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ABSTRAK
Stres akademik pada remaja SMA disebabkan oleh tuntutan akademik yang tidak dapat dihindari terkait dengan
pembelajaran. Remaja yang tidak mampu mengelola stres dengan baik akan mencari aktivitas lain sebagai cara
menurunkan stress, salah satunya adalah dengan mengakses internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat hubungan antara stres akademik dengan kecanduan internet pada remaja SMA di Kecamatan Andir
Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan desain analisis korelasi dengan pendekatan cross sectional dan teknik
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin
dengan jumlah sampel 367 responden. Alat pengumpul data berupa kuesioner baku ESSA untuk mengukur stres
akademik dan kecanduan internet menggunakan instrumen Internet Addiction Test (IAT). Analisis data dilakukan
dengan teknik analisis statistik korelasi spearman rank. Hasil analisis menunjukkan ada hubungan yang signifikan
antara stres akademik dengan kecanduan internet pada remaja SMA (r = 0,216) p= 0,000 (α=0,050).
Kata Kunci: Remaja, Stres Akademik, Kecanduan Internet.

ABSTRACT
Academic stress in senior high school adolescents is affected by academic inevitability due to learning process. Those
who are not able to manage stress well, will seek other activities to reduce the stress through internet. This study was
aims to determine the relationship between academic stress and internet addiction of high school adolescents in
Kecamatan Andir Bandung. Correlation analysis was used in this research with cross sectional approach. Sampling
technique used was simple random sampling. Determination of the number of samples was calculated by using Slovin
formula with 367 respondents. The data collection tool was questionnaires including Educational Stress Scale for
Adolescents (ESSA) to measure academic stress and Internet Addiction Test (IAT) to measure internet addiction
instrument. Spearman rank was used as data analysis. The result showed that there was a significant correlation
between academic stress and internet addiction in high school adolescents, with calculated value (r = 0,216) p = 0,000
(α <0,050).
Keywords: Adolescents, Academic Stress, Internet Addiction
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Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang menduduki
peringkat ke enam dengan pengguna internet
terbanyak setelah Amerika Serikat, China, India,
Brazil dan Jepang. Survei yang dilakukan
Asosiasi
Penyelenggara Jaringan
Internet
Indonesia (APJII, 2016) sepanjang tahun 2016
menemukan bahwa 51,8% dari total jumlah
penduduk Indonesia sebanyak 256,2 juta jiwa
telah terhubung dengan internet. Selain itu, 75%
pengguna internet didominasi oleh remaja yang
berusia 10-24 tahun (Kemkominfo, 2013).
Proses tumbuh kembang remaja mengalami
perubahan dari masa kanak-kanak menuju dewasa
yang diikuti oleh perubahan biologis, psikologis
dan sosial (Potter & Perry, 2009). Pada aspek
biologis, tumbuh kembang remaja seperti telah
matangnya sistem organ reproduksi. Sedangkan
pada aspek psikologis dan sosial, tumbuh
kembang remaja meliputi persepsi diri, ekpektasi,
pencarian identitas, mempunyai keingintahuan
yang besar, menyukai petualangan dan tantangan
(World Health Organization, 2008), sehingga dari
bebrapa hal tersebut menempatkan remaja masuk
kedalam kelompok berisiko (Alender, Rector &
Warner, 2010).

akademik adalah ujian diakhir semester,
banyaknya tugas dan kompetisi di dalam kelas,
penurunan jumlah waktu belajar, kesulitan dalam
memahami materi dan jadwal belajar yang terlalu
padat.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kim, et al
(2013) menemukan bahwa remaja memiliki risiko
lebih besar dalam penggunaan internet secara
berlebihan. Hal ini disebabkan oleh rasa ingin
mengatasi tekanan psikologis, sehingga internet
menjadi sebuah hiburan. Temuan ini tersebut
diperkuat oleh penelitian Floros & Siomos ( 2013)
yang menemukan potensi terjadinya kecanduan
internet juga dapat meningkat dimana remaja
lebih banyak menggunakan internet sebagai
sarana hiburan daripada sebagai sarana
mengerjakan tugas sekolah.
Dari beberapa literatur penelitian diatas,
ditemukan bahwa kecanduan internet berkaitan
dengan stres akademik. Kecanduan internet
sebagai pengalihan akibat dari banyaknya tugas
akademik. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba
mengidentifikasi hubungan antara stres akademik
dengan kecanduan internet pada remaja SMA di
Kecamatan Andir Kota Bandung.
Metode Penelitian

Perilaku berisiko yang sering terjadi pada remaja
diantaranya penyalahgunaan alkohol, bunuh diri,
depresi, stres akademik, perilaku seksual pranikah
dan kecanduan internet (Xu, et.al, 2011; Stanhope
& Lancester, 2004). Kecanduan internet (internet
addiction) merupakan jenis baru kecanduan dan
merupakan masalah kesehatan mental yang
melibatkan tanda dan gejala yang sama dengan
kecanduan lainnya (Lim, et.al, 2015). Secara
konseptual kecanduan internet masuk kedalam
kategori compulsive-impulsive spectrum disorder
yang melibatkan penggunaan komputer secara
online / offline (Dell’Osso et al, 2006).
Kecanduan internet pada remaja dapat disebabkan
oleh beberapa faktor diantara stres akademik.
Stres akademik merupakan kombinasi dari
persepsi siswa terhadap pengetahuan yang harus
diperoleh namun tidak didukung oleh waktu yang
cukup untuk mendapatkannya (Bedewy &
Gabriel, 2015). Hal ini dikemukakan oleh
penelitian Nakalema (2013) yang menemukan
bahwa sumber terbesar yang menyebabkan stres
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Penelitian ini merupakan penelitian survey
analitik dengan menggunakan pendekatan cross
sectional. Populasi penelitian ini adalah siwa
SMA yang bersekolah di 14 sekolah SMA negeri
dan swasta di Kecamatan Andir Kota Bandung
yang berjumlah 4.330 siswa. Waktu penelitian
dimulai 30 Mei sampai dengan 16 Juni 2017.
Jumlah sampel dalam penelitian ini didapat
dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 367
siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan
simple random sampling. Alat pengumpulan data
berupa kuesioner baku ESSA untuk mengukur
stres akademik yang dikembangkan oleh Sun &
Dunne (2011), dan telah diterjemahkan kedalam
bahasa Indonesia serta telah dilakukan uji
validitas contruct oleh peneliti dengan nilai
Cronbach Alpha 0,880. Selain itu, kuesioner baku
lainnya yaitu IAT untuk mengukur potensial
kecanduan internet dan kecanduan internet yang
dikembangkan oleh Young (1998) dan telah
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh
peneliti serta telah dilakukan uji validitas contruct
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dengan nilai Cronbach Alpha 0,993. Uji Statistik
untuk analisis bivariat menggunakan uji korelasi
spearman rank.
Hasil dan Pembahasan
Berikut data hasil penelitian ini yang akan
menggambarkan karakteristik responden, variabel
stress akademik dan kecanduan internet.
Data tabel 1 menunjukkan bahwa frekuensi
distribusi karakteristik reponden sebagian besar
berjenis kelamin laki-laki 192 (52,3%), usia
responden terbanyak yaitu 16 tahun sebanyak 154
(42,0%). Pada variabel stres akademik, responden
yang mengalami stres akademik pada kategori
sedang yaitu berjumlah 130 (35,4%). Data tingkat
ketergantungan internet berada pada kategori
ketergantungan sedang yaitu berjumlah 210
(57,2%).
Pada uji bivariat didapatkan nilai p = 0,000 (α<
0,05) dengan nilai korelasi Spearman rank (r)
sebesar 0,261. Hal tersebut menunjukkan bahwa
ada hubungan yang positif
antara stress
akademik dengan kecanduan internet. Kekuatan
hubungan antara kedua variabel ini adalah sedang,
yang diartikan semakin tinggi stres akademik
maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pada
internet.

Tabel 1. Distribusi frekuensi umur dan jenis
kelamin responden (n=367)
Karakteristik
Umur
15 tahun
16 tahun
17 tahun
18 tahun
Jenik Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

F

%

131
154
66
16

35,7
42,0
18,0
4,4

192
175

52,3
47,7

Tabel 2. Distribusi Frekuensi stres akademik pada
responden (n=367)
Stres Akademik
Tinggi
Sedang
Rendah

F

%

121
130
116

31,6
35,4
33,0

Stres akademik pada remaja dapat terjadi karena
harapan untuk mencapai prestasi akademik
meningkat, selain itu tuntutan akademik yang
sering dialami pelajar seperti banyaknya ujian
atau kuis, persaingan di dalam kelas, tuntutan dari
orangtua dan guru, cita-cita, beban akademik
seperti materi yang diwajibkan, serta persepsi
siswa mengenai waktu untuk belajar tidak cukup
(Rao, 2008). Berdasarkan pencarian literatur,
remaja yang sering mengalami stres adalah siswa
SMP dan SMA (Jun & Choi et al., 2011). Stres
pada siswa SMA lebih mudah terjadi karena siswa
menghadapi tuntuan akademik dan ekpektasi yang
lebih tingi dibandingkan dengan siswa SMP
(Santrock, 2007). Salah satu sumber stres yang
utama pada remaja SMA adalah tuntutan untuk
mempersiapkan diri mengikuti seleksi nasional
masuk perguruan tinggi.
Penelitian Pattayakorn (2012) di Thailand
menemukan bahwa siswa yang memiliki beban
studi yang tinggi dan banyaknya tugas, dapat
meningkatkan terjadinya stres yang berakibat
pada siswa mengalami kecanduan internet.
Penggunaan internet dapat memberikan dampak
yang buruk ketika remaja menggunakan internet
sebagai coping stress. Hal tersebut
dapat
menimbulkan penggunaan internet berlebihan dan
tidak terkontrol yang akan menyebabkan
terjadinya kecanduan internet (Chao & Hsiao,
2014).
Tabel 3. Distribusi potensial kecanduan internet
dan kecanduan internet (n=367)
Tingkat
ketergantungan
Internet
Normal
Ketergantungan
ringan
Ketergantungan
sedang
Kecanduan Internet

F

%

13

3,5

116

31,6

201

54,8

37

10,1

Tabel 4. Uji Korelasi (Spearman rank) stres
akademik dengan kecanduan internet
(n=367)
Kecanduan internet
p
Stres Akademik
R

0,000
0,216
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Individu yang melampiaskan stres dalam
penggunaan internet biasanya juga aktif dalam
aplikasi sosial media yang digunakan sebagai
tempat untuk menyampaikan keluh kesah (Bian &
Leung, 2014). Selain itu, aplikasi permainan yang
difasilitasi oleh internet membuat remaja
meluapkan stres akademiknya melalui game
online (Caldwell & Cunningham, 2010).

masa – masa krisis pada remaja, selain itu
perlunya pemantauan dari orangtua dalam
menggunakan internet sehingga tidak terjadi
penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak
terkontrol yang akan mengakibatkan kecanduan
internet.

Fenomena tentang stres akademik di Indonesia
terdengar seiring munculnya tentang pemberitaan
kasus-kasus stres yang diakibatkan masalah
akademik. Tercatat dari tahun 2007 sampai 2015
terdapat 11 siswa meninggal diantaranya 8 siswa
meninggal karena bunuh diri yang disebabkan
tidak lulus Ujian Nasional (UN), 3 siswa
meninggal karena sakit dan diperparah dengan
stres berat setelah menyelesaikan ujian
matematika. (Kompas.com, 2017).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat
hubungan yang signifikan antara stres akademik
dengan ketergantungan dan kecanduan internet
pada remaja SMA di Kecamatan Andir Kota
Bandung. Demikian juga arah dari hubungan yang
menunjukkan arah positif, artinya jika variasi dari
data variabel stres akademik meningkat, maka
variasi dari data variabel potensial kecanduan
internet dan kecanduan internet juga meningkat.

Kurikulum pendidikan di Indonesia berbeda
dengan negara lain terutama Eropa. Kurikulum di
Indonesia mewajibkan siswa untuk mengikuti
pembelajaran yang padat dan banyaknya materi
pembelajaran yang harus diikuti, selain itu
penerapan
pembelajaran
di
Indonesia
mengharuskan anak sebelum masuk Sekolah
Dasar (SD) harus mengikuti PAUD karena
beberapa kebijakan dari SD mengharuskan anak
harus bisa menulis, sehingga hal tersebut
mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak
mereka sejak dini. Ditambah lagi dengan berbagai
les tambahan, sehingga menyebabkan anak
merasakan stres sejak dini.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada saat
pengambilan data di tempat
penelitian
menemukan bahwa stres akademik yang dialami
remaja disebabkan oleh banyaknya tugas yang
harus diselesaikan, persaingan di dalam kelas
untuk bisa menjadi yang terbaik dan harapan
untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri yang
bergengsi, sehingga hal tersebut menyebabkan
remaja meningkatkan perfoma belajar mereka
dengan mengikuti berbagai pelajaran tambahan.
Hal lain yang ditemukan remaja lebih cenderung
mengalihkan stres mereka dengan mencari
hiburan melalui internet.
Berdasarkan pemaparan di atas peneliti
menyimpulkan bahwa stres akademik pada remaja
tidak dapat dihindarkan, perlu adanya dukungan
dari keluarga ataupun orangtua dalam menghadapi

226

Simpulan

Referensi
Allender, J.A., Rector, S., & Warner, B.W.
(2010).
Community
health
nursing:Promoting and protecting the public
health. 7 th Ed. Philadelpia Lipincott William
And Walkim.
APJII. (2016). Profil Pengguna Internet Indonesia
2012. Diakses
14 Januari 2017, dari
http://www.apjii.or.id:
Bedewy, D & Gabriel, A. (2015). Examining
perceptions of academic stress and its
sources among university students: The
Perception of Academic Stress Scale. Health
Psychology Open, 2(2), 1–9.
Bian, M. & Leung L. (2014). Linking Loneliness,
Shyness, Internet Addiction and Patterns of
Internet use to Capital. 1-19 : Journal: Social
Science Computer.
Caldwell, C. D & Cunningham, T. J. (2010).
Internet
addiction
and
students:
implications
for
school
counselors.
Association counseling of American.
Chou, C., Hsiao. M.C. (2000). Internet Adiiction,
Usage, Gratification
and Pleasure
Experience; the Taiwan Collage Student
Case. Computer and Education; 35:65-80.
Dell'Osso B, Hadley S, Allen A, Baker B, Chaplin
WF, & Hollander E. (2008). Escitalopram

Faletehan Health Journal, 4 (4) (2017) 223-227
www. lppm-stikes.faletehan.ac.id/ejournal
ISSN 2088-673X

in the treatment of impulsive-compulsive
Internet usage disorder: an open-label trial
followed
by
a
double-blind
discontinuation phase. Journal of Clinical
Psychiatry. 69(3): 452-6.
Floros G, Siomos K. (2013). The relationship
between optimal parenting, Internet
addiction and motives for social networking
in adolescence. Psychiatry Res. (209) 529 –
34.
Jun, S., & Choi, E. (2015). Academic stress and
Internet addiction from general strain theory
framework. Computer in Human Behavior.
Kemenkoinfo. (2014). Pengguna internet di
Indonesia mencapai 82
(diakses, 12
Februari, 2017)
Kim, K., et.al. (2013). Association between
Internet overuse and aggression in Korean
adolescents.
Pediatrics
International.
55:703–709.
Kompas.com. Fenomena bunuh diri siswa karena
tidak lulus Ujian Nasional (UN). Diakses.
21 Juli 2017
Lim, Gwak, Park, Kwon, LeeJung,Choi (2015).
Are Adolescents with Internet Addiction
Prone to Aggressive Behavior. The
Mediating Effect of Clinical Comorbidities
on the Predictability of Aggression in
Adolescents with Internet Addiction.
CyberPsychology, Behavior & Social
Networking, 18(5), 260–267
Nakalema. (2013). Academic Stress: Its Causes
and Results at a Ugandan University.
African Journal of Teacher Education, 3(3).

Pattayakorn, P. (2012). Internet Addiction, Stress,
And
Academic
Outcome
Among
Undergraduate Students Of An International,
1(2), 463–468.
Potter & Perry. (2009). Fundamental of nursing:
FundamentalKeperawatan: Buku Edisi 7.
Jakarta : Salemba Medika.
Rao, A. S. (2008). Academic Stress and
Adolescent Distress: the Experiences of 12Th
Standard Students in Chennai, India. The
University of Arizona.
Stanhope, M., & Lancaster, J. (2004). Community
& Public Health Nursing 6 th Edition.
Missouri : Mosby Elsivier Inc. Sugiono.
(2006). Statistika Untuk Penelitian.
Cetakan Ke Delapan.Jawa Barat : Alfabeta.
Sun, Dunne, Hou, & Xu, (2011). Educational
Stress
Scale
For
Adolescents:
Development, Validity, And Reliability With
Chinese
Students.
Journal
of
Psychoeducational Assessment 29(6) 534–
546.
World Health Organization. (2008). Adolosent
health development in nursing and midwifery
education. Diakses 25 Februari, 2017.
Xu, Shen, Yan, Hu, Yang, Wang, Shen, (2012).
Personal characteristics related to the risk of
adolescent internet addiction: a survey in
Shanghai, China. BMC Public Health, 12(1),
1106.
Young. (1998). Internet
Addiction : the
Emergence of a New Clinical Disorder
Cyberpsychol Behavior ; 1: 237-44.

227

