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ABSTRAK
Tingginya angka pengguna media sosial pada remaja dalam melakukan aktivitas
interaksi sosial saat ini merupakan suatu kebiasaan baru yang dapat menyebabkan
kecanduan. Kondisi ini juga dapat menibulkan masalah kesehatan pada aspek fisik dan
juga mental. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan SMA dengan tingkat depresi
pada remaja. Metode penelitian dengan cross sectional, teknik sampel purposive
sampling dengan jumlah 92 responden dengan kriteria inklusi siswa/i SMK, memiliki
media sosial dengan kondisi aktif dan kriteria eklusi remaja yang mengalami
kehilangan, riwayat trauma, sakit fisik kronis. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner BDI dan Skala Kecanduan Media Sosial. Hasil uji Chi-Square hubungan SMA
dengan depresi didapatkan p value < 0,05 (p=0,018). Hasil penelitian terdapat hubungan
sosial media adiction dengan tingkat depresi remaja. Perlunya dilakukan penyuluhan
dari sekolah kepada siswa tentang bahaya kecanduan sosial media.
Kata kunci: Depresi, Remaja, Social media addiction
ABSTRACT

The high number of social media users among adolescents in social interaction activities is
currently a new habit that can lead to addiction. The social media can create feelings of

happiness among teenagers, but if this condition cannot be controlled, it will trigger
social media addiction (SMA) The social media addiction (SMA) among teenagers can
cause the risk of cyberbullying, pornography, phishing attack, and even depression. The
objective of this study was to determine the relationship between social media addiction
and the level of depression among adolescents. The research method of this study used
quantitative correlational with cross sectional approach, the number of samples were
92 respondents with purposive sampling technique. Data collection used BDI
questionnaire and Social Media Addiction Scale. The results of the Chi-Square test for
the relationship between social media addiction and depression obtained p value <0.05
(p = 0.018). Thus, it shows that there was a relationship between social media
addiction and the level of depression in adolescents. The results of this study can
provide information to prevent depression teenagers.,
Keywords: Depression, Sosial media Addiction, Teenager
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menyebabkan masalah psikologis dan

PENDAHULUAN
yang

sosial. Menurut Eijnden. Dkk., (2016)

beriringan dengan berkembangnya remaja

dalam Fathadhika & Afriani (2018),

pada era digital ini menyebabkan remaja

seseorang dapat dikatakan mengalami

dikategorikan sebagai generasi internet.

social media addiction jika memiliki lima

Menurut survei yang dilakukan oleh

atau lebih dari sembilan kriteria. Sembilan

Asosiasi

kriteria social media addiction adalah

Perkembangan

teknologi

Penyelenggara

Jasa

Internet

Indonesia pada tahun 2018, pengguna

preoccupation,

internet di Indonesia mencapai angka

persistence, escape, problems, deception,

sebesar 171,17 juta atau 64,8% dari total

displacement, dan conflict.

keseluruhan penduduk Indonesia. Remaja

Social

tolerance,

media

withdrawal,

addiction

dapat

dengan rentang usia 15-19 tahun menjadi

menyebabkan remaja memberikan terlalu

kelompok pengguna internet terbanyak

banyak informasi (Too Much Information)

yaitu sekitar 91% pengguna, dan media

kepada para pengguna lain. Selain itu hal

sosial merupakan layanan internet kedua

ini juga dapat menyebabkan perilaku yang

yang

oleh

disebut FOMO (Fear of Missing Out) atau

pengguna internet. Menurut survey yang

takut ketinggalan berita terkini. Remaja

telah dilakukan oleh PUSKAKOM UI

akan terus mencari dan berbagi informasi

pengguna media sosial didominasi oleh

melalui

remaja SMA yaitu sekitar 64,7% (Lestari

menyebabkan remaja rentan terhadap

et al., 2020).

pornografi,

risiko

kekerasan,

dan

paling

banyak

diakses

Media sosial dapat memunculkan

media

sosial,

ini

predator
pencurian

akan

online,
identitas

perasaan bahagia pada remaja, kondisi ini

(Triastuti et al., 2017). Selain itu remaja

memunculkan keinginan untuk terus-

yang memiliki social media addiction

menerus bermain media sosial, sehingga

beresiko

tinggi

menyebabkan remaja mudah mengalami

gangguan

kesehatan

social media addiction (Gonden, 2019).

kecemasan dan depresi (Hanprathet et al.,

Menurut Kootesh, et al., (2016) dalam

2015).

Hartinah et al., (2019), social media

untuk

mengalami

mental

seperti

Sebuah penelitian mengungkapkan

ketidakmampuan

bahwa dari 240 responden yang diteliti

individu dalam mengontrol penggunaan

didapatkan 72,2% responden mengalami

media sosial berlebihan sehingga dapat

social media addiction pada tingkat

addiction

merupakan
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sedang. Tingginya presentase ini terjadi

kelas X dan XI di SMK Negeri 2

karena mayoritas responden merupakan

Baleendah dan sampel yang digunakan

remaja perempuan (Hartinah, et al., 2019).

sebanyak 92 responden dengan teknil

Hal ini terjadi karena remaja perempuan

purposive sampling dengan kriteria inklusi

cenderung lebih banyak menghabiskan

yaitu (1) siswa/i SMK, (2) memiliki media

waktu

untuk

media

sosial

sosial , (3) kondisi aktif media sosial di

Penelitian

yang

ponsel dan kriteria eklusi (1) mengalami

dilakukan oleh L. yi Lin et al., (2016)

kehilangan dalam waktu 2 minggu terakhi,

menyatakan bahwa total waktu yang

(2) riwayat trauma, (3) sakit fisik kronis.

dihabiskan untuk menggunakan media

Pengambilan

sosial per hari jika berada pada tingkatan

menggunakan kuesioner Beck Depression

yang tinggi dapat menyebabkan remaja

Inventory dengan hasil uji reabilitas

berpeluang mengalami depresi. Penelitian

sebesar 0,821. Skala Kecanduan Media

ini didukung oleh Woods & Scott (2016)

Sosial validitas 0,905 dan reabilitas 0,971.

yang mengungkapkan bahwa remaja yang

Prosedur pengambilan data dilakukan

menggunakan media sosial lebih banyak

secara online menggunakan google form

di siang hari dan di malam hari memiliki

kepada calon responden. Analisa data

tingkat

yang digunakan adalah uji chi-square.

(Natalova,

bermain

2019).

depresi

yang

lebih

tinggi

data

dilakukan

dibandingkan mereka yang tidak.
Dari penelitian-penelitian yang sudah
ada

mengenai

tingkat

social

media

addiction pada remaja dan hubungan
social media addiction dengan depresi
pada remaja. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan social media
addiction dengan depresi pada remaja

HASIL PENELITIAN
Tabel 1 Distribusi Frekuensi Data
Demografi Remaja (n=92)
Karakteristik

Frekuensi (f)

Persentase
(%)

6
60
26

6,5
65,2
28,3

37
55

40,2
59,8

45
1
3
43

48,9
1,1
3,3
46,7

Usia
15
16
17
Jenis Kelamin
Laki-Laki
Perempuan

METODE
Desain penelitian menggunakan
penelitian kuantitatif korelasional dengan
pendekatan cross sectional. Populasi pada
penelitian ini sebanyak 1.110 siswa siswi

Media
sosial
yang
sering
digunakan
Instagram
Facebook
Line
WhatsApp
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Berdasarkan
karakteristik

distribusi
responden

frekuensi
penelitian

menunjukkan bahwa seluruh responden
berada pada rentang usia 15-17 tahun.
Sebagian

besar

responden

berjenis

Tabel 4 Hubungan Social Media
Addictiondengan Tigkat Depresi pada
Remaja (n=92)
Depresi
Tidak
Depresi
Depresi
f
%
f
%
3 42,
7 7,6
9
4
2 31, 1 18,
9
5
7
5
6 73, 2 26,
8
9
4
1

Social
Media
Addicti
on
Rendah

kelamin perempuan dan media sosial yang
sering digunakan oleh sebagian besar

Total

responden adalah Instagram.
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Social
Media Addiction (n=92)
Frekuensi (f)

Social Media
Addiction
Rendah
Tinggi
Total

46
46
92

Tinggi

Persentase
(%)
50
50
100

Total
f
4
6
4
6
9
2

%

Asym
p. Sig.
(2sided)

50
50

0,018

10
0

Hasil penelitian menunjukkan hasil
uji

Chi-Square

didapatkan

nilai

signifikansi sebesar 0,018 lebih kecil dari
0,05, artinya H0 ditolak dan Ha diterima
sehingga

penelitian

ini

membuktikan

adanya hubungan yang signifikan antara
Hasil

menunjukan

bahwa

social

social media addiction dengan tingkat

media addiction pada remaja terdistribusi

depresi pada remaja.

secara

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Social Media
Addiction Berdasarkan Jenis Kelamin dan
Media Sosial Yang Sering Digunakan (n=92)

merata

pada

kedua

kategori

sebanyak 50 %.
Tabel 3
Gambaran Distribusi Frekuensi
Depresi pada remaja (n=92)
Depresi
Tidak Depresi
Depresi
Total

Frekuensi (f)
68
24
92

Jenis
Persentase Kelamin
(%)
73,9
Media
26,1
Sosial
100

Laki-laki
Perempuan
Instagram
Facebook
Line
WhatsApp
Instagram

Social Media
Addiction
Rendah
Tinggi
f
%
f
%
22 23,9 15 16,3
24 26,1 31 33,7
22 23,9 23 25,0
0
0,0
1
1,1
3
3,3
0
0,0
21 22,8 22 23,9
22 23,9 23 25,0

Total
f
37
55
45
1
3
43
45

%
40,2
59,8
48,9
1,1
3,3
46,7
48,9

Hasil menunjukkan bahwa lebih dari
setengah responden berada pada kategori

Hasil menunjukkan bahwa remaja yang

tidak depresi yaitu sebanyak 73,9%.

mengalami social media addiction tertinggi

Remaja yang mengalami depresi sebanyak

yaitu remaja perempuan pada kategori rendah

26,1 %.

sebanyak 26,1% dan pada kategori tinggi
sebanyak 33,7%.
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Remaja yang menggunakan Instagram

Berdasarkan

hasil

penelitian

juga merupakan remaja yang paling banyak
menunjukkan usia responden berada
mengalami social media addiction, yaitu pada
pada rentang usia 15-17 tahun dengan
kategori rendah sebanyak 23,9% dan tinggi
distribusi usia tertinggi ada pada usia 16
sebanyak 25,0%.

tahun (65,2%). Pada rentang usia ini

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Depresi

tingkat kecanduan media sosial pada

Berdasarkan Jenis Kelamin dan Media Sosial
Yang Sering Digunakan (n=92)

remaja akan meningkat dibandingkan

Jenis
Kelamin
Media
Sosial

Laki-laki
Perempuan
Instagram
Facebook
Line
WhatsApp
Instagram

Depresi
Tidak
Depresi
Depresi
f
%
f
%
26 28,3 11 12,0
42 45,7 13 14,1
37 40,2 8
8,7
0
0,0
1
1,1
2
2,2
1
1,1
29 1,5 14 15,2
37 40,2 8
8,7

dengan usia 14 tahun dan akan kembali
Total
f
37
55
45
1
3
43
45

turun pada usia 18 tahun (Kirik et al.,

% 2015).
40,2
Jenis kelamin menunjukkan bahwa
59,8
48,9pengguna media sosial terbanyak adalah
1,1
remaja
perempuan
sebanyak
55
3,3
46,7responden (59,8%). Menurut seorang
48,9

psikolog Muhammad Uyun, aktifnya

Hasil menunjukkan bahwa remaja yang

perempuan di media sosial didasari oleh

tidak mengalami depresi tertinggi adalah

sifat yang dimiliki oleh perempuan,

remaja perempuan sebanyak 45,7% dan

perempuan sangat senang diperhatikan

remaja yang mengalami depresi tertinggi

oleh orang lain dan refleksi dari sifat ini

juga remaja perempuan sebanyak 14,1%.

adalah dengan aktif di media sosial

Hal ini bisa disebabkan karena perempuan

(Permana, 2016). Huang et al., (2009)

memiliki hormon esterogen yang dapat

dalam Hartinah et al., (2019) menyatakan

mempengaruhi suasana hati sehingga

bahwa perempuan cenderung lebih buruk

perempuan akan cenderung lebih peka

dalam

sehingga perempuan cenderung lebih

dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini

mudah terkena depresi (Wetarini &

disebabkan karena perempuan memiliki

Lesmana, 2018). Selain itu remaja yang

tingkat narsisme yang tinggi dalam

menggunakan

menggunakan

WhatsApp

merupakan

remaja yang paling banyak mengalami
depresi yaitu sebanyak 15,2%.
PEMBAHASAN

menggunakan

media

media

sosial

sosial.

Berdasarkan jenis penggunaan
media sosial yang sering digunakan yaitu
Instagram

sebanyak

(48,9%),

WhatsApp

45

responden

sebanyak

43

Karakteristik Responden
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responden (46,7%), Line sebanyak 3

menunjukkan bahwa tingkat kecanduan

responden

distribusi

media sosial pada siswa di SMKN 1

terendah adalah Facebook sebanyak 1

Bantul berada pada kategori sedang

responden (1,1%).

sebanyak 84%. Hal ini terjadi karena

Social Media Addiction Pada Remaja

rendahnya

Pada

(3,3%),

penelitian

dan

ini

menunjukan

dalam

kepercayaan

diri

mengekspresikan
sehingga

diri

di

tingkat kecanduan penggunaan sosial

kehidupan

media sama rata dengan remaja yang

remaja

tidak mengalami kecanduan hal ini

mengekspresikan diri di media sosial.

sejalan dengan penelitian yang dilakukan

nyata

remaja

lebih

Pebedaan

membuat

memilih

hasil

penelitian

disebabkan

bahwa sebanyak 51,4% siswa di SMAS

dimiliki

Plus Al-Falah mengalami kecanduan

merupakan kecakapan indivitu dalam

media sosial pada kategori rendah.

membaca situasi diri dan lingkungan

Menurut teori remaja mampu mengontrol

serta kemampuan mengontrol perilaku.

penggunaan

walaupun

Hidayat (2004) dalam Istri & Asyanti

setiap hari mereka mengakses media

(2017) menyatakan bahwa pengguna

sosial, sehingga media sosial tidak

internet yang memiliki kontrol diri yang

mempengaruhi

tinggi mampu mengatur perilaku mereka

sosial

kegiatan

lain

dalam

kesehariannya.

oleh

kontrol

remaja.

diri

bisa

Aprilia et al., (2020) yang menunjukkan

media

oleh

untuk

Kontrol

yang
diri

secara online sehingga tidak akan mudah

Penelitian yang dilakukan Pertiwi &

tenggelam dalam internet dan hanya

Hidayati (2018) menunjukkan hasil yang

menggunakan internet sesuai dengan

berbeda yaitu sebanyak 100% siswa

kebutuhan.

SMA Muhammadiyah 1 Kecamatan

Dari

hasil

penelitian

ini

juga

Candisari Kota Semarang mengalami

didapatkan bahwa remaja perempuan

kecanduan media sosial pada kategori

merupakan remaja yang paling banyak

rendah. Penelitian lain yang dilakukan

mengalami social media addiction, yaitu

Nurhusni (2017) justru mengemukakan

pada kategori rendah sebanyak 26,1%

bahwa tingkat kecanduan media sosial

dan kategori tinggi sebanyak 33,7%. Hal

pada remaja berada pada kategori sedang

ini

yaitu sekitar 66,0%. Penelitian yang

dilakukan Hartinah et al., (2019) bahwa

dilakukan

remaja

(Azizan,

2016)

juga

sejalan

dengan

penelitian

yang

perempuan cenderung lebih
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buruk dalam menggunakan media sosial

merasa hampa, pecandu rokok, kejadian

dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian

bunuh

juga

menurunnya

fungsi

menggunakan Instagram menyebabkan

penurunan

prestasi

social media addiction, hal ini karena

(Praptikaningtyas et al., 2019).

membuktikan

remaja

yang

diri,

penyalahgunaan

zat,

sosial,

dan

akademik

rendahnya regulasi diri yang dimiliki oleh
remaja (Sifa, 2018).
Depresi Pada Remaja
Berdasarkan

hasil

penelitian

ini

Hubungan Social Media Addiction

didapatkan bahwa distribusi depresi dari

Dengan Tingkat Depresi Pada Remaja

92 responden mayoritas berada pada

Berdasarkan

hasil

penelitian

kategori tidak depresi sebanyak 73,9%.

menunjukkan adanya hubungan antara

Hal ini membuktikan bahwa kejadian

social media addiction dengan tingkat

depresi remaja sangat rendah. Hasil

depresi pada remaja. Tingginya aktivitas

penelitian ini didukung oleh penelitian

remaja

menggunakan

yang dilakukan Woods & Scott (2016)

hingga

mengalmi

yang menyatakan bahwa dari 467 remaja

mempengaruhi kejadian depresi. Hal

hanya 21% remaja yang mengalami

tersebut disebabkan banyak hal buruk

depresi rendah.

yang dapat ditemui remaja diantaranya

Kejadian

depresi

disebabkan

oleh

remaja

penolakan,

baik

di

media

kecanduan

dapat

pada

remaja

cyberbulliying dan munculnya perasaan

banyak

faktor

remaja menjadi tidak percaya diri, ragu

menggambarkan

atas kemampuan diri sendiri dan tidak

akibatkan

memiliki perasaan tidak bersyukur.

beberapapeneilitian
depresi

social

dalam

oleh

keluarga,

Penelitian

ini

sejalan

dengan

lingkungan dan sosial, pengalaman hidup

penelitian Andreassen et al., (2016) yang

yang tidak menyenangkan. Stresor yang

menyatakan bahwa terdapat hubungan

dialami

memunculkan

antara kecanduan media sosial dan

remaja mengalami gejala negatif (Istri &

depresi. Depresi dapat terjadi di alami

Asyanti, 2017).

oleh remaja yang mengalami SMA

remaja

dapat

Depresi dapat menyebabkan remaja

karena munculnya kesenjangan antara

mengalami hal-hal seperti kehilangan

realita

dan

dunia

maya

sehingga

minat, mudah tersinggung, pemarah,

memunculkan gejala negatif. Depresi
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juga diakibatkan karena adanya faktor

membandingkan diri dengan pengguna

dari psikososial.

sosial medi lain (Budury et al., 2019).

Penelitian Budury et al., (2019) juga

Adanya hubungan antara social media

membuktikan bahwa penggunaan media

addiction dengan tingkat depresi pada

sosial berpengaruh terhadap kejadian

remaja dapat memberikan dampak pada

depresi pada remaja. Dimana dalam

siswa dimasa yang akan datang. Depresi

penggunaan sosial media tidak terdapat

pada remaja dapat menyebabkan remaja

aturan, sehingga pengguna dapat bebas

mengalami hal negatif seperti konsumsi

membagikan foto, video, cerita dan

rokok, penyalahgunaan zat, menurunnya

aktiviitas untuk menunjukan popularitas

fungsi

diri. Penelitian Jaya (2016) membuktikan

akademik,

SMA

(Praptikaningtyas et al., 2019).

memunculkan

perasaan

membandingkan diri

sendiri

orang

kelemhan

lain,

melihat

dengan
diri

dibandingkan dengan kelebihan. Hal ini
menjadikan stressor baru bagi remaja
yang intensitas penggunaan sosial media
sangat tinggi atau disebut mengalami
kecanduan.
menggunakan

sosial

media pada remaja akan menjadikan
remaja mengalami insecure, menghadapi
pengalaman

negative

dari

interaksi sosial seperti cyberbulliying,
sehingga

dapat

mengarahkan

pada

kejadian depresi. (Hartinah et al., 2019)
Selain

itu

seorang

remaja

yang

mengalami depresi akan menunjukan
perilaku lebih sering dan aktif dalam
menggunggah

aktivitas

di

hingga

prestasi

bunuh

diri

KESIMPULAN
Remaja yang mengalami social media
addiction terdistribusi secara merata pada
kedua kategori, kategori rendah sebanyak
50% dan kategori tinggi sebanyak 50%,
dan didapatkan hasil bahwa terdapat

depresi

karena

dengan tingkat depresi pada remaja.
Remaja perempuan yang menggunakan
media sosial Instagram dan whatsupp
akan lebih besar beresiko mengalami
social media addiction. Depresi muncul
akibat dari tidak harmonis interasi sosial
pada remaja , perasaan membandingkan
diri, sehingga dapat memunculkan gejala
negativepadaremaja.
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