
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 
 

Globalisasi membuat perkembangan tidak lagi dapat ditolak serta 

dihindari diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam aspek 

telekomunikasi dan informatika, yang kini sudah berkembang begitu pesat (Vino, 

2011). Teknologi tersebut diciptakan untuk membuat jarak tidak lagi menjadi 

kendala besar yang harus dikhawatirkan dan dicemaskan dalam berkomunikasi. 

Selain itu teknologi tersebut juga mempermudah manusia untuk saling 

berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang terdekatnya, orang yang baru 

dikenalnya, bahkan orang yang mungkin tidak dikenalnya sekalipun (Vino, 2011). 

Akses informasi dari berbagai negara pun semakin mudah diperoleh bahkan 

hanya dalam hitungan detik, serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun. 

Internet tentunya menjadi salah satu media untuk mengakses hal tersebut. Tidak 

heran kini banyak situs jejaring sosial yang bermunculan seperti Instagram, 

Facebook, Twitter, Youtube, Line, Whatsapp, dan situs jejaring sosial lainnya 

(Aldan, 2017). 

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh We Are Social, yang bekerja 

sama dengan Hootsuite, mengungkapkan bahwa sampai dengan Januari 2019 

lebih dari setengah penduduk di Indonesia telah aktif menggunakan sosial  

media, yang jika dipersentasekan nilainya sebesar 56% (Pertiwi, 2019). Hal 

tersebut berarti dari total 268,2 juta penduduk Indonesia, sebanyak 150 juta 

diantaranya memiliki dan menggunakan sosial media. Riset penelitian tersebut 

dilakukan selama satu tahun terhitung dari Januari 2018 hingga Januari 2019, 

yang telah diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2019. Ada peningkatan angka 
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sebesar 20 juta pengguna sosial media di Indonesia, jika pada tahun 2018 

tercatat ada 130 juta pengguna di tahun 2019 angka tersebut meningkat menjadi 

150 juta pengguna (Riyanto, 2019). Rata-rata masyarakat dapat menghabiskan 

waktu selama 3 jam 16 menit untuk mengakses sosial media dengan berbagai 

tujuan berbeda satu dengan lainnya, angka tersebut meningkat tiga menit dari 

tahun 2018 (Pertiwi, 2019). 

Pada tahun 2019 Youtube, Whatsapp, Facebook, dan Instagram 

merupakan sosial media yang memiliki banyak peminat bagi pengguna sosial 

media di Indonesia (Websindo, 2019). Sosial media diciptakan dengan 

karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, namun tetap memiliki benang 

merah kegunaan yaitu, untuk mempermudah kehidupan manusia seperti 

berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi, mengakses informasi, menyebarkan 

informasi, hingga digunakan sebagai wadah untuk berbisnis namun tetap dalam 

konteks yang positif tentunya. Generasi Z mendominasi penggunaan sosial 

media, dengan rentang usia 18 – 25 tahun. Pengguna pria lebih banyak jika 

dibandingkan dengan pengguna wanita, dengan persentase pria 18% dan wanita 

15% (Pertiwi, 2019). Dominasi generasi Z dalam menggunakan dan bermain 

sosial media ini terjadi, karena kelompok ini sudah terlahir di era digital dengan 

perkembangan teknologi yang begitu canggih. Apabila diamati generasi Z ini 

menunjukkan kemampuan tinggi dalam mengakses dan mengakomodasi 

informasi, sehingga kelompok ini mendapatkan kesempatan lebih banyak dan 

terbuka untuk mengembangkan dirinya (Mukhlis, 2015). Saat ini informasi dan 

komunikasi lebih banyak diakses melalui sosial media seperti Youtube, 

Whatsapp, Facebook, Instagram lain sebagainya. Tidak heran pengguna sosial 

media kiat meningkat setiap tahunnya. 
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Bertambahnya kuantitas pengguna di sosial media, tidak diiringi dengan 

bertambahnya kualitas pengguna, dalam memanfaatkan sosial media 

sebagaimana mestinya (Heru, 2017). Saat ini sering ditemukan permasalahan 

yang muncul sebagai dampak negatif dari penggunaan sosial media, karena  

tidak digunakan secara bijak dan positif. Misalnya banyak ditemukan akun palsu, 

komentar yang berbau kebencian, hilangnya rasa empati, komentar yang 

merendahkan, bully-an dan munculnya akun-akun gosip yang sering kali 

menimbulkan berbagai macam reaksi negatif dalam setiap postingannya (Heru, 

2017). Masyarakat kerap kali memiliki sifat judgemental dalam menanggapi 

segala sesuatu yang cenderung tidak pada porsinya, dan dapat dikatakan terlalu 

berlebihan. Judgemental sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dimana 

seseorang menilai orang lain tanpa melalui proses mendalami orang tersebut, 

biasanya penilaian tersebut bersifat sinis dan negative (Yunita, 2015). Terkadang 

reaksi yang muncul dianggap tidak wajar seperti, ketika ada orang lain 

memposting mengenai suatu kegagalan atau kesedihan maka mereka akan 

merasa senang dan menjadikannya sebagai bahan olok-olok, tertawaan, bahkan 

bahan pembicaraan dengan orang-orang sekitarnya (gossip). Hal tersebut bukan 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena 

bagaimanapun saat ini permasalahan tersebut memang benar-benar terjadi dan 

berhubungan erat dengan kehidupan modern (Heru, 2017). 

Fenomena yang belum lama ini terjadi mengenai adanya penangkapan 

kasus narkoba salah satu artis berinisial LL, yang kemudian beritanya diunggah 

oleh salah satu akun gosip populer di Instagram. Jika dilihat reaksi-reaksi yang 

muncul sangat memprihatinkan dan dapat dikatakan kurang memiliki empati 

sebagai sesama manusia. Tidak sedikit yang bereaksi senang dan gembira 

dengan adanya kasus tersebut, bahkan ada yang mengecam orientasi 

seksualnya (lambe_turah, 2020). Tentunya hal tersebut bukanlah ranah 
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masyarakat umum untuk memberikan komentar tidak pantas yang 

mengesampingkan rasa empati sebagai manusia, walaupun orang tersebut 

merupakan public figure. Salah satu reaksi yang sangat banyak ditemukan 

adalah reaksi tertawa, hinaan, dan olok-olok. Mungkin saja tertawa di atas 

penderitaan orang lain dianggap sebagai reaksi yang wajar secara alamiah. 

Dampak negatif lainnya yang saat ini sering ditemukan oleh peneliti pada 

lingkungan sekitar, adalah ketika seorang teman membagikan cerita dan 

pengalaman buruknya tidak sedikit yang bereaksi senang, gembira, dan puas. 

Sebagai individu yang sehat dan positif sudah sepantasnya memiliki 

empati dengan sesama, terutama pada saat orang lain berada di masa-masa 

sulit dan tertimpa musibah ataupun malapetaka (Van Dijk dan Ouwerkerk, 2014). 

Semestinya reaksi yang muncul adalah sesuatu yang menunjukkan rasa empati, 

menolong, ataupun menghibur, namun sebaliknya reaksi yang kini kerap muncul 

adalah kegembiraan di atas penderitaan orang lain (Van Dijk dan Ouwerkerk, 

2014). Menurut pengakuan seseorang kepada peneliti, tanpa sadar subjek  

sering merasa senang dan akan tertawa ketika melihat orang lain mengalami 

musibah atau malapetaka, khususnya pada orang yang dianggap sebagai 

saingannya. Padahal di sisi lain subjek mengaku tidak memiliki rasa benci 

terhadap orang tersebut. Subjek pun tidak mengetahui secara pasti mengapa 

mengekspresikannya dengan kegembiraan. Kemungkinan sebagian orang tidak 

sadar akan bereaksi seperti itu, bahkan menganggap emosi tersebut sebagai 

reaksi yang wajar (Van Dijk dan Ouwerkerk, 2014). Terkadang mereka juga 

mengacuhkan dan meremehkan emosi tersebut. Tanpa sadar seseorang telah 

kehilangan rasa empati sebagai manusia, dan akan merasa lebih puas serta 

gembira apabila melihat orang lain mengalami kesulitan atau malapetaka (Van 

Dijk dan Ouwerkerk, 2014). 
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Perasaan senang melihat orang lain kesulitan atau mengalami 

kemalangan dikenal sebagai schadenfreude. Van Dijk dan Ouwerkerk (2014) 

menyebutkan bahwa, schadenfreude berasal dari kata majemuk yang berasal 

dari bahasa Jerman yakni schaden, yang berarti bahaya, dan freude berarti 

kesenangan. Heider (dalam Van Dijk & Ouwerkerk, 2014) mendefinisikan 

schadenfreude, sebagai kegembiraan yang dialami ketika individu melihat 

kemalangan orang lain. Schadenfreude digambarkan sebagai emosi yang tidak 

diinginkan secara sosial karena dirasa kurang memiliki empati sebagai sesama 

manusia (Watanabe, 2018). Spitzer (dalam Van Dijk & Ouwerkerk, 2014) 

berpendapat bahwa orang-orang yang berperilaku schadenfreude dapat dengan 

mudah ditemukan di mana-mana, dan kritik yang mengecamnya juga berada di 

mana-mana, di antara orang-orang yang beradab. Schadenfreude dianggap  

telah melanggar nilai-nilai kebaikan dan menghalangi tumbuhnya nilai kebajikan 

belas kasih, serta rasa empati kepada orang lain. Selain itu schadenfreude dapat 

dianggap sebagai kesalahan moral dan emosi yang harus dihindari sebagai 

pribadi yang sehat dan positif (Watanabe, 2018). 

Portmann (2000) berpendapat, bahwa schadenfreude adalah sesuatu 

yang wajar, yang timbul sebagai akibat dari rasa ketidakadilan dan “sejauh 

schadenfreude menandakan cinta dari suatu keadilan dan penolakkan terhadap 

ketidakadilan, emosi ini merupakan suatu kebajikkan”. Ben-Ze’ev (2000) 

mengungkapkan bahwa evaluasi dari schadenfreude tergantung dari tingkat 

keparahan dan kemalangan, serta sejauh mana orang tersebut menyebabkan 

kemalangan itu sendiri dan pembenaran atas perilaku tersebut. Emosi yang 

ditunjukkan tersebut merupakan reaksi yang wajar terjadi pada manusia, karena 

bagaimanapun manusia tetaplah manusia, akan selalu ada sisi gelap yang 

berdampingan dengan sisi terang dalam diri manusia (Ben-Ze’ev, 2000). 
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Pendapat yang telah dikemukakan oleh Portmann (2000) dan Ben-Ze’ev 

(2000) dikritik oleh Kristján Kristjánsson (2006), yang mengatakan bahwa 

pernyataan tersebut keliru, jika dilihat dari inti schadenfreude dan tidak sejalan 

dengan “filosofis dan pedagogis terdahulu”. Bagaimanapun tertawa di atas 

penderitaan orang lain, kurang menggambarkan adanya empati pada diri 

manusia, padahal salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk yang 

lainnya adalah perasaan empati dan saling mengasihi dengan sesamanya.  

Emosi tersebut juga membawa dampak negatif, baik dari sisi pelaku maupun 

korban. Individu yang mengekspresikan schadenfreude tidak akan fokus 

terhadap dirinya sendiri, karena akan terus fokus terhadap kemalangan dan 

kesulitan orang lain. Individu tersebut akan selalu membuat perbandingan pantas 

dan tidak pantas terhadap apa yang orang lain terima. Dalam hidup orang-orang 

yang mengekspresikan schadenfreude akan terus merasa terancam dan tidak 

nyaman. Rasa iri yang dimiliki juga sangat tinggi, dan akan selalu muncul sisi 

gelap seperti itu pada orang-orang yang mengekspresikan schadenfreude (Van 

Dijk & Ouwerkerk, 2014). 

Schadenfreude tidak muncul begitu saja, terdapat faktor-fakor yang 

memengaruhi munculnya schadenfreude. Menurut Cross dan Litter (2010) ada 

empat faktor yang dapat memengaruhi schadenfreude antara lain, konstruksi 

sosial (jenis kelamin, agama, status sosial, urutan kelahiran keluarga), budaya, 

politik, dan ekonomi. Berbeda dengan pendapat Cross dan Litter (2010), menurut 

Feather, Wenzel, dan McKee, (2012) faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

schadenfreude adalah, harga diri, iri, dan kelayakan, sedangkan menurut Van 

Dijk dan Ouwerkerk (2014) faktor-faktor yang dapat memengaruhi schadenfreude 

adalah iri yang bersifat jahat (malicious envy), perbandingan sosial (status sosial, 
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status ekonomi, jenjang pendidikan, karir, dan pencapaian), kelayakan, dan 

perasaan bermusuhan. Dari faktor-faktor di atas peneliti menyimpulkan faktor- 

faktor yang memengaruhi schadenfreude antara lain, iri yang bersifat jahat 

(malicious envy), kelayakan, perasaan bermusuhan, perbandingan sosial (status 

sosial, status ekonomi, jenjang pendidikan, karir, serta pencapaian dalam 

hidupnya), jenis kelamin, harga diri, dan budaya. 

Faktor pertama yang memengaruhi adalah iri yang bersifat jahat. Van de 

ven, dkk (2014) melakukan penelitian dan berpendapat bahwa iri yang bersifat 

jahat memiliki keterkaitan yang positif terhadap schadenfreude. Faktor kedua 

yang memengaruhi schadenfreude adalah kelayakan. Pada penelitian yang telah 

dilakukan oleh Van Dijk dan Ouwerkerk (2014), dapat diketahui bahwa kelayakan 

memiliki hubungan yang positif dengan schadenfreude. Faktor ketiga yang 

memengaruhi schadenfreude adalah jenjang pendidikan, menurut  Feather 

(dalam Van Dijk & Ouwerkerk, 2014) orang yang tidak memiliki prestasi dan 

status yang rendah cenderung lebih sering mengarah kepada schadenfreude 

dibandingkan orang-orang yang berprestasi dan memiliki status sosial yang 

tinggi. Faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi adalah jenis kelamin, 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Van Dijk, dkk (2006) 

diketahui bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan terhadap 

schadenfreude. Pada penelitian tersebut diketahui laki-laki lebih intens 

mengalami schadenfreude dibandingkan dengan perempuan. Budaya  

merupakan faktor selanjutnya yang dapat memengaruhi schadenfreude. 

Nachman (2015) melakukan penelitian tentang bagaimana budaya memengaruhi 

schadenfreude. 
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Peneliti mengatakan budaya Timur lebih sering mengekspresikan schadenfreude 

dibandingkan dengan budaya Barat, walaupun istilah schadenfreude sendiri 

pertama kali dikenal di Jerman. Faktor terakhir yang dapat memengaruhi 

schadenfreude adalah harga diri (self- esteem). Van Dijk, dkk (2011) melakukan 

penelitian dan berpendapat bahwa, ketika harga diri seseorang rendah maka 

akan dengan mudah meningkatkan schadenfreude. 

Semua faktor yang telah disebutkan seperti di atas memang sangat 

memengaruhi bagaimana akhirnya schadenfreude itu muncul dalam diri individu. 

Akan tetapi peneliti lebih ingin melihat perbedaan jenis kelamin dan jenjang 

pendidikan terhadap schadenfreude, karena pada penelitian-penelitian 

sebelumnya jenis kelamin dan jenjang pendidikan masih menjadi pertimbangan 

dan perbedaan. Masih banyak perdebatan apakah fenomena schadenfreude 

yang kini banyak ditemukan ditemukan di sosial media benar-benar dipengaruhi 

oleh jenis kelamin dan jenjang pendidikan, selain itu jenis kelamin dan jenjang 

pendidikan merupakan hal yang paling dasar sangat menonjol di dalam diri 

manusia. Dengan melihat fenomena schadenfreude yang makin berkembang di 

sosial media dan menjadi bahan perdebatan apakah perilaku tersebut kerap 

muncul pada laki-laki atau perempuan, dan pada individu dengan pendidikan 

dasar atau pada individu dengan pendidikan yang relatif lebih tinggi. 

Wade dan Tavris (2007), mendefinisikan “jenis kelamin” sebagai atribut- 

atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan, sedangkan “gender” dipakai untuk menunjukan perbedaan- 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dipelajari. Dalam Undang- 
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Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, jenjang pendidikan didefinisikan 

sebagai suatu tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 

perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 

dikembangkan. Jenjang pendidikan formal di Indonesia, meliputi tiga jenjang 

antara lain, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, banyak orang 

yang setuju bahwa pendidikan sangat penting dalam kehidupan. Apalagi pada 

era globalisasi seperti saat ini, dengan segala kemajuan teknologi  dan 

banyaknya situs-situs jejaring sosial yang muncul (Vino, 2011). Persaingan satu 

dengan yang lainnya semakin ketat, membuat individu mudah sekali merasa 

rendah diri, iri hati, dan membandingkan dirinya dengan orang lain, hanya karena 

melihat dan menggunakan sosial media. Belum lagi dengan karakteristik laki-laki 

dan perempuan yang mereka miliki, dan schadenfreude masih asing untuk 

masyarakat Indonesia. Bahkan schadenfreude sering kali tidak disadari ketika 

muncul, dan diabaikan sebagai suatu respon yang wajar. Banyak dampak negatif 

yang akan diterima jika seseorang melakukan schadenfreude, salah satunya 

adalah mereka akan kehilangan rasa empati pada sesama manusia. Mereka 

yang secara tidak sadar terus mengekspresikan schadenfreude di sosial media 

selalu akan merasa rendah diri dan inferiority. Bahkan korban dari perilaku 

schadenfreude juga akan merasakan dampak negatifnya juga. Tidak sedikit 

contoh artis-artis luar yang melakukan bunuh diri dan depresi karena apa yang 

mereka dapatkan di sosial media. Walaupun di Indonesia khususnya di 

Semarang fenomena seperti itu belum banyak terjadi, hal-hal seperti itu bisa saja 

terjadi di Indonesia bahkan Semarang. Ketika masyarakat terus melakukan 
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pengabaian karena menganggap fenomena schadenfreude lumrah untuk 

dilakukan. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai bagaimana akhirnya jenis kelamin dan jenjang pendidikan 

berpengaruh terhadap schadenfreude pada generasi z terutama dalam bersosial 

media?. 

 

 
1.2. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empirik pengaruh jenis kelamin dan jenjang pendidikan terhadap 

schadenfreude pada generasi Z di sosial media. 

 
 

1.3. Manfaat Penelitian 
 

1.3.1. Manfaat teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan 

bagi ilmu psikologi khususnya psikologi sosial, serta dapat digunakan sebagai 

literatur penelitian selanjutnya. Khususnya yang berkaitan dengan jenis kelamin 

dan jenjang pendidikan terhadap schadenfreude di sosial media. 

1.3.2. Manfaat praktis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat berguna 

sebagai referensi agar masyarakat lebih bijak lagi dalam bersosial media agar 

schadenfreude dapat diminimalisir. 


