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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, penggunaan internet sangatlah tinggi. Penggunaan

internet merupakan penunjang yang penting dalam aktivitas manusia sehari-hari,

terlebih untuk memudahkan dalam berkomunikasi dan mengunggah informasi terbaru

secara cepat di penjuru dunia. Meluasnya jaringan internet dapat meningkatkan

produktivitas dalam bekerja, mencari sumber ilmu ataupun bisnis yang menjadi lahan

finansial bagi seseorang.

Berdasarkan penelitian “Keamanan Penggunaan Media Digital pada Anak dan

Remaja di Indonesia” yang dilakukan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

untuk anak-anak, UNICEF, bersama para mitra, termasuk Kementerian Komunikasi

dan Informatika dan Universitas Harvard,  menunjukan hasil bahwa 98% anak dan

remaja mengaku tahu tentang internet dan 79,5% diantaranya adalah pengguna internet

(Panji, 2014). Dalam kurun waktu dua tahun, penelitian yang dilakukan oleh  Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, mengungkap bahwa

sepanjang tahun 2016 dari 256,2 juta banyaknya penduduk Indonesia, sebanyak 132,7

juta orang telah terhubung ke internet (Widiartanto, 2016).

Dengan internet, pengguna dapat menjelajahi dunia. Hal tersebut membawa

manusia pada kemudahan dan kepraktisan hidup yang tidak terbayangkan pada era

sebelumnya. Handphone yang dulu kegunaannya hanya untuk berkomunikasi (pesan

teks atau telepon) sekarang sudah menambahkan fitur-fitur seperti internet, game, maps

dan lain sebagainya untuk memudahkan dan memanjakan para penggunanya dalam

keseharian. Salah satu yang dapat diakses dengan jaringan internet adalah media sosial.

Media sosial, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI) (2016),

didefinisikan sebagai laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat
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membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Media sosial  bisa

dijadikan sarana untuk berpartisipasi dan berbagi. Media sosial merupakan

perkembangan digital yang pesat, yang terus menerus seiring zaman akan mengubah

perilaku seseorang. Kemampuannya menawarkan interaktivitas  memungkinkan

pengguna dari media sosial memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus

mengendalikan informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihan-pilihan yang

diinginkan. Aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan efektif dengan penggunaan

media sosial yang memiliki berbagai fitur-fitur yang nyaris sempurna sehingga

membuat pemakainya merasa terfasilitasi.

Macam-macam media sosial saat ini sudah sangat beragam, seperti Facebook,

Twitter, Google Plus, Instagram, Path, Tumblr, Flickr, Line, Ask.Fm, Whatsapp dan

Blackberry Messenger. Dalam survey “Penetrasi & Perilaku Pengguna Internet

Indonesia” menunjukan bahwa tiga media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah

Facebook dengan jumlah 71,6 juta pengguna (54 persen). Kemudian Instagram dengan

jumlah 19,9 juta (15 persen). Media sosial berikutnya yang paling banyak dikunjungi

pengguna internet Indonesia adalah YouTube. Layanan berbagi video tersebut memiliki

14,5 juta (11 persen). Pada penelitian ini, pengguna media sosial terbanyak adalah

mahasiswa yaitu sebesar 89,7%. (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

APJII, 2016).

Menurut Community Post Tech In Asia Indonesia, pengguna internet di Indonesia

mencapai 88,1 juta pengguna. 79 juta di antaranya merupakan pengguna media sosial

aktif. Angka yang tidak mengherankan, mengingat Indonesia merupakan salah satu

negara teraktif di media sosial (Noviandari, 2015). Dengan penggunaan media sosial

seperti sekarang, manusia hanya dianggap sebagai objek, bukan lagi manusia

selayaknya mereka bertemu. Melalui media sosial, dalam berkomunikasi tidak harus

face to face melainkan hanya melalui sebuah pesan pribadi yang sering dikenal dengan
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istilah chatting ataupun video call. Aplikasi media sosial dapat digunakan di mana saja

dan kapan saja sehingga untuk bertemu secara langsung dirasa sudah tidak perlu.

Pesatnya penggunaan media sosial menyebabkan semua orang dapat mengakses

atau menggunakannya dari anak-anak, orang dewasa tanpa terkecuali remaja. Usia

remaja merupakan masa aktifnya seseorang menggunakan media sosial. Remaja

membutuhkan media sosial dalam pencarian tugas, berkomunikasi dengan

lingkungannya dan menyalurkan informasi dan kreativitasnya. Menurut Ahmadi &

Sholeh (2005), masa remaja berada pada rentang usia 12-21 tahun. Dalam penelitian

Soliha mengenai “Tingkat Ketergantungan Pengguna Media Sosial dan Kecemasan

Sosial”, hasil menunjukan bahwa mayoritas pengguna media sosial adalah berjenis

kelamin perempuan dengan jumlah persentase sebesar 56%, sedangkan laki-laki

sebesar 44%. Mereka berada di rentang usia antara 21-23 tahun yakni sebesar 54%,

selanjutnya di posisi kedua sebesar 35% berada di rentang usia 18- 20 tahun.

Sedangkan direntang usia 24-26 tahun hanya sebesar 11%. (Soliha, 2015). Hal ini

berarti remaja khususnya perempuan yang berumur 18-23, merupakan masa aktifnya

seseorang menggunakan media sosial dalam aktivitasnya sehari-hari.

Dalam penelitian Buente dan Robbin (dalam Nullah, 2016) mengenai hubungan

facebook dan dunia akademis dilakukan terhadap 219 pelajar Amerika Serikat, hasil

penelitian yaitu 68% subjek pengguna media sosial facebook membuka akun miliknya

setiap hari. Waktu yang dihabiskan para pelajar untuk membuka facebook bervariasi,

mulai dari beberapa menit hingga lebih dari 1 jam (Nullah, 2016). Internet dapat

membuat nilai seorang pelajar menurun. Hal ini berarti internet membawa dampak

yang buruk bagi seorang pelajar yang seharusnya fokusnya hanya mencari informasi

seputar pembelajaran. Pada faktanya, yang terjadi pada pelajar di era sekarang ini

menggunakan media sosial dan game untuk dijadikan aktivitas rutinnya.

Salah satu fase yang dilalui oleh seorang individu adalah Masa Adolescence (18-

21 tahun). Pada masa ini seseorang sudah menemukan pribadinya, memiliki rencana
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hidup serta memilih dan menentukan jalan hidup (way of life) (Ahmadi & Sholeh 2005,

hal.125).

Menurut Erikson (dalam Martaniah, 1984), pada masa remaja, individu sangat

memikirkan pendapat orang lain mengenai dirinya dan berusaha mendapatkan peran di

masyarakat. Pada fase ini, seseorang sedang berproses untuk membentuk sebuah

identitas diri, berusaha hidup mandiri dengan melepaskan diri dari dominasi (orang

tua), mencari makna hidup dan hubungan interpersonal yang intim secara emosional.

Pada fase perkembangan adolescence tersebut, seseorang di hadapkan pada

banyak permasalahan baru dan kesulitan yang maha kompleks. Menurut Smahel (dalam

Soliha, 2015), ketika individu mengalami kesulitan dalam tugas perkembangannya,

maka untuk mengatasi hal tersebut penggunaan internet menjadi penting karena

aktivitas online dapat memperluas dan memperkuat jaringan sosial mereka.

Seseorang khususnya pada usia remaja, pada harapannya dapat melakukan

berbagai aktivitas positif dalam intensitas waktunya yang tinggi dalam penggunaan

media sosial seperti untuk menggali informasi, membagikan informasi ataupun

menjalin komunikasi positif dengan lingkungan sekitarnya, namun berdasarkan

pengamatan peneliti sendiri, justru seseorang menggunakan media sosial dengan

intensitas tinggi (kecanduan) untuk mengumbar atau memamerkan dirinya sendiri

melalui unggahan foto, video atau status yang sewajarnya tidak dipulikasikan ke

publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan simpati dan komentar

orang lain.

Kecanduan menurut Schrock (dalam Soliha, 2015) adalah berkaitan dengan upaya

pemenuhan kebutuhan atau pencapaian tujuan dengan bergantung pada sumber daya

lain, dalam hal ini media sosial. Media tersebut dianggap oleh mereka sebagai satu-

satunya cara untuk memenuhi kebutuhan. Hasil studi psikologi terbaru diungkapkan

Rosen, seorang profesor psikologi di California State University pada konvensi tahunan

American Psychological Association ke-19. Pada kesempatan itu, Rosen menjelaskan
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risiko-risiko psikologis apa saja yang dihadapi remaja, jika terlalu banyak

menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial. Menurut Rosen, beberapa

dampak negatif media sosial pada remaja termasuk menjadikan mereka lebih rentan

terhadap rasa sakit, agresif serta menampilkan perilaku anti sosial (Rosen dalam

Widyastuti, 2017).

Aktivitas seperti penggunaan media sosial dapat berbahaya jika media sosial

merupakan fokus utama dari kehidupan. Menurut Babington, Kecanduan ada yang

sehat dan tidak sehat (Babington dalam Chandra, 2015). Penggunaan media sosial yang

tinggi dapat dikatakan sehat jika penggunaannya dapat menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat seperti untuk membangun sebuah relasi, mendapatkan informasi secara

cepat, memperoleh finansial menggunakan online shop, bahan absensi pada mahasiswa

secara online sampai membagikan materi perkuliahan melalui sarana media sosial pada

dunia luas, namun jika penggunaan media sosial yang tinggi hanya untuk membuang

waktu tanpa mengetahui tujuan maka akan disebut sebagai kecanduan media sosial

yang negatif seperti selalu membuat status yang tidak penting, memamerkan foto dan

strory kegiatan keseharian secara terus menerus tanpa ada manfaatnya sehingga

menimbulkan suatu ketergantungan.

Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja pada penggunaan  media

sosial yang tinggi tanpa ada manfaatnya seperti merapihkan feeds di Instragram,

mengunggah foto sebagus mungkin, menggunggah tempat yang indah dan sedang hits,

mengunggah makanan atau minuman,  dan membuat instastrory atau status setiap saat.

Hal tersebut terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan like, comment dan followers

atau jumlah teman (Andika, 2018). Dengan mendapatkan like, commet atau followers

yang banyak, maka hal tersebut akan memperkuat diri mereka untuk tetap eksis di

media sosial. Menurut Ackerman (dalam Chandra, 2015), faktor-faktor yang

mempengaruhi seseorang menjadi kecanduan media sosial adalah ingin memperoleh

banyak teman untuk berinteraksi, membutuhkan dukungan sosial saat ia tertekan dan
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tingginya rasa ingin diperhatikan oleh orang lain. Akses mereka pada media sosial lebih

digunakan sebagai sarana penghindaran dan keinginan untuk mencapai ambisi. Hal ini

berarti, seseorang membuat dirinya menjadi suatu pusat perhatian di media sosial.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 4 Desember

2017 pada seorang mahasiswa berinisal RB yang berusia 21tahun, peneliti

mendapatkan sebuah data mengenai kecanduan RB pada media sosial. RB

menggunakan media sosial sudah dari SMP. R menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa

lepas dari 11 media sosialnya setiap harinya. RB menyebutkan bahwa dirinya pernah

untuk mencoba tidak membuka media sosial dalam sehari, namun hal itu gagal bahkan

cenderung meningkat. Pada waku senggang, RB selalu membuka media sosialnya

dengan alasan tanpa media sosial hidupnya terasa hampa dan malas untuk melakukan

rutinitas bahkan susah tidur jika tidak membuka media sosialnya. RB juga mengatakan

bahwa media sosial merupakan sebuah sarana untuk menumpahkan segala perasaan

baik atau buruk dalam kesehariannya. Mulai dari membuat status, stalking, story di

Instagram dan melihat quote-quote galau. Pada kasus RB, ia mengalami sebuah

kecanduan media sosial dengan ciri tidak bisa lepas dengan media sosial, penggunaan

media sosial yang meningkat, adanya rasa hampa jika tidak membuka media sosial,

gagal untuk tidak menggunakan media sosial dan menggunakan waktu senggang untuk

membuka media sosial.

Hasil wawancara kepada RB mendapati ciri-ciri yang sesuai dengan penelitian

yang dilakukan oleh Jaclyn Cabral dengan judul “Is Generation Y Addicted to Social

Media?” yang mendapati hasil bahwa penelitian ini memandang kritis pada kecanduan

media sosal, khususnya Facebook, MySpace, Twitter dan LinkedIn. Media sosial pada

generasi Y berbeda dengan generasi sebelum-sebelumnya yang  lebih konklusif dengan

tatap muka. Dari tanggapan survey, peserta penelitian menderita tiga setengah dari 5 tes

kompenen kecanduan yaitu salience atau arti penting, toleransi, unsur intrapsikis (jiwa

atau pikiran) dari konflik dan relapse (gagal mengurangi pemakaian media sosial).
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Penelitian ini berarti seseorang yang memiliki sebuah kecanduan media sosial memiliki

karakteristik seperti perilaku yang tidak bisa mengontrol waktu yang digunakan secara

berlebihan saat membuka media sosial, menggangap bahwa media sosial adalah yang

terpenting dalam kehidupan di era saat ini, munculnya berbagai konflik di sekolah,

bekerja dan dalam berhubungan nyata (Cabral, 2011).

Melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Indonesia, banyak

kendala yang dialami oleh para remaja yang menghambat perkembangan diri pada

remaja. Salah satu penghambatnya ialah penggunaan media sosial yang berlebihan atau

kecanduan media sosial. Salah satu yang memicu kecanduan media sosial adalah

kepercayaan diri untuk tetap eksis yang terlalu tinggi seperti menganggumi diri secara

berlebihan, selalu ingin menunjukan atau memamerkan apa yang dimilikinya kepada

orang lain agar dianggap hebat atau superior. Hal tersebut sering disebut dengan

gangguan kepribadian narsisistik. Nunberg (dalam Kartono, 1990), mengatakan bahwa

narsisistik mempunyai peranan positif dan negatif. Secara esensial rasa narsisistik

penting dimiliki sebab memperkuat ego dan harga diri, namun pada peran negatifnya,

jika rasa narsisistik berlebihan akan menimbulkan kesombongan, egoisme dan cinta diri

sendiri yang ekstrim.

Kepribadian narsisistik adalah sebuah gangguan kepribadian di mana seseorang

beranggapan bahwa ia sangat superior dan amat penting, selalu ingin menjadi pusat

perhatian, memiliki rasa percaya diri yang tinggi yaitu menganggap diri sendiri sebagai

yang paling hebat dan berkuasa atas segalanya. Seseorang dengan gangguan

kepribadian narsisistik tidak dapat menahan dirinya untuk selalu memperlihatkan

segalanya yang ada pada dirinya kedalam media sosial dalam intensitas yang tinggi

(kecanduan media sosial) dengan tujuan mendapatkan simpati dan penghargaan dari

orang lain.

Berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual- 5 (DSM-5) (American

Psychiatric Association [APA, 2013), individu dikatakan memiliki kepribadian
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narsisistik jika memiliki lima dari sembilan karakteristik seperti : melebih-lebihkan

kemampuan yang dimiliki, percaya bahwa dirinya spesial dan unik, dipenuhi fantasi

tentang kesuksesan, kekuasaan, kecantikan atau ketampanan, memiliki kebutuhan yang

eksesif untuk dikagumi, merasa layak untuk diperlakukan istimewa, kurang berempati,

mengeksploitasi hubungan, memiliki rasa iri terhadap orang lain atau menganggap

orang lain iri kepadanya dan angkuh.

Dalam penelitian Buffardi dan Campbell (2008), mengatakan bahwa saat ini

interaksi dan presentasi diri di internet adalah sebuah hal yang sudah lumrah. Hasil

dalam penelitiannya mengenai sifat narsisme yang diungkapkan pada web sites

menunjukan bahwa, seseorang dengan kepribadian narsisistik bertindak,

menggambarkan dan mengekspresikan diri mereka di dunia maya selayaknya mereka

berperilaku dalam kehidupan nyata.

Seseorang  menginginkan penghormatan dan perhatian dari orang lain demi

meningkatkan harga diri yang dimilikinya. Remaja dengan kepribadian narsisistik

mengalami kesulitan untuk menerima kritik dari orang lain, dan selalu beranggapan

bahwa dirinya istimewa. Remaja yang berkepribadian narsisistik juga mempunyai

anggapan bahwa dirinya spesial, unik, ambisius, dan suka mencari ketenaran

(Ambarwati & Safitri, 2011). Remaja akan cenderung mengubah dirinya agar telihat

berbeda dari  orang lain, salah satu cara yang dilakukan dengan memperhatikan

penampilan fisiknya terutama saat menggunggah foto dan video di media sosial secara

terus-menerus. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kepribadian narsisistik

menggunakan sarana media sosial untuk menyalurkan rasa superior-nya dalam foto,

video dan status untuk dipamerkan dalam intensitas tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hari Senin, Tanggal

13 Oktober 2017, peneliti mengambil sebuah data mengenai seseorang yang memiliki

kepribadian narsisistik. Seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial R, ia merasa

bahwa semua orang tidak terkecuali orang tuanya mengejek dan membully-nya karena
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penampilannya yang aneh dan tidak menarik. Setelah R beranjak menjadi mahasiswi

tingkat atas di salah satu perguruan tinggi Semarang. R mulai aktif pada beberapa

media sosial seperti Instagram dan Facebook. Ia menggunggah video, foto dan status

pribadinya secara rutin bahkan dengan menggunakan baju yang terbuka. Ia mengatakan

bahwa ia senang jika salah satu fotonya dipuji, di like ataupun diberi komentar orang

lain walaupun orang tersebut tidak dikenalinya. R mengatakan bahwa, orang lain sering

menirukan gaya berfoto, caption-nya dan penampilannya di Instagram. Ia juga merasa

bahwa orang lain sering membicarakannya bahwa ia adalah anak “hits”. Pada kasus

tersebut, R merasa tidak dimengerti, dipojokan, ditolak dan tersisih oleh

lingkungannya. Oleh sebab itu, R menjadikan media sosial Instagram sebagai objek

untuk menyalurkan hasratnya untuk dihargai, dipuja dan dikagumi oleh orang-orang di

dunia maya.

Padahal harapannya, remaja tumbuh menjadi seseorang yang memiliki kreativitas

dan talenta dengan memanfaatkan media sosial, namun pada kenyataannya media sosial

digunakan tidak sewajarnya dengan intensitas yang tinggi. Jika tidak segera diatasi,

maka remaja sebagai penerus bangsa yang seharusnya fokus dengan pendidikan, serta

menggunakan sarana media sosial sebagai wadah positif untuk mengembangkan

kreativitas akan disalah gunakan menjadi objek yang terus-menerus digunakan dalam

hal yang tidak penting dan tidak mendesak sekaligus (kecanduan media sosial).

Aktivitas yang tidak penting seperti menggunggah foto, video dan status yang terus

menerus dan terkesan memamerkan urusan pribadinya dengan asumsi dianggap sebagai

pusat perhatian (narsis). Padahal sekarang semua perilaku kita dapat dipantau

menggunakan sarana media sosial. Hal ini akan menjadi permasalahan jika perilaku

yang disorot pada media sosial mengandung perilaku yang bersifat narsisistik, sehingga

seseorang dalam berteman atau bahkan pada tes penerimaan kerja akan dijadikan

sebagai suatu pertimbangan.
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Saat ini, interaksi dan presentasi diri di media sosial adalah hal yang lazim.

Mempertahankan eksistensi dan tetap berhubungan dengan sejumlah individu via

media sosial telah menjadi hal yang teramat penting dalam kehidupan sehari-hari

individu (Buffardi & Campbell, 2008).

Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepribadian

narsisistik dengan kecanduan media sosial pada remaja?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian untuk

mengetahui hubungan antara kepribadian narsisistik dengan kecanduan media sosial

pada remaja.

C. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun

manfaat yang akan didapat dari penelitin ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan

khususnya dalam ilmu psikologi klinis, ilmu pskologi sosial dan psikologi

perkembangan terkait dengan kepribadian narsisistik dan kecanduan media sosial

pada usia remaja.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sebuah referensi pengetahuan mengenai

kecanduan media sosial dan penelitian ini sebagai upaya pencegahan dan

pengendalian terhadap kecanduan media sosial pada remaja.


