

temuan saat ini dengan jelas 

menunjukkan bahwa kualitas tidur 

terlibat dalam hubungan ini 

3. The Association

between social media

use and sleep

disturbance amoung

young adults

D :cross sectional 

S : 1796 responden 

V : penggunaan media 

sosial, gangguan tidur, 

kovariasi 

I : kuesioner 

A : chi square dan regresi 

Volume dan intensitas penggunaan 

media sosial yang tinggi secara 

signifikan menimbulkan gangguan 

tidur. 

4. Social anxiety and

Internet socialization in

Indian undergraduate

students: An

exploratory study

D : cross sectional 

S : 316 mahasiswa sarjana 

V : kecemasan sosial, 

penggunaan Facebook 

I : kuesioner SIAS dan SPS 

Kecemasan sosial diperkirakan 

kelainan yang signifikan , yang 

terjadi pada kaum muda yang 

produktif dan  menunjukkan bahwa 

wanita yang cenderung mengalami. 
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A : Fisher Exact Test dan 

Chi square 

Skor fobia sosial yang tinggi 

berhubungan dengan 

ketidakmampuan untuk mengurangi 

penggunaan facebook.   

5. Hubungan Durasi

Penggunaan Media

Sosial dengan Kejadian

Insomnia pada Remaja

di SMA Negeri 9

Manado

D : cross sectional 

S : 62 responden 

V : durasi penggunaan 

media sosial, insomnia 

I : lembar wawancara, 

kuesioner, lembar observasi 

A : uji Pearson Chi Square 

Dalam penelitian ini ditemukan 

adanya hubungan antara durasi 

penggunaan media sosial dengan 

kejadian insomnia pada remaja, 

dapat dilihat melalui Uji Pearson 

Chi-Square dengan tingkat 

kemaknaan 95% (α = 0,05), hasil 

analisa menunjukkan yaitu nilai p = 

0,000, maka nilai p < α.  

6. Hubungan antara 

Durasi Penggunaan 

Media Sosial dengan 

Kestabilan Emosi pada 

Pengguna Media Sosial 

Usia Dewasa Awal 

D: kuantitatif korelasional 

S: 112 orang 

V: durasi penggunaan 

medsos, kestabilan emosi 

I: skala dan angket 

A: analisis korelasi 

Ada hubungan yang negatif dan 

signifikan antara durasi penggunaan 

medsos dengan kestabilan emosi 

pengguna media sosial dewasa awal. 

Semakin rendah durasi penggunaan 

medsos, semakin tinggi kestabilan 

emosi yang dimiliki oleh pengguna 

medsos 

7. How is Social

Networking Sites

Effecting Teen’s Social

and Emotional

Development: A

Systemic Review.

D: kualitatif 

S: usia 12-18 tahun 

V: jejaring sosial, sosial dan 

pembentukan akademik 

Studi ini menunjukkan bagaimana 

remaja menggunakan medsos, 

membentuk budaya di komunitas 

onlinedan menampilkan perilaku 

komunikasi yang terhubung ke 

pembentukan dan efek sosial yang 

positif. 

8. Hubungan Facebook 

Addiction 

Disorderdengan 

Perilaku Asertif 

Remaja di SMA 

Kristen 1 Tomohon 

D: cross sectional 

S: 69 responden 

V: kecanduan facebook, 

perilaku asertif remaja 

I: kuesioner 

A: uji Chi-Square 

Hal ini menunjukkan ada hubungan 

antara facebook addiction disorder 

dengan perilaku asertif remaja. 

9. Hubungan antara 

Problematic Internet 

Use dengan Social 

Anxiety pada Remaja 

D: cros sectional 

S: remaja usia 15-17 tahun 

V: problematic internet use, 

social anxiety 

I: kuesioner skala GPIUS2 

dan SAS-A 

A: analisis korelasi person 

Hasil dari ujihipotesis tersebut 

menyatakan hipotesis diterimayang 

artinya adalah terdapat hubungan (p 

= 0.001dan p < 0.05) antara 

problematic internet usedengan 

social anxiety. Korelasi antar 

keduavariabel tersebut memiliki 

korelasi yang bernilai positif. 

10. Hubungan Intensitas 

Penggunaan Internet 

dengan Kualitas Tidur 

D : cross sectional 

S : 38 responden 

V : Intensitas penggunaan 

Berdasarkan penghitungan uji 

statistik korelasi pearson didapatkan 

nilai signifikan 0,031 lebih kecil dari 
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pada Mahasiswa 

Semester VI di STIKES 

Majapahit Mojokerto  

internet, kualitas tidur 

I : kuesioner 

A : uji statistik korelasi 

pearson 

0,05, sehingga H0 ditolak berarti ada 

hubungan intensitas penggunaan 

internet dengan kualitas tidur pada 

mahasiswa semester VI. 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Hubungan antara Penggunaan Media Sosial 

Dengan Kualitas Tidur, Kestabilan emosi dan Kecemasan pada 

Remaja Di SMA N 20 Surabaya 

Keterangan : 

= Diukur 

=Tidak diukur 

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Perkembangan Remaja 

Hereditas 

Lingkungan 

Kematangan fungsi 

organis dan psikis 

Aktifitas individu 

sebagai subyek bebas 

yang berkemauan, 

kemampuan seleksi, 

dapat menolak atau 

menyetujui, punya 

emosi serta usaha 

membangun diri sendiri. 

Keluarga 

Teman Sebaya 

Media massa: 

media sosial 

Kualitas 

Tidur 

Kestabilan 

Emosi 

Kecemasan 

Sosial 
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Penjelasan : 

Jurnal Ikalor (2013) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan remaja antara lain hereditas, lingkungan, kematangan fungsi 

organis dan psikis dan aktifitas individu sebagai subyek bebas yang berkemauan, 

kemampuan seleksi, dapat menolak atau menyetujui, punya emosi serta usaha 

membangun diri sendiri. Faktor lingkungan sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu 

keluarga, teman sebaya dan media massa. Media sosial merupakan salah satu dari 

bagian media massa. Remaja yang menggunakan atau aktif pada media sosial 

akan menghabiskan waktu untuk mengoperasikan media sosial tersebut sehingga 

akan berdampak pada beberapa hal, yaitu kualitas tidur, kestabilan emosi dan 

kecemasan sosial. 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H1 : Ada hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada 

remaja di SMA N 20 Surabaya. 

H2 : Ada hubungan penggunaan media sosial dengan emosipada remaja di 

SMA N 20 Surabaya. 

H3 : Ada hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan sosial pada 

remaja di SMA N 20 Surabaya. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Pendekatan cross 

sectional yang digunakan dalam penelitian ini, karena untuk menentukan 

hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan 

kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya. 

4.2 Populasi, Sampel (kriteria inklusi, eksklusi), Besar Sampel (sample size) 

dan Teknik Pengambilan Sampel (sampling) 

4.2.1 Populasi 

Populasi merupakan subjek yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan(Nursalam 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi di 

SMA 20 Surabaya yang berjumlah 680 orang, dengan populasi terjangkau yang 

berjumlah 340 siswa kelas XI. 

4.2.2 Sampel 

Bagian dari populasi terjangkau yang digunakan sebagai subjek penelitian 

disebut sampel. Sampel penelitian ini adalah siswa-siswi yang memenuhi kriteria: 

1. Inklusi

a. Siswa-siswi yang memiliki media sosial

b. Siswa-siswi kelas XI
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2. Eksklusi

a. Siswa-siswi yang tidak masuk saat penelitian berlangsung.

4.2.3 Besar Sampel 

Besar sampel dihitung menggunakan rumus: 

4.2.4 Teknik Pengambilan Sampel (sampling) 

Sampling adalah proses seleksi untuk dapat mewakili populasi. Teknik 

sampling merupakan cara-cara dalam pengambilan sampel agar memperoleh 

sampel yang sesuai keseluruhan subjek penelitian (Nursalam 2015). Penelitian ini 

menggunakan teknik random sampling. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah 

1. Variabel independen (bebas) : media sosial

2. Variabel dependen (terikat) : kualitas tidur, kestabilan emosi, kecemasan

sosial

n = 

N.z2.p.q

d2.(N-1) + z2.p.q 

n = 

340. (1,96)2 0,5 . 0,5

(0,05)2(340-1) + (1,96)2 . 0,5 . 0,5 

n = 178 responden 
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4.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan 

KualitasTidur, Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial di SMAN 20 

Surabaya 

Variabel Definisi Parameter Alat Ukur 
Skala 

Data 
Skor 

Media 

Sosial 
Media online 

dengan 

aplikasi 

berbasis 

internet yang 

digunakan 

untuk berbagi 

&berpartisipa

si  
(Facebook, 

instagram, 

line, path, 

youtube dan 

twitter) 

 Waktu 

penggunaan 



Kuesioner Nominal Rendah  = 0 
Tinggi = 1 

Penilaian: 
Penggunaan 

media sosial 

dikatakan tinggi 

jika memilih 

jawaban setiap 

saat dan rendah 

jika memilih 

jawaban selain 

setiap saat  

Kualitas 

Tidur 

Kemampuan 

individu untuk 

tidur dan 

mendapatkan 

tidur yang 

tenang 

Kriteria 

pemenuhan 

kebutuhan tidur: 

 Kualitas tidur 

 Latensi tidur 

 Durasi tidur 

 Kebiasaan tidur 

 Gangguan tidur 

 Penggunaan 

obat tidur yang 

berlebihan 

 Disfungsi siang 

hari dalam 1 

bulan terakhir 

Kuesioner 

PSQI 

(Pittsburgh 

Sleep 

Quality 

Index) 

Ordinal 1. Buruk: jika

skor total >5

2. Baik: jika

skor ≤ 5

Kestabilan 

Emosi 
Bebas dari 

kebimbangan 

suasana hati, 

memiliki 

kontrol emosi 

yang baik 

 Optimisme 

 Empati  

 Kemandirian 

 Ketenangan 

 Toleransi  

Kuesioner 
(di adopsi 

dari skripsi 

Melisa 

Setyawan 

Universitas 

Sanata 

Dharma 

Yogyakarta 

Ordinal Untuk 

pernyataan 

positif: 
STS = 1 
TS = 2 
S = 3 
SS = 4 

Untuk 

pernyataan 

negatif: 
STS = 4 
TS = 3 
S = 2 
SS = 1 
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Penilaian: 
Rendah : 20-39 
Sedang : 40-59 
Tinggi : 60-80 

Kecemasan 

Sosial 
Merasa takut 

dengan situasi 

sosial dan saat 

berinteraksi 

dengan orang 

lain serta 

takut jika di 

evaluasi / 

kritik oleh 

orang lain. 

 FNE 

 SAD-N 

 SAD-G 

Kuesioner 

SAS-A 

(Social 

Anxiety 

Scale for 

Adolescent)

(Inderbitz

en-nolan 

& Walters 

2000) 

Ordinal 1 – 5 = tidak 

sama sekali 

hingga selalu 

Penilaian: 
Rendah : 20-46 
Sedang : 47-74 
Tinggi : 75-100 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lembar kuesioner sebagai bahan penelitian. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian: 

1. Kuesioner Media Sosial

Variabel media sosial menggunakan kuesioner yang dibuat sendiri oleh

peneliti. Parameter pernyataan yaitu waktu penggunaan. Responden

dikategorikan tinggi penggunaanya terhadap media sosial jika ia memilih

jawaban setiap saat dan dikatakan rendah jika memilih jawaban selain setiap

saat.

2. Kuesioner Kualitas Tidur (PSQI)

Variabel kualitas tidur menggunakan The Pittsburgh Sleep Quality Index.

PSQI terdiri dari 9 pertanyaan dengan 7 komponen, yaitu latensi tidur (no. 2),

durasi tidur (no. 1 & 3), kualitas tidur (no. 9), efisiensi kebiasaan tidur (no. 4),

gangguan tidur (no. 5), penggunaan obat tidur (no. 6) dan gangguan fungsi
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tubuh di siang hari (no. 7 & 8). Penilaian kuesioner ini adalah jika total nilai 

PSQI ≤ 5 berarti kualitas tidur baik, dan jika total nilai > 5 menunjukkan 

bahwa kualitas tidur buruk. 

3. Kuesioner Kestabilan Emosi

Variabel kestabilan emosi dibuat oleh peneliti dengan acuan komponen

kestabilan emosi dari Chaturvedi & Chander. Komponennya yaitu optimisme,

empati, kemandirian, ketenangan dan toleransi. Terdiri dari 20 pernyataan,

terdapat pilihan STS, TS, S, SS. Pada kuesioner ini terdapat pernyataan positif

dan negatif, dimana pernyataan negatif terdapat pada nomor 4, 8, 10, 13,15,

16, 17, 19 dan sisanya adalah penyataan positif (Setyawan 2016).

4. Kuesioner Kecemasan Sosial

Kuesioner kecemasan sosial menggunakan alat ukur Social Anxiety Scale for

Adolescent (SAS-A) yang terdiri dari beberapa dimensi menurut La Greca &

Lopez (1998), yaitu FNE (ketakutan akan evaluasi negatif), SAD-

N(penghindaran sosial dan rasa tertekan dalam situasi yang baru atau

berhubungan dengan orang asing) dan SAD-G (penghindaran sosial dan rasa

tertekan yang dialami secara umum atau dengan orang yang dikenal).

Kuesioner berupa pernyataan berjumlah 20 soal. Pilihan terdiri dari 1 sampai

5, 1 tidak sama sekali hingga 5 selalu (Inderbitzen-nolan & Walters 2000).

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 20 Surabaya.Waktu penelitian ini 

adalah bulan Juni 2017. 
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4.7 Prosedur Pengambilan atau Pengumpulan Data 

Proses penelitian ini diawali dengan perijinan untuk mendapatkan data di 

SMAN 20 Surabaya. Setelah perijinan disetujui, peneliti menentukan jumlah 

sampel berdasarkan kepemilikan media sosial. Hasil yang didapatkan adalah 

semua siswa memiliki media sosial, sehingga peneliti melakukan sampling yang 

hasilnya berjumlah 178 responden kelas XI. 

Peneliti mendatangi sekolah tempat penelitian dilaksanakan dan menemui 

wakil kepala sekolah untuk ijin terlebih dahulu. Ada beberapa kelas yaitu IPA 1 

sampai IPA 7 dan IPS 1 sampai IPS 2. Peneliti dengan teknik acak mengajak 178 

siswa dan siswi untuk berkumpul di aula sekolah saat jam istirahat. Wakil kepala 

sekolah membantu untuk menunjuk 178 siswa-siswi yang sesuai dengan inklusi. 

Setelah memasuki ruang aula, peneliti menjelaskan kepada responden tentang 

maksud dan tujuan penelitian dan memberikan informed consent. Jika penjelasan 

peneliti telah dipahami, responden mengisi informed consent, dilanjutkan dengan 

peneliti memberikan kuesioner ke semua siswa satu aula dengan cara memberikan 

ke 1 siswa dan disebarluaskan. Pengisian kuesioner didampingi dengan peneliti 

untuk mengantisipasi responden yang belum jelas dengan pertanyaan. Responden 

menyerahkan kuesioner kepada peneliti setelah mengisi semua pertanyaan 

kuesioner. Peneliti memeriksa kembali guna memastikan kelengkapan jawaban 

dan jumlah kuesioner sebelum dibagikan sama dengan jumlah kuesioner setelah 

dikumpulkan kepada peneliti. Waktu yang diperlukan untuk pengambilan data ini 

kurang lebih 45 menit dimana 30 menit adalah waktu pengisian kuesioner dan 15 

menit adalah persiapan pembagian dan pengumpulan kuesioner. Penelitian ini 

yang menjadi saksi dalam informed consent adalah wakil kepala sekolah. 
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4.8 Cara Analisis Data 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini peneliti memeriksa kembali kelengkapan data responden. 

Kelengkapan meliputi lembar informed consent, lembar kuesioner dan 

kelengkapan pernyataan yang diisi responden. 

2. Tahap Tabulasi 

a) Scoring 

Pemberian skor terhadap jawaban yang memerlukan skor. Scoring 

dilakukan pada kuesioner kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan 

sosial. 

b) Coding 

Memberi tanda atau kode pada tiap-tiap kuesioner yang masuk dalam 

kategori yang diteliti dengan tujuan mempermudah dalam tabulasi dan 

analisa data. 

c) Tabulating 

Melakukan tabulasi data dengan memasukkan data yang telah dituliskan 

sesuai pengkodean dalam suatu tabel untuk mempermudah entry data. 

d) Entry  

Memasukkan data hasil tabulasi yang sudah dilakukan dalam komputer. 

3. Tahap Analisa Statistik 

Penelitian ini menggunakan analisa data dengan uji statistic Chi square untuk 

mengetahui signifikasi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

dengan skala numerik dan tingkat kemaknaan α=0,05, yang berarti jika hasil 
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uji statistik menunjukkan p<0,05 makan terdapat hubungan yang signifikan 

antara variabel independen dengan dependen.  

Tabel 4.2 Pengkodean Penggunaan Media Sosial 

Kriteria Kode 

Rendah 

Tinggi 

0 

1 

Tabel 4.3 Pengkodean kualitas tidur 

Kriteria Kode 

Buruk 

Baik 

0 

1 

Tabel 4.4 Pengkodean kestabilan emosi 

Kriteria Kode 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

0 

1 

2 

Tabel 4.5 Pengkodean kecemasan sosial 

Kriteria Kode 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

0 

1 

2 

4.9 Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.9.1 Uji Validitas 

Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip 

keandalan instrumen dalam pengumpulan data (Nursalam 2015). Menentukan 

validitas pengukuran harus memenuhi 2 hal yaitu relevan isi, cara dan sasaran. Uji 

validitas kuesioner dilakukan pada tanggal 10 Juni 2017 yang diujikan pada 

siswa-siswi kelas XI di SMAN 1 Gresik. Uji validitas dengan besar r tabel sesuai 

dengan jumlah responden yang diuji dan untuk tingkat signifikansi 0,05 yaitu 

0.4227. Pertanyaan dalam kuesioner dianggap valid jika r hitung > r tabel yang 
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telah ditentukan. Hasil uji validitas pada kuesioner kestabilan emosi dengan total 

20 pertanyaan seluruh item dinyatakan valid. 

4.9.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah kesamaan hasil pengukuran atau pengamatan apabila 

fakta diukur atau diamati berkali-kali dalam waktu yang berlainan (Nursalam 

2015). Alat pengukur dianggap reliabel jika digunakan dua kali atau lebih untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasilnya relatif konsisten. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan metode Cronbach’s alpha 0 sampai 1, jika skala ini 

dikelompokkan dalam lima kelas dengan rank yang sama, maka ukuran 

kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Interpretasi Cronbach alpha 

Nilai Interpretasi 

0,00-0,20 

0,21-0,40 

0,41-0,60 

0,61-0,80 

0,81-1,0 

Kurang reliabel 

Agak reliabel 

Cukup reliabel 

Reliabel 

Sangat reliabel 

Uji reliabilitas pada kuesioner ini dilakukan setelah melakukan uji 

validitas. Hasil uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa Cronbach’s Alpha sebesar 

0,940. Interpretasi hasil tersebut adalah kuesioner yang di ujikan sangat reliabel. 

Semua pertanyaan pada kuesioner dinyatakan valid dan reliabel sehingga 

kuesioner tersebut dapat dipakai dalam penelitian ini. 
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4.10 Kerangka Operasional/Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Gambar Kerangka Kerja Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan 

Kualitas Tidur, Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial di SMAN 

20 Surabaya 

 

4.11 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Proposal penelitian ini telah direview dan di setujuioleh Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dengan 

No.Surat 444-KEPK. Penelitian dilakukan setelah mengajukan permohonan ijin 

kepada pihak SMA Negeri 20 Surabaya. Setelah mendapat persetujuan, peneliti 

Populasi Target 

Siswa-siswi SMA N 20 Surabaya yang berjumlah 680 siswa 

Populasi Terjangkau 

Siswa-siswi SMA N 20 Surabaya kelas XI yang berjumlah 340 

siswa 

Sampel 

Siswa siswi yang memiliki media sosial 178 siswa 

Pengumpulan Data 

Menggunakan kuesioner 

 

Variabel 

Independen: 

Media Sosial 

Variabel Dependen: 

Kualitas tidur 

Kestabilan emosi 

Kecemasan sosial 

Pengolahan dan analisa data 

Uji chi square 

Penyajian data hasil penelitian 

Random Sampling 
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mengajukan informed consent kesediaan menjadi responden dengan menekankan 

masalah etik sebagai berikut: 

1. Respect for Human

a. Lembar persetujuan (Informed Consent)

Sebelum mengisi kuesioner, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan

penelitian. Responden menandatangani lembar persetujuan setelah

mengerti maksud dan tujuan dari peneliti.

b. Kejujuran (Veracity)

Peneliti menyampaikan kebenaran pada semua responden. Peneliti

mengatakan segala sesuatu selama penelitian dengan jujur sebenar-

benarnya agar informasi yang disampaikan menjadi akurat, komprehensif

dan obyektif untuk dapat dipahami responden.

c. Menepati janji (Fidelity)

Peneliti menepati janji yang telah disampaikan kepada responden yaitu

berjanji untuk merahasiakan data dari responden dan data diperlukan

hanya untuk keperluan penelitian.

d. Tanpa nama (Anonymous)

Pada lembar kuesioner, responden hanya menuliskan inisial nama. Peneliti

akan memberikan kode pada setiap lembar jawaban yang diisi responden.

e. Kerahasiaan (Confidentiality)

Data dan kuesioner yang telah diisi responden dijamin kerahasiaannya

oleh peneliti.

f. Otonomi (autonomous) dan kebebasan (freedom)
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Responden memiliki wewenang dan kebebasan untuk bersedia atau tidak 

bersedia mengikuti dan memiliki kebebasan untuk mengundukan diri dari 

penelitian ini. 

2. Beneficience and Non Maleficent 

a. Berbuat baik (Beneficience) 

Dalam penelitian ini peneliti berbuat baik terhadap siapapun termasuk 

responden. 

b. Tidak melakukan perbuatan merugikan (Non Maleficent) 

Peneliti dan penelitian ini tidak menimbulkan bahaya/cedera baik fisik dan 

psikologis yang dapat merugikan responden. 

3. Justice 

Peneliti bersikap adil dalam memperlakukan semua responden. Tidak 

membeda-bedakan sehingga semua responden mendapatkan keadilan yang 

sama.
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang hubungan 

penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan  kecemasan 

sosial. Penelitian telah dilakukan di SMA Negeri 20 Surabaya pada hari selasa dan 

rabu tanggal 13-14 Juni 2017. Hasil yang dibahas yaitu gambaran umum lokasi 

penelitian, karakteristik demografi responden dan variabel yang diukur. Hasil 

penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diberikan interpretasi pada masing-

masing variabel yang akan diteliti. 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA Negeri 20 Surabaya yang terletak di Jl. 

Medokan Semampir 119, Kec. Sukolilo, Surabaya. SMA Negeri  20 Surabaya 

diresmikan  pada tahun 1990. Sekolah ini berdiri di atas lahan  sekitar 10.380 m2 

berada di atas lahan kawasan bekas persawahan serta berdekatan dengan kawasan  

pertambakan. SMA Negeri 20 Surabaya saat ini memiliki 28 ruang kelas belajar 

dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup memadai, terdiri tiga tingkatan 

kelas mulai dari kelas X, XI dan XII yang masing-masing tingkatan terdiri dari 

IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, IPA 6, IPA 7 dan IPS 1, IPS 2.
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5.1.2 Karakteristik Demografi Responden 

Data umum yang disajikan dalam tabel ini meliputi usia dan jenis kelamin. 

Tabel 5.1 Karakteristik demografi responden hubungan penggunaan media sosial 

dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan sosial pada 

remaja di SMAN 20 Surabaya 

No. Karakteristik Kriteria F % 

1. Usia 15 tahun 

16 tahun 

17 tahun 

Total 

0 

48 

130 

178 

0 

27 

73 

100 

2. Jenis kelamin Perempuan 

Laki-laki 

Total 

98 

80 

178 

55,1 

44,9 

100 

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa dari sampel 178 responden 

terdiri dari perempuan sebanyak 98 responden (55,1%) dan laki-laki sebanyak 80 

responden (44,9%). Sampel sebagian besar responden berusia 17 tahun sebanyak 

130 (73%) dan sisanya 48 responden (27%) berusia 16 tahun.  

5.1.3 Penggunaan media sosial, kualitas tidur, kestabilan emosi dan 

kecemasan sosial pada remaja 

Variabel independen pada penelitian ini adalah penggunaan media sosial, 

yang diperoleh hasil tinggi dan rendah. Variabel dependen pada penelitian ini 

meliputi kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan sosial pada remaja di 

SMAN 20 Surabaya. 

1. Penggunaan media sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya

Tabel 5.2 Penggunaan media sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya

No Pertanyaan Jawaban F % 

1. Lama

penggunaan

<1 tahun yang lalu 

1-3 tahun yang lalu 

3-5 tahun yang lalu 

>5 tahun yang lalu

Total

2 

10 

24 

142 

178 

1,1 

5,6 

13,5 

79,8 

100 
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2. Waktu 3 hari sekali 

2 hari sekali 

1 hari sekali 

Setiap saat 

Total 

5 

5 

13 

155 

178 

2,8 

2,8 

7,3 

87,5 

100 

3. Alasan Mayoritas teman menggunakan 

Pendukung pembelajaran 

Tren yang sedang booming 

Meningkatkan keinginan untuk berbagi 

87 

32 

14 

45 

48,9 

18 

7,9 

25,3 

4. Sumber koneksi Kuota sendiri

Memanfaatkan WiFi 

Tethering Hp Lain 

118 

55 

5 

66,3 

30,9 

2,8 

5. Fasilitas Orangtua 

Beli sendiri 

Saudara/keluarga lain 

Teman 

Total 

149 

25 

4 

0 

178 

83,7 

14 

2,2 

0 

100 

6. Jenis medsos Instagram 

Facebook 

Path 

Line 

Youtube 

Twitter 

171 

128 

110 

176 

111 

78 

96 

71,9 

61,8 

98,9 

62,4 

43,8 

Pada tabel 5.2 menunjukkan responden sebanyak 155 (87,1%) 

menggunakan media sosial dengan tinggi dan penggunaan media sosial rendah 

sebanyak 23 responden (12,9%), dilihat dari pertanyaan no. 2, sehingga dapat 

dikatakan sebagian besar responden mengalami penggunaan media sosial yang 

tinggi. Pertanyaan-pertanyaan selain no. 2 merupakan pertanyaan pelengkap 

untuk mengetahui sejauh mana remaja dalam menggunakan media sosial. Data 

lain untuk jenis media sosial yang dimiliki responden, peneliti menggunakan 

cara yaitu setiap responden menulis atau mencentang media sosial apa saja 

yang mereka miliki, sehingga didapatkan data yaitu Line saat ini hampir 

dimiliki para remaja, sebanyak 176 responden (96,9%) memiliki medsos 
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tersebut, disusul oleh 171 responden (96%) yang mempunyai akun Instagram. 

Akun Facebook dimiliki oleh 128 responden (71,9%), sebanyak 111 

responden (62,4%) memiliki aplikasi Youtube. Media sosial bernama Path 

dimiliki oleh 110 responden (61,8%) dan yang paling sedikit diminati yaitu 

Twitter sebanyak 78 responden (43,8%). Lama penggunaan responden dalam 

menggunakan media sosial, sebagian besar mereka menggunakan sejak lebih 

dari 5 tahun yang lalu dengan jumlah responden 142 (79,8%). Sebanyak 155 

responden (87,5%) menyatakan bahwa mereka menggunakan media sosial 

setiap saat dan alasan mereka dalam menggunakan media sosial yaitu 

mayoritas teman menggunakan atau dalam arti kata lain mereka ikut-ikutan 

teman, sebanyak 87 responden (48,9%) menyatakan demikian, diikuti oleh 

alasan meningkatkan keinginan untuk berbagi 45 responden (25,3%). 

Responden mendapat sumber koneksi sebagian dari kuota sendiri, 118 

responden (66,3%) dan mereka mendapatkan smartphone/Hp merupakan 

fasilitas dari orang tua 149 (83,7%) dimana hal ini membuktikan bahwa orang 

tua mereka mendukung dengan cara memfasilitasi sarana berupa smarthpone, 

seolah smartphone adalah kebutuhan primer di era saat ini. 

2. Kualitas tidur pada remaja di SMAN 20 Surabaya

Tabel 5.3 Kualitas tidur remaja di SMAN 20 Surabaya

Kualitas tidur F % 

Buruk 

Baik 

Total 

126 

52 

178 

70,8 

29,2 

100 
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Berdasarkan tabel 5.3 dapat diketahui hasil paling banyak yaitu responden 

yang mengalami kualitas tidur buruk, sebanyak 126 (70,8%) dan yang 

mengalami kualitas tidur baik hanya 52 responden (29,2%).  

3. Kestabilan emosi pada remaja di SMAN 20 Surabaya 

Tabel 5.4 Kestabilan emosi pada remaja di SMAN 20 Surabaya 

Kestabilan emosi F % 

Rendah  

Sedang 

Tinggi  

Total 

21 

92 

65 

178 

11,8 

51,7 

36,5 

100 

 

Dilihat dari tabel 5.4 remaja di SMAN 20 Surabaya sebagian memiliki 

kestabilan emosi yang sedang yaitu sebanyak 92 (51,7%). Responden yang 

memiliki kestabilan emosi rendah sebanyak 21 responden (11,8%) dan yang 

memiliki kestabilan emosi tinggi sebanyak 65 responden (36,5%). 

4. Kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya 

Tabel 5.5 Kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya 

Kecemasan sosial F % 

Rendah  

Sedang 

Tinggi  

Total 

75 

97 

6 

178 

42,1 

54,5 

3,4 

100 

 

Berdasarkan tabel 5.5 didapatkan hasil remaja sebanyak 97 (54,5%) 

mengalami kecemasan sosial yang sedang dan hanya 6 (3,4%) responden yang 

mengalami kecemasan sosial yang tinggi. 

5. Hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur 

Tabel 5.6 Hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur 
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Penggunaan 

media sosial 

Kualitas tidur pada remaja di 

SMAN 20 Surabaya 
Total 

Buruk % Baik % ∑ % 

Tinggi 120 67,4 35 19,7 155 87,1 

Rendah 6 3,4 17 9,6 23 12,9 

Total 126 70.8 52 29,2 178 100 

p=0,000 

Berdasarkan analisa statistik dengan menggunakan uji korelasi chi square 

dengan tingkat kemaknaan < 0,05 didapatkan hasil p = 0,000. Nilai p lebih 

kecil dari 0,05 menandakan H1 diterima dan H0 ditolak, artinya terdapat 

hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur. 

6. Hubungan penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi

Tabel 5.7 Hubungan penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi

Penggunaan 

media 

sosial 

Kestabilan emosi pada remaja di SMAN 20 

Surabaya 
Total 

Rendah % Sedang % Tinggi % ∑ % 

Tinggi 35 19,7 85 47,8 35 19,7 155 87,1 

Rendah 1 0,6 11 6,2 11 6,2 23 12,9 

Total 36 20,2 96 53,9 46 25 178 100 

p=0,015 

Tabel 5.7 menunjukkan hasil p = 0,015 dimana nilai p <0,05, bermakna 

bahwa H2 diterima dan H0 ditolak sehingga ada hubungan antara penggunaan 

media sosial dengan kestabilan emosi. 

7. Hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan sosial

Tabel 5.8 Hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan sosial

Penggunaan 

media 

sosial 

Kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 

Surabaya 
Total 

Rendah % Sedang % Tinggi % ∑ % 

Tinggi 67 37,6 86 48,3 2 1,1 155 87,1 

Rendah 8 4,5 11 6,2 4 2,2 23 12,9 
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Total 75 42,1 97 54,5 6 3,4 178 100 

p=0,000 

Berdasarkan tabel 5.8 dapat dilihat nilai p = 0,000, p < 0,05 berarti H3 

diterima dan H0 ditolak. Penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan 

kecemasan sosial. Koefisien korelasi (r) = 0,270 yaitu memiliki korelasi yang 

lemah. Koefisien korelasi bertanda positif memiliki makna bahwa jika 

penggunaan media sosial tinggi maka kecemasan sosial akan semakin tinggi. 

5.2 Pembahasan 

5.2.1 Hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada remaja 

di SMAN 20 Surabaya 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat hubungan 

antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur. Penggunaan media sosial 

khususnya Line, Instagram, Facebook yang semakin tinggi maka kualitas tidur 

akan semakin buruk, terbukti sebagian besar responden menggunakan media 

sosial dengan tinggidan memiliki kualitas tidur yang buruk, sebaliknya, responden 

yang rendah penggunaan media sosialnya dan memiliki kualitas tidur yang baik 

kurang dari setengah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Woods & Scott (2016) 

yang menyatakan bahwa penggunaan media sosial sangat dikaitkan dengan 

kualitas tidur yang buruk. Kontribusi baru dari penelitian ini adalah temuan bahwa 

penggunaan media sosial malam hari lebih kuat berhubungan dengan tidur yang 

buruk. Penggunaan media sosial disaat akan tidur akan mengganggu produksi 

melatonin melalui paparan layar digital pada waktu tidur, selain itu peringatan 

media sosial dapat mengganggu proses tidur remaja. Perbedaan yang terdapat 
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dalam penelitian Woods & Scott (2016) adalah tidak hanya kualitas tidur yang 

dijadikan variabel, beberapa variabel lain yang dikaitkan dengan penggunaan 

media sosial meliputi kecemasan, ansietas, depresi dan harga diri rendah. 

Penelitian dari Levenson, Shensa, Sidani, Colditz, & Primack (2016) 

memiliki persamaan membahas penggunaan media sosial dengan tidur, 

perbedaannya, penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana media sosial dapat 

menyebabkan munculnya gangguan tidur. Mereka mengungkapkan beberapa 

kemungkinan prinsip yang mendasari hubungan antara penggunaan media sosial 

dan gangguan tidur. Pertama, penggunaan media sosial akan menggantikan tidur, 

misalnya seseorang tetap berkutat dengan Instagram, dengan begitu waktu tidur 

akan berkurang. Kedua, penggunaan media sosial dapat meningkatkan gairah 

emosional, kognitif dan fisiologis. Ketiga, cahaya terang yang dipancarkan oleh 

perangkat sosial media dapat menunda ritme sirkadian. 

Responden pengguna media sosial yang tinggi sebagian besar dialami oleh 

perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Seluruh perempuan yang menjadi 

responden, hampir semuanya tinggi penggunaan media sosialnya. Hal ini sesuai 

dari hasil penelitian Syamsoedin et al. (2015), dikatakan bahwa remaja perempuan 

lebih memiliki keinginan berinteraksi dengan orang lain menggunakan media 

sosial. 

Potter & Perry (2010) menjelaskan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi tidur, salah satunya adalah gaya hidup. Gaya hidup remaja saat ini 

yang tidak dapat terpisahkan dari smartphone menyebabkan mereka 

menggunakan media sosial setiap saat, sesuai dengan kuesioner media sosial yang 

menunjukkan hampir seluruh responden mengatakan menggunakan media sosial 
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setiap saat. Proses tidur menjadi terganggu akibat remaja yang fokus memainkan 

media sosial hingga larut malam dan masih menghiraukan peringatan dari media 

sosial ketika remaja memulai untuk tidur. Pernyataan tersebut didukung dengan 

hasil kuesioner PSQI yang telah diisi, bahwa nilai tinggi dan yang banyak dialami 

responden adalah poin latensi dan durasi tidur. Latensi merupakan durasi dari 

berangkat tidur hingga tertidur, sedangkan durasi adalah waktu mulai tertidur 

hingga bangun di pagi hari. Sejalan dengan suatu penelitian yang menyebutkan 

bahwa remaja yang kecanduan smartphone cenderung menghabiskan lebih 

banyak waktu di smartphone mereka, namun mungkin tidak dapat menggunakan 

smartphonesecara intensif di siang hari karena kegiatan akademis dan larangan 

dari sekolah, sehingga remaja akan intensif menggunakan smartphone di malam 

hari yang akan mengurangi waktu tidur. Elektromagnetik yang dipancarkan oleh 

smartphonemempengaruhi alirah darah serebral dan melatonin dimana merupakan 

suatu hormon penting meningkatkan kualitas tidur (Liu et al. 2017). 

Penggunaan media sosial yang tinggi pada remaja secara langsung 

mengakibatkan kualitas tidur yang buruk (Xanidis & Brignell 2016). Kualitas 

tidur adalah kemampuan individu untuk tetap tidur dan mendapatkan jumlah tidur 

NREM dan REM yang tepat. Tanda-tanda seseorang kualitas tidur yang baik yaitu 

tidur yang tenang, segar saat bangun di pagi hari dan semangat melakukan 

aktivitas. Kualitas tidur mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup secara 

keseluruhan (Syamsoedin et al. 2015). 

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penggunaan media sosial 

memiliki hubungan dengan kualitas tidur pada remaja. Hasil pengisian kuesioner 

menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di SMAN 20 Surabaya menggunakan 
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media sosial dengan tinggi, selain itu sebagian besar juga mengalami kualitas 

tidur yang buruk akibat penggunaan media sosial yang tinggi. Beberapa responden 

menggunakan media sosial dengan tinggi namun memiliki kualitas tidur yang 

baik, hal ini mungkin disebabkan mereka mampu mengatur waktu kapan 

menggunakan media sosial dan kapan untuk tidur sehingga mereka tidur pada 

waktunya. Kualitas tidur buruk yang dialami oleh pengguna media sosial yang 

rendah dimungkinkan karena adanya faktor lain yang menyebabkan kualitas tidur 

buruk, seperti kegiatan dan tugas sekolah. 

Fitur-fitur baru dan canggih dari media sosial mampu menarik perhatian 

semua kalangan, tidak terkecuali remaja. Mulai adalah dari Line, Instagram, 

Facebook, Path, Youtube dan Twitter, dimana Line dan Instagram adalah 

sebagian dari media sosial yang hampir dimiliki oleh semua responden. Akses 

yang luas tanpa batas didukung dengan kepemilikan kuota sendiri menjadikan 

penggunanya menikmati tanpa menghirukan aktivitas lain sehingga kualitas tidur 

yang dikorbankan sebagian besar dari mereka. 

5.2.2 Hubungan penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi pada 

remaja di SMAN 20 Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ada hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan kestabilan emosi pada remaja. Hasil 

menunjukkan mayoritas responden yang menggunakan media sosial dengan tinggi 

khususnya Line, Instagram dan Facebook, memiliki kestabilan emosi yang sedang 

dan beberapa responden memiliki kestabilan emosi yang rendah akibat tingginya 

penggunaan media sosial. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Setyawan (2016), dijelaskan bahwa durasi penggunaan media sosial memiliki 
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hubungan dengan kestabilan emosi pada remaja. Kestabilan emosi yang tinggi 

didapatkan oleh subjek yang menggunakan media sosial dengan durasi yang 

rendah. Dalam penelitiannya dikatakan, subjek tidak terlalu terlibat secara 

emosional saat penelitian berlangsung sehingga suasana hati tidak terpengaruhi, 

oleh karena itu hasil kestabilan mayoritas tergolong tinggi. Perbedaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu ia 

menggunakan angket yang difokuskan ke durasi penggunaan dengan satuan jam, 

sedangkan peneliti membuat kuesioner yang di fokuskan pada waktu penggunaan 

yang pilihan terdiri dari 3 hari sekali, 2 hari sekali, 1 hari sekali dan setiap saat.  

 Gagasan baru ditemukan oleh Zhou et al. (2017), dijelaskan bahwa 

ketidakamanan emosi berhubungan positif dengan kecanduan internet pada 

remaja. Internet menarik remaja yang mengalami ketidakamanan emosi melalui 

beberapa cara. Pertama, internet memberi tempat bagi remaja untuk melepaskan 

diri dari tekanan emosi, sebagai contoh remaja menikmati internet untuk 

menghilangkan kesedihan. Kedua, internet memberikan dukungan emosional yang 

tidak mereka dapatkan dari keluarga atau orang disekitarnya. 

 Kestabilan emosi adalah sifat kepribadian yang mengacu pada tingkat 

perubahan mood dan emosi seseorang. Kestabilan emosi yang tinggi dapat dilihat 

sebagai kemampuan mengatasi emosi negatif secara efektif (Jessen & Karra 

2012). Thorndike & Hagen mengemukakan bahwa kestabilan emosi seseorang 

ditandai oleh suasana hati, niat, minat, optimisme, keceriaan, ketenangan dan 

bebas dari rasa bersalah (Chaturvedi & Chander 2012). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kestabilan emosi adalah suasana hati. Berbagai stimulus emosi 
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yang mempengaruhi suasana hati remaja, baik stimulus positif maupun negatif 

didapatkan dari manapun, salah satunya media sosial. 

Mood seseorang terpicu karena objek emosi yang memicu dimanapun 

berada dan terus-menerus muncul. Media sosial yang berisi konten dimana 

berperan sebagai stimulus emosional didapatkan oleh individu dengan intensitas 

tinggi, maka terjadi perubahan suasana hati yang menyebabkan perubahan emosi 

individu atau dinamakan emosi yang tidak stabil (Locke dalam Setyawan 2016). 

Dari hasil penelitian dapat dikatakan bahwa penggunaan media sosial yang 

tinggi menghasilkan kestabilan emosi yang rendah. Berdasarkan hasil pengisian 

kuesioner, responden sebagian besar mengalami penggunaan media sosial yang 

tinggi dan kestabilan emosi yang sedang, namun tidak menutup kemungkinan ada 

faktor lain yang turut berkontribusi dalam kestabilan emosi, yaitu keadaan jasmani 

dan kondisi dasar individu. Keadaan jasmani individu yang sehat dan yang sakit 

memberikan hasil yang berbeda pada kestabilan emosinya. Kondisi dasar individu 

yang meliputi genetik, usia, gender, kondisi sosial ekonomi dan etnis merupakan 

faktor lain selain keadaan jasmani dan suasana hati. Faktor genetik dari orangtua 

mempengaruhi masing-masing individu, dengan porsi yang berbeda pula.Usia 

juga turut memberi pengaruh pada kestabilan emosi. 

Penelitian ini menggunakan sampel remaja tengah (14-17 tahun) dimana 

pada masa ini sering terjadi konflik, karena remaja mulai ingin bebas mengikuti 

teman sebaya yang erat kaitannya dalam pencarian identitas diri. Emosi yang 

stabil memiliki beberapa indikator seperti optimisme, empati, kemandirian, 

toleransi dan ketenangan. 
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5.2.3 Hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan sosial pada 

remaja di SMAN 20 Surabaya 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan 

media sosial dengan kecemasan sosial. Hasil pengisian kuesioner menunjukkan 

sebagian besar responden yang penggunaan media sosialnya tinggi juga 

mengalami kecemasan sosial yang sedang dan ada beberapa responden yang 

menggunakan media sosial dengan tinggi mengalami kecemasan sosial yang 

tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Caplan (Young & Abreu 2017) dan 

Parisa & Leonardi (2014) hampir sama dengan yang dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan variabel kecemasan sosial, akan tetapi perbedaannya adalah peneliti 

menggunakan variabel independen media sosial, sedangkan Caplan dan Parisa 

menggunakan variabel penggunaan internet.  

Caplan (Young & Abreu 2017) menjelaskan kecemasan sosial berkorelasi 

positif dengan Pathological Internet Use (PIU). Penelitian ini memberikan 

kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dengan mengintegrasikan antara 

konsep kecemasan sosial dan teori ketergantungan, dimana kecemasan sosial 

menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan dengan ketergantungan. 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Parisa & Leonardi (2014), terdapat 

hubungan antara Problematic Internet Use dengan social anxiety pada remaja. 

Hubungan berkekuatan sedang karena adanya faktor lain yang menyebabkan 

kecemasan sosial pada remaja. Mereka menjelaskan bahwa salah satu 

kemungkinan yang menyebabkan kecemasan sosial adalah individu yang memang 

memiliki kepribadian extrovert, mereka cenderung menghabiskan waktu melalui 

internet. Individu dengan ekstrovert menikmati interaksi sosial secara virtual. 
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Kenyamanan berinteraksi yang didapat oleh individu esktrovert berbeda dengan 

individu kecemasan sosial. Tidak menutup kemungkinan hal ini yang 

menyebabkan hasil penelitian dari peneliti dimana banyak responden yang 

penggunaan media sosialnya tinggi namun mengalami kecemasan sosial yang 

sedang. 

Penelitian dari Lin et al. (2017) menghasilkan asumsi yang sedikit berbeda 

dengan hasil dari peneliti. Ia mengemukakan jika media sosial lebih banyak 

memberi manfaat pada individu High Social Anxiety (HSA). Individu dengan 

HSA merasa sangat dikucilkan, untuk itu mereka lebih memilih untuk 

menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial yang tepat dapat membantu 

individu dengan HSA untuk membangun lebih banyak ikatan sosial dan 

memulihkan kebutuhan yang terancam. Sejalan dengan penelitian Honnekeri et al. 

(2017), dikatakan bahwa siswa yang mengalami kecemasan sosial cenderung 

menghabiskan lebih banyak waktu di Facebook guna menanggulangi cemas 

secara sosial dengan gejala berkeringat, suara tremor dan eskpresi wajah yang 

sembunyi di balik layar. 

Kecemasan sosial merupakan tekanan psikologis yang dialami seseorang 

sebagai reaksi terhadap kehadiran orang lain, yang berkaitan dengan kecemasan 

komunikatif yang didefinisikan rasa takut jika berkomunikasi dengan orang lain. 

Seseorang yang mengalami kecemasan sosial cenderung akan menghindari 

interaksi sosial (Soliha 2015). Menurut Bjelland et al. (2017), kecemasan sosial 

merupakan kelainan mental yang lazim di kalangan remaja yang berusia 17-18 

tahun. Perasaan dari kecemasan sosial sendiri dapat menghalangi interaksi sosial 

yang dibutuhkan untuk perkembangan emosional. Kecemasan sosial berperan 
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dalam perilaku menghindar dan penarikan sosial sehingga mengarah pada 

timbulnya masalah dalam hubungan dengan teman (Parisa & Leonardi 2014). 

Responden yang penggunaan media sosial tinggi dengan kecemasan sosial 

sedang dan tinggi, sebagian besar dialami oleh perempuan, sesuai hasil penelitian 

Honnekeri et al. (2017) yang mengatakan bahwa kecemasan sosial diperkirakan 

sebagai kelainan yang signifikan, yang terjadi pada kaum muda yang produktif 

dan  menunjukkan bahwa wanita yang cenderung mengalami. 

Soliha (2015) menuliskan beberapa faktor yang mempengaruhi kecemasan 

sosial, salah satunya yaitu lingkungan. Lingkungan dengan kebiasaan tidak dapat 

lepas dari smartphone khususnya media sosial dapat menyebabkan seseorang 

kurang berkomunikasi dengan orang di sekitarnya dan menghabiskan waktunya 

dengan media sosial. Pernyataan tersebut terbukti dengan kuesioner media sosial 

mengenai alasan penggunaan media sosial yang sebagian besar responden 

memilih jawaban mayoritas teman menggunakan, dengan kata lain sebagian besar 

individu di lingkungan responden memiliki/bermain media sosial. Selain itu, 

sesuai dengan hasil kuesioner, dimana sebagian besar responden menggunakan 

media sosial sudah lebih dari 5 tahun, waktu yang tidak sebentar, artinya, sudah 

sangat lama remaja mengenal media sosial dan seolah-olah media sosial adalah 

kebutuhan  primer. Faktor genetik juga memberikan kontribusi besar dalam 

kecemasan sosial selain faktor lingkungan.Individu dapat mewarisi biologis 

orangtuanya yang dapat menimbulkan kecemasan untuk menjadi terhambat secara 

sosial. 

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penggunaan media sosial 

memiliki hubungan dengan kecemasan sosial. Hal ini terbukti dengan hasil analisa 
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statistik dan pengisian kuesioner yang menunjukkansebagian besar penggunaan 

media sosial yang tinggidiikuti dengan kecemasan sosial yang tinggi dan sedang. 

Responden yang masuk kategori penggunaan medsos tinggi namun kecemasan 

sosial sedang mungkin karena adanya faktor lain yang menyebabkan individu 

mengalami kecemasan sosial. 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi kecemasan sosial tidak hanya 

media sosial, pola pengasuhan orangtua dan pengasuh turut berkontribusi dalam 

kecemasan sosial. Pengasuhan orangtua yang overprotective, tidak mengajarkan 

anak untuk berinteraksi sosial dan meningkatkan kepercayaan diri, akan 

menyebabkan anak mengalami kecemasan sosial, termasuk genetik orang tua 

dengan kecemasan sosial. Individu dengan kecemasan sosial memiliki beberapa 

gejala seperti menghindar ketika ada orang yang tak dikenal, lebih memilih 

menggunakan media sosial dibandingkan berinteraksi dengan orang lain, gugup 

ketika disaksikan orang banyak dan lainnya. 

5.3 Keterbatasan 

Metode korelasi dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui adanya 

hubungan atau tidak antara variabel dependen dan independen, bukan mendalami 

kausalitas.
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa : 

1. Penggunaan media sosial (Line, Instagram, Facebook, Youtube, Path, Twitter)

memiliki hubungan dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan

sosial

2. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi akan menyebabkan kualitas

tidur yang buruk

3. Pengunaan media sosial yang semakin tinggi akan menyebabkan kestabilan

emosi semakin menurun

4. Penggunaan media sosial yang semakin tinggi akan menyebabkan kecemasan

sosial semakin meningkat.

6.2 Saran 

1. Penyuluhan tentang penggunaan media sosial yang sehat dan tepat sebaiknya

dijadikan ide baru guna meminimalisir dampak-dampak buruk yang

diakibatkan, khususnya dalam hal kesehatan

2. Penelitian lebih lanjut akan lebih baik jika penelitian tidak sebatas cross

sectional namun lebih diperdalam dengan studi fenomenologi terutama

variabel yang lebih berbahaya, salah satunya yaitu depresi.

3. Penggunaan media sosial yang sangat tinggi dapat dimanfaatkan dengan cara

membuat akun media sosial yang berisikan konten-konten positif seperti

pendidikan kesehatan.
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LAMPIRAN 1 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Awal 
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LAMPIRAN 2 

Surat Permohonan Fasilitas Pengambilan Data Penelitian 
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LAMPIRAN 3 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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LAMPIRAN 4 

Sertifikat Etik 
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LAMPIRAN 5 

 

PENJELASAN PENELITIANBAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian : Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur, 

Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial pada Remaja di SMAN 20 Surabaya. 

 

Tujuan : 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, 

kestabilan emosi dan kecemasan sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya. 

Tujuan khusus 

1. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kualitas tidur pada 

remaja di SMAN 20 Surabaya. 

2. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kestabilan emosional 

pada remaja di SMAN 20 Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan penggunaan media sosial dengan kecemasan sosial 

pada remaja di SMAN 20 Surabaya. 

 

Perlakuan yang diterapkan pada responden 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross 

sectional, sehingga tidak ada perlakuan apapun untuk responden. Responden 

hanya terlibat sebagai peserta yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari 

masing-masing kuesioner perihal media sosial, kualitas tidur, kestabilan emosi 

dan kecemasan sosial. Pengisian kuesioner diperkirakan membutuhkan waktu 30 

menit. 

 

 

 

 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 79 

SKRIPSI    HUBUNGAN PENGGUNAAN MEDIA … RESTI P. 

Manfaat 

Responden yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh pengetahuan dan 

informasi tentang dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terutama 

dalam aspek kesehatan. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan responden dalam 

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

melainkan hanya wawancara biasa menjawab pertanyaan dari kuesioner. 

Kerahasiaan 

Informasi yang didapatkan dari responden terkait dengan penelitian ini akan 

dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah (ilmu 

pengetahuan) serta tidak untuk kepentingan komersialisasi. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan responden 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 sangat membantu dalam penelitian ini, maka 

ada insentif berupa souvenir. 
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LAMPIRAN 6 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

Dengan hormat, 

Saya Resti Punkasaningtiyas, mahasiswa Fakultas Keperawatan 

Universitas Airlangga Surabaya. Saya akan melakukan penelitian berjudul 

“Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan Kualitas Tidur, Kestabilan 

Emosi dan Kecemasan Sosial pada Remaja di SMAN 20 Surabaya” yang 

dibimbing oleh : 

1. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes 

2. Iqlima Dwi Kurnia, S.Kep. Ns., M.Kep.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara 

penggunaan media sosial dengan kualitas tidur, kestabilan emosi dan kecemasan 

sosial pada remaja di SMAN 20 Surabaya. Saya mengharapkan kesediaan anda 

untuk mengisi kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan 

sejujurnya atau apa adanya sesuai dengan apa yang anda rasakan. Saya akan 

menjamin kerahasiaan data serta identitas anda. Informasi yang anda berikan 

digunakan sebagai data dari tujuan penelitian, tidak akan dipergunakan untuk 

maksud lain. Saya menghargai partisipasi anda dalam mengisi kuesioner ini dan 

sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. 

 

 

        Surabaya, 2 Mei 2017 

      Hormat saya, 

 

 

 

       Resti Punkasaningtiyas 

      NIM.131311133123 
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LAMPIRAN 7 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONSENT) 

 

 Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan (*bersedia / tidak 

bersedia) menjadi responden atas penelitian yang dilakukan oleh Resti 

Punkasaningtiyas, mahasiswa Program Studi Pendidikan Ners Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya dengan dosen pembimbing : 

1. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes 

2. Iqlima Dwi Kurnia, S.Kep. Ns., M.Kep. 

 

 Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

a. Penelitian yang berjudul “Hubungan Penggunaan Media Sosial dengan 

Kualitas Tidur, Kestabilan Emosi dan Kecemasan Sosial pada Remaja di 

SMAN 20 Surabaya” 

b. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

c. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

d. Bahaya yang akan timbul 

e. Prosedur penelitian 

Subyek 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,                       2017 

 

Peneliti       Responden 

 

 

 

Resti Punkasaningtiyas    (………………………...) 

 

Saksi, 

 

 

    (……………………) 
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LAMPIRAN 8 

Data Demografi 

Isi data di bawah ini dengan benar sesuai kondisi responden yang sebenarnya. 

Inisial Nama : 

Usia  : 

Jenis kelamin : 
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LAMPIRAN 9 

Kuesioner Media Sosial 

Bacalah dan pahami setiap pernyataan di bawah ini.beri tanda silang pada 

jawaban yang sesuai dengan kondisi anda saat ini. 

1. Saya menggunakan media sosial sudah sejak… 

a. < 1 tahun yang lalu 

b. 1-3 tahun yang lalu 

c. 3-5 tahun yang lalu 

d. > 5 tahun yang lalu 

2. Saya menggunakan media sosial setiap 

a. Tiga hari sekali 

b. Dua hari sekali 

c. Sehari sekali 

d. Setiap saat 

3. Alasan saya menggunakan media sosial 

a. Mayoritas teman menggunakan 

b. Pendukung pembelajaran 

c. Tren yang sedang booming 

d. Meningkatkan keinginan untuk berbagi 

4. Sumber koneksi saat menggunakan  media sosial 

a. Kuota sendiri 

b. Memanfaatkan wifi (sekolah, café, rumah) 

c. Tethering Hp lain (orangtua, saudara, teman) 

5. Fasilitas smartphone didapatkan dari 

a. Orang tua 

b. Beli sendiri 

c. Saudara / keluarga lain 

d. Teman 

6. Jenis media sosial yang di miliki (beri tanda silang sesuai apa yang anda miliki) 

 

 

 

 

 

Instagram Facebook Path Line Youtube Twitter 
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LAMPIRAN 10 

Alat Ukur Kualitas Tidur 

Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 

Petunjuk: 

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini berhubungan dengan kebiasaan tidur anda 

hanya pada bulan yang lalu.Jawaban anda sebaiknya menunjukkan jawaban yang 

paling akurat atas kebiasaan tidur anda pada sebagian besar siang dan malam pada 

bulan yang lalu. 

1. Jam berapa anda tidur pada malam hari?_______________ 

2. Berapa lama (dalam menit) anda menanti sebelum tidur lelap pada malam 

hari?_______________ 

3. Kapan biasanya anda terbangun pada pagi hari (jam 

berapa)?_______________ 

4. Berapa jam anda dapat tertidur pulas pada malam hari?(hal ini mungkin 

berbeda dari jumlah waktu anda menghabiskan waktu ditempat 

tidur)_______________ 

 

5. Dalam sebulan ini berapa 

sering anda mengalami 

masalah tidur? 

Tidak 

pernah 

(0) 

Kurang 

dari satu 

kali 

seminggu 

(1) 

Satu atau 

dua kali 

seminggu 

(2) 

Tiga atau 

lebih 

dalam 

seminggu 

(3) 

a. Tidak dapat tertidur dalam 

waktu 30 menit 

    

b. Terbangun pada tengah 

malam atau dini hari (pagi 

buta) 

    

c. Terbangun untuk ke 

kamar mandi 

    

d. Tidak dapat bernafas 

nyaman 

    

e. Batuk atau mendengkur 

yang sangat keras 

    

f. Merasa kedinginan     

g. Merasa kepanasan     

h. Mimpi buruk     

i. Merasa nyeri     

j. Alasan lain yang 

mengganggu tidur anda 

    

6. Selama berapa bulan 

terakhir, seberapa sering 

anda mengkonsumsi obat-

obatan untuk membantu 
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agar anda dapat tidur? 

7. Selama berapa bulan 

terakhir, seberapa sering 

anda mengantuk dalam 

berkendaraan, makan atau 

melakukan aktivitas? 

    

 Tidak 

menjadi 

masalah 

Hanya 

masalah 

kecil 

Agak 

menjadi 

masalah 

Masalah 

besar 

8. Selama berapa bulan 

terakhir, seberapa berat anda 

untuk dapat tetap 

bersemangat dalam 

mengerjakan sesuatu? 

    

 Sangat 

baik 

(0) 

Cukup 

baik 

(1) 

Kurang 

baik 

(2) 

Sangat 

buruk 

(3) 

9. Selama berapa bulan 

terakhir, bagaimana penilaian 

kualitas keseluruhan tidur 

anda?  
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LAMPIRAN 11 

Kuesioner Kestabilan Emosi 

 

Bacalah dan pahami setiap pernyataan di bawah ini. Pilih salah satu jawaban yang 

paling menggambarkan kondisimu saat ini dengan cara memberi tanda centang 

pada salah satu pilihan jawaban. 

STS : SANGAT TIDAK SETUJU 

TS : TIDAK SETUJU 

S : SETUJU 

SS : SANGAT SETUJU 

No Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya merasa yakin dengan kemampuan 

mengendalikan emosi saya 

    

2 Saya berjuang mendapatkan apa yang saya mau     

3 Saya belajar dari pengalaman     

4 Saya putus asa jika mengalami kegagalan     

5 Saya ikut merasakan jika teman saya dalam kesusahan     

6 Saya memberikan makanan saya kepada pemulung di 

saat saya sangat lapar 

    

7 Saya memberikan tempat duduk saya kepada ibu 

hamil, penyandang cacat, lansia 

    

8 Saya tidak mendengarkan cerita bahagia teman saya di 

saat saya punya masalah 

    

9 Saya terbiasa melakukan sesuatu sendiri     

10 Saya sedih jauh dari keluarga demi menuntut ilmu     

11 Saya menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain     

12 Saya mampu mengambil keputusan sendiri     

13 Saya marah jika ada orang lain yang melakukan 

kesalahan 

    

14 Saya mudah memaafkan orang lain     

15 Saya menyalahkan orang lain saat mengalami 

kegagalan 

    

16 Saya marah saat mendapat sesuatu yang lebih buruk 

dari teman 

    

17 Saya mudah marah saat berkendara keadaan terburu-

buru dalam kepadatan lalu lintas 

    

18 Saya dapat menerima jika terjadi perubahan tiba-tiba     

19 Saya menghindar saat teman akan meminta bantuan     

20 Saya menghargai setiap keputusan orang lain     
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LAMPIRAN 12 

Kuesioner Kecemasan Sosial 

Bacalah dan pahami setiap pernyataan di bawah ini. Pilih salah satu jawaban yang 

paling menggambarkan kondisimu saat ini dengan cara memberi tanda centang 

pada salah satu pilihan jawaban. 

1 = tidak sama sekali hingga 5 = selalu 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya malu jika bertemu dengan orang yang baru saya 

kenal 

     

2 Saya takut untuk bertanya saat proses diskusi di kelas       

3 Saya takut untuk menjawab saat diskusi di kelas      

4 Saya khawatir diejek orang lain jika saya melakukan 

sesuatu 

     

5 Saya takut untuk meminta bantuan orang lain yang 

tidak saya kenal 

     

6 Saya tidak menatap matanya jika berbicara dengan 

teman saya 

     

7 Saya takut berkata “tidak” pada orang lain ketika 

mereka meminta saya untuk melakukan sesuatu 

     

8 Saya takut untuk bergabung dengan organisasi      

9. Saya malu berbicara dengan orang yang tidak saya 

kenal 

     

10 Saya takut menulis di papan tulis saat kelas 

berlangsung 

     

11 Saya malu jika menjadi pusat perhatian      

12 Saya malu jika ingin pergi ke ruang lain di saat 

semuanya duduk 

     

13 Saya takut menggunakan kamar mandi umum      

14 Saya malu saat pergi ke acara teman sekolah lain      

15 Saya takut untuk berpartisipasi kerja kelompok      

16 Saya pendiam jika saya bersama orang banyak      

17 Saya takut mengajak orang lain, karena kemungkinan 

mereka akan menolak ajakan saya 

     

18 Saya merasa gugup jika berhadapan dengan orang-

orang tertentu 

     

19 Saya takut jika orang lain akan tidak menyukai saya      

20 Saya khawatir orang lain berpikiran negatif terhadap 

saya 
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LAMPIRAN 13 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
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LAMPIRAN 14 

Hasil Uji Korelasi Chi square 
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