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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan zaman di era digital saat ini akses internet 

menjadi sangat mudah. Dalam berkomunikasi pada saat ini manusia dimudahkan 

dengan adanya perkembangan media komunikasi. Perkembangan media 

komunikasi ini merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Baidu (dalam 

Soliha, 2015) mengatakan, berkat teknologi baru seperti internet segala kebutuhan 

manusia dapat dipenuhi, mulai dari kebutuhan bersosialisasi, mengakses informasi 

sampai kepada pemenuhan kebutuhan hiburan dan kini kehadirannya lebih 

dimanfaatkan sebagai media sosial oleh masyarakat. Menurut Kaplan dan 

Haenlein (2010), media sosial adalah seperangkat aplikasi berbasis internet yang 

dibangun atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan para penggunanya dapat 

saling tukar menukar konten. 

 Kemudahan dalam mengakses media sosial itu sendiri berdampak pada 

peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia. Menurut 

laporan Tetra Pak Index 2017 mencatat ada sekitar 132 juta pengguna internet di 

Indonesia. Sedangkan hampir setengahnya adalah pengguna media sosial dengan 

persentase 40%. Angka ini meningkat dari tahun 2016 berkisar 51% atau sekitar 

45 juta pengguna, diikuti dengan pertumbuhan sebesar 34% pengguna aktif media 

sosial. Sementara pengguna yang mengakses media sosial melalui perangkat 

mobile berada pada tingkat 39% (detik.com, 22 Januari 2018).  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreas_Kaplan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Haenlein&action=edit&redlink=1
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 Perkembangan media sosial saat ini pun berkembang dengan sangat pesat, 

hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam media sosial seperti facebook, 

BBM, Instagram, Line, whatsApp, Twitter, Snapchat, dan sebagainya. Melalui 

media sosial remaja dapat membangun sebuah relasi interpersonal dan menjalin 

pertemanan, baik itu dengan teman-teman lama ataupun menemukan teman-teman 

baru. Adapun media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah facebook 

sebesar 71,6 juta pengguna atau 54% dan urutan ke dua adalah Instagram sebesar 

19,9 juta pengguna atau dengan presentase 15% (Isparmo.web.id, 22 April 2017).  

  Internet secara umum dan media sosial secara khusus telah menjadi pusat 

perhatian yang digemari oleh remaja. Santrock (2012) mengatakan bahwa remaja 

di seluruh dunia semakin bergantung pada internet. Jumlah remaja yang 

menghabiskan waktunya untuk online pun semakin meningkat. Berdasarkan hasil 

survey yang telah di lakukan di Indonesia, media sosial merupakan jenis konten 

internet yang paling sering diakses dari jenis konten internet lainnya dengan 

mencapai 97,4% atau 129,2 juta (m.viva.co.id, 22 Januari 2018). Sementara itu, 

96% pengguna media sosial berkategori remaja (metrotvnews.com, 22 Januari 

2018).  

 Besarnya jumlah remaja dalam mengakses media sosial ini di landasi 

dengan manfaat yang dihasilkan dari perkembangan teknologi sehingga segala 

informasi yang dibutuhkan dapat dicari dengan mudah. Menurut Soetjipto (2005) 

keragaman dan kemudahan yang ditawarkan pun menjadi curahan waktu untuk 

menggunakannya menjadi semakin meningkat, peningkatan curahan waktu dan 

penggunaan internet dan media sosial yang sangat intensif ini menimbulkan 
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berbagai permasalahan yang disebut dengan kecanduan internet. Kemudahan 

dalam media sosial inilah yang memungkinkan remaja untuk terus meningkatkan 

jumlah waktu yang digunakan dalam mengakses media sosial.  

 Selain dari kemudahan yang diberikan teknologi komunikasi ini, media 

sosial pun menimbulkan kenyaman bagi para penggunanya. Griffiths (2000) 

mengungkapkan bahwa, internet terutama situs-situs di dalamnya, dapat 

memberikan kenyamanan tersendiri bagi para penggunanya, dan kenyamanan 

dalam penggunaannya tersebut dapat menyebabkan adiksi atau kecanduan. 

Menurut Lee, dkk (2014) kecanduan diartikan sebagai keadaan yang diperbudak 

oleh  smartphone dan layanan terkait lainnya. Hal ini juga dapat digambarkan 

sebagai penggunaan tak terkendali dan merusak smartphone dan diakui sebagai 

gangguan penggunaan layanan terkait seperti media sosial. Kecanduan media 

sosial inilah yang menjadi indikasi munculnya perilaku dan perasaan 

ketergantungan pada media sosial.  

 Menurut Menayes (2015) mengatakan kecanduan media sosial 

menimbulkan beberapa pengaruh bagi pengguna khususnya remaja, diantaranya 

adalah terhadap aktivitas sosial, waktu, dan perasaan. Hal ini ditimbulkan karena 

adanya aktivitas  media sosial yang berlebihan. Menurut Chou dan Hsiao (2000) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa remaja yang mengalami kecanduan 

media sosial dapat menghabiskan waktu 3-5 jam atau >5 jam per hari.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa siswa SMK 

Kansai Pekanbaru yaitu T, AA, YS, dan N, dapat di lihat beberapa indikasi 

munculnya perilaku kecanduan media sosial, berikut kutipan wawancaranya: 
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 “Kalau udah buka med.sos tu jadi sering lupa waktu, tau-tau 

udah malam aja… karna saking asyiknya.” (Komunikasi personal T, 08 

Maret 2017, Baris ke-30).  

 “Bahkan sering banget tu ortu di rumah ngomel-ngomel karna 

saking seringnya ngakses med.sos..(sambil mengerutkan keningnya).” 

(Komunikasi personal AA, 07 Maret 2017, Baris ke-55). 

 “Cuman  lebih sering megang hp lah dari pada megang buku 

Hahaha… bahkan kalau udah ngakses med.sos bisa lupa sama tugas 

sekolah, hahah.. (sambil tertawa)” (Komunikasi personal YS, 08 Maret 

2017, Baris ke-27). 

“Kalau dikira-kira bisa lebih dari 5 jam. Secara bangun tidur 

yang di liat duluan hp, di sekolah juga hp, pas mau tidur gitu juga. 

Hahaha… (sambil tertawa)” (Komunikasi personal N, 08 Maret 2017, 

Baris ke-42). 

Selain itu, berdasarakan hasil wawancara pada AA fenomena yang terjadi 

bahwa AA menggunakan tiga sampai dengan empat aplikasi media sosial yang 

sering digunakan. Media sosial tersebut sering dijadikan sebagai media untuk 

curhat, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soliha (2015). 

Berikut petikan wawancara yang dilakukan pada AA : 

“hoooh… jangan di tanya itu mah kak, banyak banget jenis 

media sosial yang ada di hp aku ni.. kakak mau apa, fb, BBM, line, 

ig, WA, Path, YouTube banyaklah pokoknya kak. game online pun 

ada, coba lah liat kak (sambil tertawa dan menunjukkan aplikasi-

aplikasi yang ada di hpnya).” (Komunikasi personal, 07 Maret 2016. 

Baris ke-24).  

“hahaha…. Yah gak sering kali sih kak, sesekali aja, kalau 

lagi pengen buat status yah buat, kayak lagi kesel karna diputusin 

pacar, hahaha…(sambil tertawa terbahak-bahak). Sorry yah kak, 

jadi curhat ni kan (sambil menyatukan kedua telak tangannya).” 

(Baris ke-36). 

 Kecanduan media sosial yang dialami oleh remaja dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan kecanduan media sosial 

adalah pengungkapan diri. Hal ini sesuai dengan pendapat Young (2004) bahwa 

media sosial kerap sekali dijadikan remaja sebagai media untuk lari dari masalah 
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atau meringankan suasana hati. Maka, pengungkapan diri di media sosial 

memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku kecanduan media sosial. 

 Hal ini sesuai dengan pendapat Davis, dkk (2002) yang menyebutkan 

bahwa semakin tinggi intensitas seseorang mengungkapkan informasi pribadi 

secara online, yang dicirikan dari penggunaan situs jejaring sosial yang 

berlebihan, maka semakin tingi pula penggunaan internet bermasalah yang 

mereka alami. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa remaja yang mengalami 

kecanduan media sosial sering kali melakukan pengungkapan diri.  

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Arnus bahwa media 

sosial kerap sekali dijadikan sebagai media untuk mencurahkan perasaan mereka. 

Baik itu perasaan jengkel atau marah kepada seseorang maupun menceritakan 

masalah yang mereka alami saat itu, dengan menuangkan perasaan mereka dalam 

sebuah status. Selain itu hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa sebagian 

besar informan penelitiannya melakukan pengungkapan diri di media sosial 

dengan alasan lebih merasa lega apabila menceritakannya di media sosial. Hal ini 

berarti seseorang kerap sekali menggunakan media sosial sebagai sarana untuk 

mengungkapakan diri. 

DeVito (1997), mengartikan pengungkapan diri merupakan jenis 

komunikasi dimana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri. 

Selanjutnya, Jourard (dalam Sari, rejeki, & Mujab, 2006) mengartikan 

pengungkapan diri berarti pembicaraan mengenai diri sendiri kepada orang lain. 

Sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan 

oleh seseorang.  
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 Terkait dengan pengungkapan diri melalui media sosial, AA dan YS 

mengaku bahwa ia kerap sekali menjadikan media sosial sebagai media untuk 

mengungkapkan segala perasaannya. Berikut kutipan wawancaranya : 

 “Kalau lagi pengen buat status yah buat, kayak lagi kesel 

karna diputusin pacar, atau lagi seneng karna dapat uang 

tambahan, hahaha…(sambil tertawa terbahak-bahak). Sorry yah 

kak, jadi curhat ni kan (sambil menyatukan kedua telak 

tangannya).”  (Komunikasi interpersonal AA, 07 Maret 2017, Baris 

36). 

 “Jadi, bisa update apa aja, mulai dari upload foto atau 

vidio, buat status, atau stalkingin mantan. Hahaha… (sambil 

tertawa).” (Komunikasi interpersonal YS, 08 Maret 2017, Baris 34). 

 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui terdapat beberapa 

fungsi pengungkapan diri AA dan YS yang mengacu pada fungsi pengungkapan 

diri menurut Derlega dan Grzelak (dalam Sears, 1992) yaitu ekspresi. 

Pengungkapan diri semacam ini memberikan kesempatan kita untuk 

mengekspresikan perasaan dengan mengatakan segala perasaan guna meringankan 

suasana hati.    

Pada saat ini kita dapat melakukan pengungkapan diri di dunia maya atau 

yang sering kita sebut media sosial. Menurut Ningsih (2015) salah satu aktivitas 

yang diunggulkan media sosial adalah sebagai media khusus berbagi status atau 

ruang curhat. Media sosial sering kali dijadikan sebagai media pengungkapan diri 

yang efektif, salah satunya adalah remaja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Asandi Rosyidi (dalam Pamuncak, 2011) disimpulkan bahwa melalui media 

sosial, remaja dapat mengungkapkan dirinya dengan efektif. Bagi para remaja 
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pengungkapan diri merupakan sarana untuk membagi informasi tentang diri 

mereka pada orang lain.  

 Fenomena tersebut berbeda dengan pendapat Young dan Rodgers (1998) 

yang menyebutkan bahwa remaja yang memiliki pengungkapan diri yang rendah 

dapat menjadi faktor pendorong seorang remaja mengalami kecanduan media 

sosial. Remaja yang memiliki pengungkapan diri yang rendah disini artinya 

remaja yang memiliki kepribadian tertutup atau sering disebut kepribadian 

introvert. Sedangkan remaja yang memiliki kepribadian terbuka dan mudah 

bergaul adalah  remaja yang memiliki kepribadian ektrovert. Kedua jenis 

kepribadian tersebut memiliki cara yang berbeda saat mengakses media sosial dan 

menjadikan media sosial sebagai media untuk melakukan pengungkapan diri.  

 Jung (dalam Suryabrata, 2002) menggolongkan kepribadian menjadi dua 

yaitu tipe kepribadian ekstrovert dan introvert yang memiliki karakteristik yang 

saling berlawanan. Orang-orang yang introvert memperlihatkan kecenderungan 

untuk mengembangkan gejala-gejala ketakutan dan depresi, yang ditandai oleh 

kecenderungan obsesi mudah tersinggung, apatis, syaraf otonom mereka labil. 

Sebaliknya orang yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert memperlihatkan 

kecenderungan untuk mengembangkan gejala-gejala histeris, memperlihatkan 

sedikit energi perhatian yang sempit, sejarah kerja yang kurang baik, serta 

hypocondris (Suryabrata, 2010).  

 Remaja dengan kepribadian Introvert sering dikatakan sebagai kepribadian 

yang tertutup, sedangkan kepribadian ekstrovert sering dikatakan sebagai individu 

yang terbuka dan mudah bergaul. Menurut Pratarelli dkk (dalam Soetjipto, 2005) 
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menjelaskan bahwa orang pemalu atau introvert menggunakan internet dan media 

sosial  untuk bersosialisasi atau mengekspresikan fantasinya. Berdasarkan hasil 

penelitian Widiantari dan Herdiyanto (2013) bahwa ada perbedaan intensitas 

komunikasi melalui jejaring sosial antar tipe kepribadian introvert dan ekstrovert. 

Dimana kepribadian Ekstrovert mempunyai intensitas komunikasi yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan tipe kepribadian introvert. Sementara itu, hasil 

penelitian Itriyah (2004) mengatakan bahwa tipe kepribadian introvert cenderung 

bersikap berlebihan dalam menggunakan internet dibandingkan dengan tipe 

kepribadian ekstrovert.  

 Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepribadian 

introvert dan ekstrovert diprediksi mampu memperkuat atau memperlemah 

hubungan pengungkapan diri dengan kecanduan media sosial.  

  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: Apakah 

ada hubungan pengungkapan diri dengan kecanduan media sosial ditinjau dari 

kepribadian introvert dan ekstrovert pada remaja di SMK Kansai Pekanbaru? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan pengungkapan 

diri dengan kecanduan media sosial ditinjau dari kepribadian introvert dan 

ekstrovert pada remaja di SMK Kansai Pekanbaru.  
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D. Keaslian Penelitian 

 Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang pengungkapan diri dengan 

kecanduan media sosial di tinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert ini 

belum ada dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya secara spesifik. Tetapi 

penelitian ini secara umum tidak begitu banyak yang sudah meneliti didasarkan 

pada satu penelitian terdahulu yang memiliki satu atau dua variabel yang sama 

dengan penelitian ini, kemudian dihubungkan dengan variabel yang lain. Kedua 

penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif namun juga ada yang 

berbeda dalam hal metode penelitiannya termasuk hal subjek, sampel, posisi 

variabel penelitian, dan desain penelitian.  

 Penelitian yang akan dilakukan adalah pengungkapan diri dan kecanduan 

media sosial di tinjau dari kepribadian introvert dan ekstrovert pada remaja di 

SMK Kansai Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

korelasional. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berhubungan dengan 

pengungkapan diri dan kecanduan media sosial di tinjau dari kepribadian introvert 

dan ekstrovert pada remaja.  

 Yulianti (2014), meneliti tentang hubungan pengungkapan diri dengan 

kecanduan facebook pada remaja. Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pengungkapan diri dengan kecanduan facebook. 

Dimana tingkat kecanduan facebook tergolong sedang sedangkan tingkat 

pengungkapan diri tergolong tinggi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang akan peneliti lakukan yaitu memiliki satu variabel yang sama yaitu 

pengungkapan diri yang berposisi sebagai variabel bebas. Selain itu dari kedua 
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judul ini dilakukan peneliti sekarang dan yang telah dilakukan sama-sama 

menggunakan desain penelitian korelasional dengan menggunakan remaja sebagai 

subjek penelitiannya.  

 Adapun perbedaan penelitian ini adalah terletak pada variabel terikat yang 

diteliti dimana pada penelitian ini variabel terikatnya lebih spesifik “kecanduan 

facebook”. Sedangkan variabel terikat penelitian yang peneliti lakukan lebih 

universal yaitu “kecanduan media sosial”. Selain itu penelitian ini hanya 

menggunakan dua variabel saja yaitu varibel bebas dan variabel terikat, sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan menambahkan varibel kepribadian introvert 

dan ekstrovert sebagai variabel moderator. 

 Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ekasari (2013) dengan judul 

Hubungan Antara Pengungkapan Diri (Self-Disclosure) Melalui Balckberry 

Messenger Dan Kualitas Hidup (Quality of Life) Pada Remaja. Hasil 

penelitiannya menunjukkan ada hubungan positif antara pengungkapan diri 

melalui Blackberry Messenger dan kualitas hidup pada remaja. Persamaan 

penelitian ini adalah memiliki satu variabel yang sama yaitu pengungkapan diri 

yang sama-sama berposisi sebagai variabel bebas. Selain itu desain penelitian 

yang dilakukan sama-sama menggunakan desain penelitian korelasional dan 

subjek yang digunakannyapun sama-sama menggunakan kategori remaja. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan adalah terletak pada 

variabel terikat yang diteliti. 

 Penelitaian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Widiantari, 

dan Herdiayanto (2013) dengan judul Perbedaan Intensitas Komunikasi Melalui 
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Jejaring Sosial antara Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert pada Remaja. 

Hasil penelitiannya menunjukkan terdapat perbedaan intensitas komunikasi 

melalui jejaring sosial antara tipe kepribadian introvert dan ekstrovert pada 

remaja, yaitu tipe kepribadian ekstrovert mempunyai intensitas komunikasi yang 

tinggi dibandingkan dengan tipe kepribadian introvert. Selain itu dapat dinyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara jumlah jejaring sosial dengan intensitas 

komunikasi melalui jejaring sosial, serta tidak terdapat perbedaan intensitas 

komunikasi melalui jejaring sosial antar laki-laki dan perempuan. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah subjek 

penelitian yang digunakan yaitu sama-sama dalam kategori remaja. Selain itu 

pada penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan peneliti lakukan sama-sama 

ingin melihat intensitas komunikasi melalui media jejaring sosial.  

 Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu pada 

rumusan masalah penelitian, variabel bebas dan variabel terikat. Dimana pada 

penelitian ini mengarah pada rumusan masalah komparatif sedangkan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu rumusan masalah asosiatif. Dan untuk variabel “tipe 

kepribadian introvert dan ekstrovert” ini berposisi sebagai variabel bebas. 

Sedangkan variabel “tipe kepribadian introvert dan ekstrovert” pada penelitian 

yang peneliti lakukan berposisi sebagai variabel moderator.  

 Penelitian lain juga dilakukan oleh Pamuncak (2011) yang berjudul 

Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Self Disclosure Pengguna facebook. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara tipe 

kepribadian terhadap self disclosure pada pengguna facebook. Persamaan 
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penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu memiliki satu 

variabel yang sama yaitu pengungkapan diri pada pengguna media sosial. 

 Perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti peneliti yaitu terletak pada 

rumusan masalah. Dimana penelitian ini pada dasarnya sama dengan penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu rumusan masalah asosiatif. Tetapi sifat menanyakan 

hubungan antar kedua variabelnya berbeda. Pada penelitian ini sifatnya hubungan 

kausal, sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan bersifat hubungan 

korelasi. selain itu perbedaan alat ukur yang digunakan, bila dalam penelitian 

Pamuncak menggunakan EPQ sedangkan peneliti menggunakan EPI.  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan masih baru, karena 

walaupun penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki beberapa kesaman 

namun masih terdapat perbedaan yang ditemui seperti desain penelitian, sampel 

penelitian, tempat penelitian, maupun prosedur penelitian yang digunakan. 

Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah untuk 

pengembangan teori-teori psikologi, khususnya psikologi sosial, psikologi 

klinis, psikologi addiction, psikologi kepribadian, psikologi komunikasi, dan 

psikologi perkembangan.  
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan 

kajian bagi remaja, tenaga pendidik, dan bagi peneliti selanjutnya. 

a. Bagi Remaja 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 

pengetahuan bagi remaja tentang pengungkapan diri dan kecanduan media 

sosial. Serta kaitannya pengungkapan diri dan kecanduan media sosial 

yang dilihat dari kepribadian introvert dan ekstrovert.  

 

b. Bagi Tenaga Pendidik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

bahan rujukan bagi tenaga pendidik, untuk memperkaya pengetahuan 

siswa agar mampu menelaah dan memperhatikan lagi manfaat dan 

kegunaan media sosial sebagai media pengungkapan diri dan dapat dilihat 

berdasarkan kepribadian introvert dan ekstrovert.  

 

c. Bagi Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan rujukan 

mengenai studi tentang kecanduan media sosial dan menjadi kajian lebih 

lanjut terkait dengan topik penelitian yang sama.  

 

 


