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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Beberapa tahun belakangan ini, generasi Z menjadi topik perbincangan 

hangat oleh banyak kalangan di berbagai bidang. Generasi Z atau yang sering 

disebut generasi internet adalah generasi muda masa kini yang lahir pada tahun 

1993 sampai 2011. McCrindle Research Centre di Australia menyebut Generasi Z 

sebagai orang-orang yang lahir pada tahun 1995 sampai 2009 (Adam, 2017).  

Dalam perkembangannya, kehidupan generasi Z tidak dapat dilepaskan dari 

teknologi internet. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di generasi internet, 

generasi yang sudah menikmati keajaiban teknologi usai kelahiran internet.  

Pada zaman yang serba digital saat ini, perkembangan internet menjadi 

sangat pesat. Informasi dari mana saja dan kapan saja dapat diakses melalui 

teknologi dunia digital. Salah satu alasan seseorang menggunakan internet adalah 

memudahkan penggunanya dalam memperoleh berbagai informasi. Selain itu 

banyak hiburan yang ditawarkan melalui internet seperti situs media sosial dan 

game online, sehingga saat ini, internet sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi 

generasi ini (Anna, 2016). 

Internet yang seolah-olah telah menjadi kebutuhan menjadi tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia melakukan survey dari tahun 2016, 
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pengguna internet dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan (Bulettin APJII Edisi 05 November, 2016). Tahun 2018 Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat data statistik bahwa  sebanyak 

49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 

hingga 34 tahun (Bohang, 2018). 

Kedekatan generasi Z dengan internet dapat dibuktikan salah satunya 

melalui media sosial yang digunakan untuk update informasi seperti instagram, 

twitter, facebook, snapchat, atau layanan pesan singkat seperti line dan whatsapp 

telah menjadi salah satu aktivitas terpopuler di kalangan generasi Z ini. Internet 

dengan berbagai macam media sosial yang ditawarkan tersebut sudah bisa 

didapatkan melalui gadget, seolah seluruh dunia dapat terhubung dan digapai 

dalam genggaman melalui alat kecil tersebut. Hal ini lantas menimbulkan 

keinginan untuk saling terhubung satu sama lain dalam dunia maya (Damayanti, 

2016). 

Situs-situs jejaring sosial yang telah disebutkan di atas ini dengan mudahnya 

menjamur di kalangan remaja maupun dewasa. Facebook, instagram, twitter, 

path, snapchat dan masih banyak aplikasi lainnya dapat diakses setiap hari 

melalui gadget dengan cepat. Jejaring sosial yang telah disebutkan oleh peneliti di 

atas memberikan ruang bagi penggunanya untuk melakukan komunikasi aktif 

dengan orang lain dan memudahkan dalam mengakses informasi baru (Burke, 

dkk, 2010). Platform media sosial ini menyediakan lingkungan online tanpa batas 

yang digunakan untuk berkomunikasi, mempertahankan dan menciptakan 
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pertemanan, serta untuk mengamati informasi real time dan gambaran mengenai 

pikiran atau tindakan seseorang (Lenhart, 2015).  

Melihat banyaknya manfaat dari media sosial yang telah peneliti sebutkan di 

atas, membuat media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan siswa 

milenial. Siswa yang duduk di bangku perkuliahan tampaknya mendapatkan 

manfaat dari media sosial seperti bertukar informasi, terhubung dengan keluarga 

dan teman, serta kegiatan lainnya (Gemmil & Peterson, 2006). Mereka 

digambarkan memiliki fokus pada interaksi sosial dan keterhubungan dengan 

teman, keluarga, dan kolega dengan menggunakan media sosial (McMahon & 

Pospisil, 2005).  

Media sosial memiliki dampak yang begitu besar dari sudut pandang 

psikologis dan ada banyak literatur yang menunjukkan dampak negatif pada 

perilaku penggunanya. Termasuk korelasi dengan rendahnya performa akademik 

(Junco, 2012), perilaku berisiko (Riordan, dkk, 2015), dan kemalasan (Price-

Mitchell, 2014). Contoh lain, mereka yang memiliki kepribadian ekstravert 

menghabiskan banyak waktu di facebook, mereka secara kompulsif selalu melihat 

jumlah likes yang mereka terima untuk posting terakhir. Selain itu, bagi seseorang 

dengan kecenderungan narsistik, instagram terbukti menjadi media yang membuat 

ketagihan untuk menampilkan diri kepada orang lain dengan selfie (Al-Menayes, 

2015).  

Kemudahan mengakses layanan media sosial dapat membuat pengguna 

terlalu terlibat dalam penggunaan online media sosial secara berlebihan dan 
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berpotensi kecanduan. Dengan media sosial, informasi dengan mudah dan cepat 

tersebar. Kegiatan mengakses media sosial secara berlebihan dan dilakukan secara 

rutin dan menganggap bahwa media sosial lebih menarik dan merasakan kepuasan 

setelah online di media sosial dapat berpotensi menyebabkan seseorang menjadi 

kecanduan media sosial. 

Dampak lain dari penggunaan media sosial yang berlebihan yakni 

kurangnya interaksi di dunia nyata, menunda-nunda pekerjaan maupun tugas, 

menurunkan produktivitas dalam belajar dan bekerja, terjadi pergaulan bebas yang 

mengarah ke pornografi, sulit berkonsentrasi dan muncul gangguan kesehatan 

karena terlalu lama menatap layar gadget, mengganggu waktu istirahat dan 

menghamburkan uang untuk mengakses situs media sosial, meng update lebih 

dari tiga kali setiap harinya, mengalami kegelisahan, cemas, dan frustrasi ketika 

tidak dapat mengakses pada jarak waktu tertentu, adanya permasalahan sosial dan 

kurangnya aktivitas sosial (Hardie & Yi Tee, 2007; Juditha, 2011). Daya tarik 

media sosial di internet berpotensi menyebabkan kekhawatiran, terutama ketika 

intensitas seseorang meningkat dalam menggunakan media sosial, membuatnya 

cenderung ingin mengeksplorasi media sosial dan menghabiskan sebagian besar 

waktunya untuk terhubung di dunia maya (The Nielsen Company, 2010).  

Dalam internet, orang terlibat dalam berbagai aktivitas yang beberapa 

diantaranya berpotensi menimbulkan kecanduan, bahkan timbul kecanduan pada 

aktivitas spesifik para penggunanya secara online (Griffiths, 2000). Secara 

khusus, Young (1999) berpendapat bahwa terdapat lima jenis kecanduan internet, 
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yaitu computer addiction (kecanduan game komputer), information overload 

(kecanduan berselancar pada web), net compulsions (kecanduan judi online atau 

berbelanja online), cybersexual addiction (kecanduan pornografi atau seks 

online), dan cyber relationship addiction (kecanduan hubungan online). 

Kecanduan media sosial termasuk dalam kategori cyber relationship 

addiction karena tujuan dan motivasi utama menggunakan media sosial adalah 

untuk membangun dan memelihara hubungan baik secara offline maupun online. 

Dari sudut pandang psikologi klinis, disebut kecanduan karena memiliki kriteria 

kecanduan, seperti mengabaikan kehidupan pribadi, gangguan mental, pelarian, 

perubahan mood, toleransi, dan menyembunyikan perilaku kecanduan itu sendiri 

karena penggunaan media sosial secara berlebihan (Young, 2009). 

Suatu kecanduan perilaku seperti kecanduan media sosial dapat dilihat dari 

perspektif biopsikososial (Griffiths, 2005). Sama seperti kecanduan yang 

berhubungan dengan zat, kecanduan media sosial menggabungkan pengalaman 

dari gejala kecanduan ‘klasik’, yaitu mood modification merupakan pengalaman 

partisipasi individu diikuti perubahan mood sehingga menimbulkan perasaan 

tenang dan nyaman, salience merupakan dominasi pikiran, perasaan dan perilaku 

akan kegiatan berjejaring sosial. Perilaku Tolerance yakni individu mengalami 

peningkatan dalam kebutuhan untuk mengakses media sosial, perilaku relapse 

merupakan kecenderungan untuk kembali ke pola lama dalam beraktivitas setelah 

beberapa saat berhenti, dan conflict merupakan konflik-konflik yang muncul 

akibat perilaku kecanduan meliputi interpersonal, aktivitas individu, dan masalah 
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pada pekerjaan/studi, serta withdrawal yakni perilaku penarikan diri atau perasaan 

tidak menyenangkan yang terjadi karena aktivitas media sosial dikurangi misalnya 

mudah marah, cemas, gemetar. 

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh APJII, pengguna internet dengan 

intensitas tinggi ialah mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi, yang 

berarti semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin sering pula intensitas 

mereka untuk mengakses internet (APJII, 2012). Salah satu populasi yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah mahasiswa (Soliha, 2015).  

Menurut Kandell, mahasiswa adalah kelompok yang terlihat lebih rentan 

terhadap ketergantungan pada internet dibandingkan kelompok masyarakat 

lainnya. Karena mahasiswa berada pada fase emerging adulthood atau masa 

transisi dari remaja akhir menuju ke dewasa muda dan sedang mengalami 

dinamika psikologis (Kandell, 1998). Pada fase ini mahasiswa sedang berproses 

membentuk identitas diri, berusaha hidup mandiri dengan melepaskan diri dari 

dominasi ataupun pengaruh orang tua. Mencari makna hidup dan hubungan 

interpersonal yang intim secara emosional. Emerging adulthood juga memiliki 

karakter yang kurang stabil seperti hubungan interpersonal, pengelolaan 

kebutuhan hidup, pengembangan emosional dan kognitif. Ketika individu 

mengalami kesulitan dalam perkembangannya, maka untuk mengatasi hal tersebut 

penggunaan internet menjadi lebih penting dibandingkan apa yang dilakukan 

orang lain pada umumnya, karena aktivitas online dapat memperluas dan 

memperkuat jaringan sosial mereka (Smahel, dkk, 2012). 
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Pada tanggal 11 Februari 2019 peneliti melakukan wawancara pada enam 

mahasiswa sebuah universitas swasta di Semarang, mahasiswa-mahasiwa tersebut 

mengungkapkan dalam menggunakan media sosial adalah untuk mengetahui 

update terbaru dari media sosial, seperti melihat status, foto, dan kegiatan terbaru 

teman, upload foto di salah satu media sosial agar mendapat banyak like dan 

komentar dari teman-teman, mencari perhatian melalui update status. Selain itu, 

beberapa dari mahasiswa tersebut mengungkapkan bahwa mereka biasa 

mengupdate status di salah satu media sosial minimal setidaknya tiga hingga 

empat kali dalam sehari, mereka juga mengecek notifikasi media sosial hingga 

lebih dari tiga kali walaupun tidak ada pemberitahuan baru, selain itu mereka 

dapat berjam-jam menghabiskan waktu untuk mengakses media sosial, termasuk 

ketika ada di dalam kelas bila tidak ketahuan dosen mereka mencuri kesempatan 

untuk membuka media sosial. 

Peneliti juga sempat mewawancari salah satu mahasiswa berinisial SD yang 

memiliki sekitar delapan akun media sosial yakni instagram, facebook, twitter, 

snapchat, linkedIn, telegram, line, dan whatsapp. Menurut pengakuannya ia bisa 

mengecek akun media sosialnya setiap 15 menit sekali dan hal tersebut ia lakukan 

agar tidak tertinggal informasi, ia selalu memantau aktivitas beberapa teman-

teman baiknya karena ia merasa takut bila teman-temannya mengadakan acara 

tanpa mengundangnya, dan ia juga merasa cemas bila sehari tidak mendapat kabar 

dari teman-teman, baik berupa notifikasi komentar dan chatting di salah satu 

media sosial, begitu pula ketika chat, inbox, direct message atau komentar SD 
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tidak mendapat respon dari teman-temannya. SD juga mengungkapkan ketika 

sedang galau SD membuka instagram dan melihat video-video atau postingan 

teman-teman agar tidak merasa galau lagi. 

Dari hasil wawancara awal yang telah peneliti lakukan para mahasiswa 

tersebut mengalami gejala-gejala kecenderungan kecanduan media sosial, mereka 

mengalami mood modification ketika membuka media sosial perasaan mereka 

menjadi tenang,  ketika sedang melakukan aktivitas perkuliahan pun mereka 

selalu ingin mengecek media sosial perasaan ini disebut dengan salience, hingga 

mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuka media sosial dan 

terjadilah tolerance. Para mahasiswa juga merasa gelisah ketika ia tidak dapat 

membuka media sosial hal ini berarti mahasiswa telah memasuki tahap 

withdrawal.  

Apabila seseorang sampai bergantung terhadap situs media sosial dapat 

berpotensi kecanduan media sosial. Banyak faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa berpotensi mengalami kecanduan media sosial, karena media sosial 

adalah salah satu aplikasi yang berbasis internet, maka sama seperti faktor yang 

mempengaruhi seseorang kecanduan internet diantaranya gender, motivasi dan 

waktu menggunakan media sosial, kondisi psikologis, dan kondisi sosial 

seseorang (Young, 2011). Kondisi sosial seseorang yang mengalami kecemasan 

sosial secara verbal atau cemas jika berkomunikasi dengan tatap muka, akan 

bergantung dengan media sosial yang dapat dilakukan secara online, sehingga 

kecemasan sosial juga dapat memicu kecanduan media sosial (Azka, dkk, 2018). 



9 
 

 
 

 

Ketakutan seseorang akan kehilangan momen dapat menjadi alasan utama untuk 

sering menggunakan media sosial tanpa memperhatikan waktu dengan 

mengorbankan kegiatan lain atau yang saat ini santer dibicarakan yakni fenomena 

fear of missing out (FOMO) (Przybylski, dkk, 2013). 

Dalam konteks psikologi, Przybylski, Murayama, DeHaan, dan Gladwell 

(2013) mengemukakan bahwa FOMO adalah perasaan cemas, gelisah, dan takut 

akan kehilangan momen berharga yang dimiliki teman atau kelompok teman 

sebaya, sementara ia tidak dapat terlibat di dalamnya. fear of missing out  

merupakan salah satu bentuk dari kecemasan yang ditandai dengan adanya 

keinginan untuk selalu mengetahui apa yang orang lain lakukan (Przybylski, dkk, 

2013), terutama melalui media sosial.  

Individu dengan FOMO tinggi mungkin merasa harus memeriksa media 

sosial sesering mungkin untuk mengikuti update rencana dan aktivitas teman 

mereka. Przybylski adalah peneliti pertama yang membahas tentang fenomena 

FOMO dan mengembangkan skala FOMO, yang diterbitkan dalam penelitian 

dengan mengumpulkan bukti empiris dari konsep validitas konstruk dan korelasi 

psikologis (Przybylski, dkk, 2013). Adanya skala FOMO tersebut untuk 

merefleksikan ketakutan dan kecemasan apabila seseorang tidak terhubung 

dengan peristiwa di lingkungan sosial mereka yang luas khususnya di dunia maya.  

FOMO adalah suatu perasaan takut tertinggal informasi. Dari rasa takut 

akan tertingggal informasi ataupun merasa kurang up to date menyebabkan 

individu meningkatkan intensitas waktu dalam penggunaan internet agar tidak 
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merasa ketinggalan informasi. Peningkatan intensitas waktu dalam menggunakan 

internet, merupakan salah satu bagian dari kecanduan internet (Griffiths, 2005). 

Walaupun literatur dan penelitian yang ada tentang FOMO masih sangat sedikit, 

dalam penelitian Przybylski, dkk (2013) ditunjukkan bahwa FOMO berfungsi 

sebagai mediator yang menghubungkan rendahnya kebutuhan psikologis 

(psychological needs) dengan penggunaan media sosial.  

Banyaknya studi yang berfokus meneliti pada dampak psikologis 

penggunaan media sosial, seperti subjective well being atau kesejahteraan 

psikologis, sebuah studi yang baru-baru ini diteliti FOMO kemungkinan 

berpotensi  menjadi prediktor dari penggunaan media sosial, secara khusus aspek-

aspek meliputi rendahnya kebutuhan kepuasan psikologis (psychological need 

satisfactions) (Przybylski,dkk, 2013). Digambarkan melalui teori self 

determination (SDT; Deci & Ryan, 2008), Przybylski, dkk (2013) berpendapat 

bahwa FOMO berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan rendahnya 

kebutuhan psikologis (psychological needs) dengan keterlibatan seseorang dalam 

media sosial (social media engagement). Hasil studi tersebut mengindikasikan 

bahwa individu yang merasa kurang terpenuhi kebutuhan dasar psikologisnya 

untuk competence (kompetensi), autonomy (otonomi), dan relatedness 

(keterhubungan dengan orang lain) juga dilaporkan memiliki level FOMO yang 

tinggi. 

Kontrol diri juga berkaitan engan penggunaan media sosial secara 

kompulsif. Hasil penelitian Finkenauer, dkk (2014) menjelaskan bahwa kontrol 
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diri signifikan secara negatif memprediksi kecanduan internet. Begitu juga dengan 

media sosial, pengguna media sosial yang kompulsif dianggap memiliki trait 

kontrol diri yang lebih rendah daripada orang-orang yang menggunakan internet 

tidak secara kompulsif. Menurut Hapsari dan Ariana (2015) beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya kecanduan media sosial diantaranya adalah interaksi 

antara pengguna internet dalam komunikasi dua arah, ketersediaan fasilitas 

internet, kurangnya pengawasan, motivasi individu pengguna internet dan 

kurangnya kemampuan individu dalam mengontrol perilakunya, demikian halnya 

dengan penggunaan internet, setiap orang dapat mengatur penggunaan internet 

sesuai dengan kebutuhannya. 

Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri dari penggunaan media 

sosial yang berlebihan adalah cikal bakal munculnya bentuk kecanduan ini. 

Kebiasaan yang tidak terkendali ini membuat pengguna media sosial tidak bisa 

mengatur lamanya durasi ketika bermedia sosial, menghabiskan waktu dan 

meninggalkan semua tanggung jawab dalam kehidupannya (Ningtyas, 2012). 

Self control atau kontrol diri adalah kemampuan untuk membimbing tingkah 

laku sendiri, kemampuan untuk menekan, menahan tingkah laku impulsif 

(Chaplin, 2001). Pengguna media sosial yang memiliki kontrol diri yang tinggi 

akan mampu memandu, mengarahkan dan mengatur perilaku online. Setiap 

individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi mampu mengatur penggunaan 

internet sehingga tidak tenggelam dalam internet, mampu menggunakan internet 

sesuai kebutuhan, dan mampu memadukan aktivitas online dengan aktivitas-
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aktivitas lain dalam kehidupannya begitu pula dengan media sosial, karena media 

sosial merupakan salah satu aplikasi berbasis internet (Siwi, 2004).  

Setiap individu memiliki mekanisme yang dapat membantu mengatur dan 

mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri (Ghufron, 2003), sehingga individu 

seharusnya mampu mengontrol dirinya dalam menggunakan media sosial agar 

tidak berlebihan, apalagi sampai menimbulkan dampak negatif untuk mahasiswa 

seperti kecanduan, cyberbullying, dan kecemburuan sosial (Rahayu, 2017). 

Namun sebagai salah satu sifat kepribadian, kontrol diri pada satu individu dengan 

individu yang lain tidaklah sama, ada yang memiliki kontrol diri tinggi dan ada 

yang memiliki kontrol diri rendah (Ghufron & Risnawati, 2010). Oleh karena itu 

tingkat kontrol diri merupakan pemicu seseorang dapat mengalami kecanduan 

media sosial. 

Dari fenomena, isu baru dan beberapa penelitian terkait yang telah 

dipaparkan di atas, peneliti memandang bahwa penting untuk dilakukan penelitian 

lebih mendalam dan komperhensif apakah fear of missing out dan kontrol diri 

berkorelasi dengan kecanduan media sosial pada mahasiswa? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara fear of missing out (FOMO) dan kontrol 

diri dengan kecanduan media sosial pada mahasiswa. 
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2. Untuk mengetahui hubungan fear of missing out (FOMO) dengan 

kecanduan media sosial pada mahasiswa. 

3. Untuk mengetahui hubungan kontrol diri dengan kecanduan media sosial 

pada mahasiswa. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat 

maupun bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Berdasarkan uraian tujuan 

tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan bagi 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya kajian ilmu psikologi sosial, 

psikologi pendidikan, dan psikologi klinis terkait dengan kecanduan media 

sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi referensi 

kepada peneliti lain yang tertarik meneliti topik yang terkait dalam 

penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi 

mahasiswa untuk meminimalisir kecanduan media sosial dikaitkan dengan 

FOMO dan kontrol diri.  


