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1. BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini negara dan bangsa Indonesia sedang membangun, menuju  

kepada cita-cita suatu masyarakat yang adil dan makmur. Modernisasi dan 

industrialisasi adalah suatu proses yang tidak dapat dielakkan, teknologi dan 

pengetahuan merupakan tulang punggungnya. Seiring dengan makin cepatnya 

perkembangan zaman maka sangat diperlukan orang yang memiliki 

pengetahuan serta keterampilan yang memadai serta memiliki karakteristik 

kepribadian yang tangguh dalam menghadapi tuntutan yang semakin tinggi. 

Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, yang menjadi penentu kemajuan 

peradaban, dituntut untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman yang 

semakin modern.  

Mahasiswa sebagai penentu kemajuan peradaban tidak terlepas dari 

berbagai macam permasalahan.  Permasalahan dapat bersumber dari berbagai 

macam faktor, seperti dalam diri sendiri, keluarga, teman sepergaulan atau 

lingkungan sosial dan tuntutan akademis. Pada mahasiswa semester pertama 

mereka mulai berhadapan dengan masalah kemandirian, perubahan tuntutan 

belajar dari masa sebelumnya yaitu jenjang pendidikan Sekolah Menegah Atas 

(SMA) yang mengharuskan mahasiswa mandiri dalam segala hal aktivitas 

akademiknya baik itu materi perkuliahan, tugas, laporan hingga praktikum. Pada 

mahasiswa  semester akhir mereka mengalami permasalahan untuk 

menyelesaikan tugas akhir. Mahasiswa semester akhir dihadapkan pada 

permasalahan untuk mendapatkan pustaka yang memadai dalam membuat 
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tulisan, membuat tulisan dengan sistematis hingga mampu berkomunikasi 

dengan baik dengan dosen pembimbingnya. 

Permasalahan yang dihadapi mahasiswa, dapat diartikan sebagai 

tekanan atau stress. Stress adalah bentuk ketegangan dari fisik, psikis, emosi 

maupun mental. Dalam tingkatan yang rendah stress mungkin berguna bagi 

tubuh, tetapi jika stress tersebut menjadi berat dan berkepanjangan akan 

mempengaruhi fungsi fisik dan mental, hal ini akan menjadi masalah besar yang 

perlu penanganan lebih lanjut (Kisker,1997).  

Stress yang dihadapi mahasiwa yang terbesar adalah stress akademik. 

Stres akademik adalah stres yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan 

yang terjadi dalam masa pendidikan yang disebabkan oleh tuntutan yang timbul 

saat seseorang dalam masa pendidikan (Weidner, Kohlmann, Dotzauer,& Burns, 

1996) dan terjadi bila mahasiswa mengalami ketegangan emosi saat ia gagal 

mengatasi tuntutan tersebut. Penyebab stress akademik merupakan hal yang 

normal terjadi karena merupakan bagian perkembangan diri seperti 

menyesuaikan diri dengan tatanan sosial baru, mendapatkan peran dan 

tanggungjawab baru sebagai mahasiswa, mempunyai beban belajar dan konsep 

– konsep pendidikan yang berbeda dengan masa sekolah sebelumnya 

(MacGeorge, Samter, & Gillihan, 2005), sedangkan  hal yang disebut dengan 

beban akademik antara lain, masalah keuangan, kurangnya kemampuan 

mengelola waktu, harapan terhadap pencapaian akademik, perubahan gaya 

hidup dan perkembangan konsep diri (Misra, McKean, West, & Russo, 2000). 

Beban akademik yang dimaksud adalah pekerjaan rumah (penugasan) yang 

sangat 
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banyak, atau tidak jelas, hubungan dengan staf akademik dan tekanan waktu 

untuk menyelesaikan tugas atau pendidikan. 

Fenomena tentang dampak stres akademik pada mahasiswa muncul 

dalam  berbagai pemberitaan di berbagai media massa. Pada 1 Juni 2016 

seorang mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi bunuh diri 

dikarenakan nilainya turun dan skripsi yang dia ajukan ditolak 

(www.bintang.com). . Selain itu terdapat pula kasus mahasiswa Surya University, 

Tangerang yang melakukan gantung diri karena mengalami stres saat menjalani 

masa-masa ujian (www.harianterbit.com) . Kasus lain juga ditemukan di Medan, 

dimana seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

melakukan pembunuhan terhadap dosennya sendiri, karena dosen tersebut 

sering memarahi dan memberikan nilai yang kurang baik (www.kompas.com ).  

Sebagai upaya untuk mengatasi stress, mahasiswa mengembangkan 

coping stress. Bentuk coping stress yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

mengatasi stress akademis sangatlah beragam. R. Lubis (2015) meneliti tentang 

coping stres pada mahasiswa yang bekerja, dalam penelitian ini mahasiswa 

melakukannya dengan melakukan problem focused coping dan emotional 

focused coping. Untuk problem focused coping, dilakukan dengan menyusun 

jadwal yang lebih ketat, meminta nasehat dari orang  terdekat, dan segera 

mengerjakan tugas tanpa ditunda. Sedangkan untuk emotional focused coping 

dilakukan dengan berusaha tidak membesar-besarkan masalah, meluapkan 

emosi yang tersimpan, pasrah dan berpikir positif, dan mengendalikan emosi 

yang dialami sebagai coping stress. Coping stress lainnya adalah menggunakan 

media sosial sebagai hiburan yang diingin lihat atau lakukan bisa dengan cara 

„one click‟ pada media sosial yang saat ini ada. 
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Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia 

(APJII) dan Pusat Kajian dan Komunikasi (Puskakom) UI menyebutkan bahwa 

pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 88,1 juta orang pada akhir 2014 

dengan 95% dari itu menggunakan internet untuk mengakses media sosial 

(kominfo.go.id). dari survey tersebut ditemukan bahwa mayoritas (49%) dari 

penggunanya berada pada kelompok usia dewasa awal dengan rentang usia 18 

hingga 25 tahun.  

Sementara dari data diatas, pengguna media sosial aktif mayoritas 

adalah kelompok usia dewasa awal yang dimulai 18 hingga 20 tahun. Pada 

umumnya di kelompok usia itu adalah para mahasiswa. Mahasiswa adalah 

kelompok usia yang sangat up to date dan sangan mengikuti perkembangan 

teknologi yang ada. Berdasarkan survey peneliti kepada 20 mahasiswa 

pengguna media sosial aktif, program yang saat ini paling banyak digunakan 

oleh mahasiswa adalah Instagram.   

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto yang memungkin para 

penggunanya untuk mengambil foto, menerapkan filter pada foto, dan terakhir 

membagikannya ke semua jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. 

Pertama kali Instagram muncul ke publik pada tahun 2010. Pada hari 

pertamanya, Instagram berhasil mendatangkan pengguna hingga 25.000 orang. 

Setelah tujuh tahun, Instagram berhasil mendatangkan pengguna hingga 800 

juta orang. Fitur instagram yang saat ini ada meliputi instagram stories dan post. 

Kegunaan dari fitur pertama yang disebutkan yaitu untuk mengupload konten-

konten yang sifatnya sementara, instagram hanya akan menampilkan konten 

yang diupload di fitur stories selama dua puluh empat jam atau satu hari penuh 

sebelum konten itu nantinya akan secara otomatis terhapus. Fitur post adalah 
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fitur yang berisi konten secara permanen, apabila pemilik akun tidak menghapus 

konten maka konten tersebut akan tetap ditampilkan di profil pengguna.  

Instagram menjadi coping stress bagi mahasiswa karena didalamnya 

terdapat banyak sekali konten yang sangat menyenangkan. Mulai dari informasi 

politik, kejadian yang sedang menjadi trending topic, hingga humor dan konten-

konten hiburan lainnya. Dari banyak konten tersebut mahasiswa dapat memilih 

atau melihat konten yang dirasa cocok dengan apa yang sedang dibutuhkan. 

Bak pisau yang memiliki dua sisi, Instagram sebagai salah satu bentuk media 

sosial menyenangkan, tapi  perlu diwaspadai karena dapat menjadi “racun” yang 

melemahkan kebahagiaan dan menjadi sumber  stres berkepanjangan.  

Maraknya instagram yang lebih digunakan sebagai media personal 

branding dibandingkan untuk berinteraksi dengan orang lain menjadikannya 

sebagai fenomena baru dimana penggunaan jejaring sosial Instagram tidak lagi 

dimanfaatkan sebagai media komunikasi dan berbagi karya visual, tetapi lebih 

mengarah kepada pemanfaatan Instagram sebagai media personal branding 

yang efektif. Seperti yang disebutkan dalam konsep Dramaturgi karya Erving 

Goffman bahwa individu akan berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik 

mungkin. Goffman mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, 

mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. 

Upaya ini disebut sebagai pengelolaan kesan (impression management), 

(Mulyana, 2006:112). Setiap individu pada kenyataannya melakukan konstruksi 

atas diri mereka dengan cara menampilkan diri. Sehingga identitas yang muncul 

adalah penggambaran apa yang sebenarnya menjadi keinginan dan guna 

memenuhi kebutuhan pengakuan sosial. Seperti penelitian yang dikutip oleh Rulli 

Nasrullah (2012:113), Graham Nichols Dixon tahun 2008 dalam penelitian 
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tesisnya yang berjudul Instant Validation: Testing Identity in Facebook. Penelitian 

ini melibatkan 10 mahasiswa Strata 1 University of Texas, berusia antara 18 

hingga 22 tahun serta memiliki akun Facebook. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa keberadaan siber dan kemunculan media sosial Facebook telah 

membawa fokus baru tentang bagaimana seseorang atau kelompok orang 

mengkontruksi identitas mereka secara online. 

Sering kali yang terjadi saat ini, seseorang lebih nyaman mengungkapkan 

dirinya pada sosial media. Mereka lebih tertarik melakukan curahan hati pada 

sosial media. Baik itu mengenai hal yang bersifat umum hingga yang bersifat 

pribadi. Pada umumnya, seseorang akan lebih nyaman dan percaya 

mengungkapkan dirinya dan curahan hatinya pada orang yang sudah ia percaya 

dan dekat dengannya. Namun, yang terjadi saat ini adalah seseorang tak segan 

membagikan masalahnya di sosial media. Kebanyakan masyarakat memang 

kerap melampiaskan emosinya lewat media sosial, baik sedang bahagia, sedih, 

kecewa, atau bahkan marah. Mereka sangat meyakini bahwa melampiaskan 

emosi lewat media sosial dapat menjadi salah satu cara efektif untuk meredakan 

atau sekadar menyalurkan perasaan hatinya. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa 

melalui survey Instagram pada akhir tahun 2018 mendapatkan hasil dari 146 

responden yang menjawab, 93 orang mereka mengatakan dalam setiap hari 

menghabiskan lebih dari 4 jam untuk membuka Instagram. Mereka membuka 

instagram untuk mengupload kegiatan mereka, berbagi lagu, melakukan voting 

dan melakukan tanya jawab dengan para pengguna yang lain. 

Survey lain yang dilakukan peneliti dengan bantuan instagram  terhadap 

119 responden, hanya 31 responden yang mengatakan bahwa mereka 
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mendapatkan manfaat dari instagram, yakni media sosial dianggap sebagai 

pelarian dari stress yang disebabkan kegiatan sehari-hari. Hal itu didapatkan 

dalam bentuk 'like', 'share', dan komentar positif di media sosialnya, karena 

dengan begitu setiap orang bisa merasa dimiliki dan didukung oleh orang lain 

tanpa harus bertatap muka secara langsung. 

Hasil survey sederhana yang dilakukan peneliti, terdapat data awal yang 

menunjukkan Instagram memiliki manfaat untuk meredakan stress. Oleh karena 

itu peneliti ingin mengetahui secara empiris hubungan antara tingkat stress 

dengan perilaku penggunaan instagram yang dialami oleh mahasiswa.  

1.02. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

penggunaan instagram dengan tingkat stress pada mahasiswa. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dan pengetahuan 

di bidang Psikologi Klinis dan kaitannya dengan stres akademik dan perilaku 

penggunaan instagram. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharap bisa menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

melakukan penelitian tentang stres akademik dan perilaku penggunaan 

instagram. 

 

 

 


