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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan masa yang sangat dinamis dalam tahapan kehidupan 

manusia yang ditandai dengan berbagai percepatan bagi individu yang bersangkutan, 

baik dalam perkembangan fisik, kognitif, moral maupun sosialnya (Santrock, 2003). 

Hurlock (1980) juga mengatakan bahwa masa remaja merupakan salah satu tahapan 

dari perkembangan manusia dan merupakan tahap  transisi dari masa anak-anak 

menuju masa dewasa. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas  yang  harus  

dilewati  individu agar dapat menjalani tahap selanjutnya dengan baik. Salah satu 

tugas perkembangan remaja adalah penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya, menjalin relasi baru, menyesuaikan diri dengan 

teman seusianya tanpa memandang  jenis kelamin dan latar belakangnya. 

Remaja akan memulai interaksi sosial yang lebih luas dan mulai memiliki 

kelompok sosial selain keluarga. Akan tetapi tidak semua remaja mampu membangun 

interaksi sosial dengan baik, banyak kegagalan dan hambatan yang akan dilewati. 

Kegagalan dan hambatan yang terjadi dalam interaksi sosial akan mengakibatkan  

remaja merasa terisolasi,  kesepian bahkan diabaikan oleh kelompok sosialnya. 

Remaja yang diabaikan atau ditolak oleh kelompok sosialnya akan merasa kecewa 

dan dapat membuat remaja bertingkah laku diluar kewajaran seorang remaja pada 

umumnya, baik yang bersifat withdrawal  maupun agresif (Hurlock (1980). Untuk 
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mengatasi hal tersebut, maka dalam membangun penyesuaian sosial remaja 

diharapkan memiliki keterampilan sosial. 

Keterampilan sosial merupakan kemampuan remaja untuk berkomunikasi 

efektif dengan orang lain, keterampilan untuk hidup dan bekerja sama, menghargai 

diri sendiri dan orang lain, mendengarkan pendapat dan keluhan dari orang lain dan 

memberi atau menerima kritik serta bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku 

(Syamsul, 2010). Senada dengan Zin dkk (2001, dalam Steedly, Schwartz, Levin, & 

Luke, 2008) yang juga mengatakan bahwa keterampilan sosial adalah kecakapan 

individu dalam mengontrol emosi, membangun sikap peduli, membangun relasi yang 

baik serta membuat keputusan yang bertanggung jawab dalam konteks sosial. 

Menurunnya keterampilan sosial seorang remaja dapat dilihat dengan perilaku  

seperti  tidak  dapat mengontrol emosi, tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan 

baru, bersikap arogan, sulit memulai pembicaraan dengan orang baru. 

Menurunnya keterampilan sosial pada remaja ini juga terlihat oleh peneliti 

pada remaja di Fakutas Psikologi UIN Suska Riau. Setelah dilakukan pengamatan, 

peneliti melihat masih banyaknya remaja/ mahasiswa yang bersikap individual dan 

kurang peduli terhadap temannya. Hal ini terlihat ketika mereka berkumpul, mereka 

sibuk dengan smartphone masing-masing untuk mengakses media sosial 

dibandingkan untuk memulai percakapan dengan orang sebelahnya. Peneliti juga 

mengamati ketika mahasiswa sedang asik menggunakan media sosial mereka sering 

kali mengabaikan teman disebelahnya yang sedang bercerita dan lebih fokus pada 
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media sosialnya. Mereka lebih memilih berinteraksi didunia maya dibandingkan 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya didunia nyata.  

Hal ini mengindikasikan kurangnya keterampilan sosial pada remaja saat ini. 

Hasil pengamatan ini sesuai dengan pendapat Merrel  dan  Gimpel (1999, dalam 

Majorsy dkk, 2013) juga mengatakan remaja yang memiliki keterampilan sosial  yang  

rendah  cenderung  tidak ramah,  memiliki  harga  diri  rendah,  mudah  marah,  

menganggap  percakapan biasa  sebagai  suatu  tugas  yang  sulit, menarik  diri  dari  

lingkungan,  serta  tidak nyaman ketika berkomunikasi secara face to face secara 

nyata. Shaffer (2008, dalam Nugraini dan Ramdhani, 2016) juga menyatakan bahwa 

sebagian besar remaja kompeten dalam hal keterampilan sosial. sedangkan masalah 

yang ditimbulkan karena kurangnya keterampilan sosial pada remaja adalah 

perkelahian yang disebabkan kata-kata dimedia sosial, kesepian, bullying, dan rasa 

diasingkan oleh lingkungan sosialnya (Drangkrueng dkk, 2008). 

Nugraini dan Ramdhani (2016) mengungkapkan salah satu faktor pemicu 

rendahnya  keterampilan sosial remaja pada saat ini ialah penggunaan internet 

khususnya media sosial yang berlebihan. Tingginya aktivitas remaja dengan media 

sosial ini menimbulkan dugaan bahwa remaja lebih banyak menghabiskan waktu 

dengan monitornya. Sehingga kurang mengembangkan hubungan yang berkualitas 

dengan orang lain yang merupakan bagian dari keterampilan sosial. Upaya mencari 

teman dan komunikasi melalui media sosial didunia maya kurang dapat mendukung 

upaya membangun keterampilan sosial didunia nyata.  
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Marshal (2005, dalam Batubara, 2014) juga mengungkapkan bahwa teknologi 

mampu mempengaruhi bagaimana individu dalam masyarakat berpikir, merasa, serta 

bertindak. Teori ini mengatakan bahwa terdapat perubahan bahwa pada budaya 

manusia dalam berkomunikasi seiring dengan berkembangnya teknologi. Teknologi 

juga merupakan faktor pemicu lemahnya keterampilan sosial remaja. Kecanggihan 

teknologi seperti internet telah mempengaruhi kehidupan remaja. Internet, khususnya 

media sosial seperti Facebook, Twitter, Black Berry Mesengger (BBM), WhatsApp, 

Instagram, Line dan sebagainya tidak asing lagi bagi kita.  

Media sosial merupakan sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi 

satu sama lain yang dilakukan secara online. Media sosial memungkinkan seseorang 

untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Saat menggunakan media 

sosial seseorang bisa berkomunikasi satu sama lain dimanapun berada, tidak peduli 

seberapa jauh jarak mereka dan tidak peduli siang ataupun malam (Rustian, 2012). 

Senada dengan Mulyati (2014) yang juga mengatakan bahwa media sosial merupakan 

sebuah media online. Pengguna media sosial dapat dengan mudah berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi meliputi bolg, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual.  

Hasil survey lembaga we are social  tahun 2017 mengungkapkan bahwa, 

Indonesia masih menjadi negara pengguna media sosial terbanyak di ASEAN. 

Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sebanyak  79 juta orang. Rata-rata 

pengguna media sosial di Indonesia memiliki lebih dari satu akun media sosial. Akun 
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media sosial yang dimiliki bersamaan antara lain Facebook, black bery messenger 

(BBM), Instagram, Whatsapp, Youtube, Google Plus serta Path. Sedangkan media 

yang banyak digunakan untuk mengakses media sosial adalah  Smartphone 

(Muhamad, 2017).  Hasil penelitian kementerian komunikasi dan nformatika tahun 

2017 juga mengungkapkan bahwa 30 juta pengguna media sosial adalah kalangan 

remaja (Panji, 2017). 

Banyaknya remaja yang aktif menggunakan media sosial, menurut pandangan 

behavioris, remaja mendapatkan reward secara positif melalui orang lain saat 

menggunakan media sosial. Hal tersebut dikarenakan media sosial telah memberikan 

arti mengenai pengalaman untuk mencintai, dicintai, diperhatikan, mendapat 

kenyamanan, mendapat kepuasan walaupun tanpa interaksi tatap muka secara 

langsung dengan orang lain. Reward yang diperoleh ini menjadi penguat perilaku 

pada remaja untuk terus menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasinya. 

Kemudahan dan kenyamanan yang diperoleh oleh remaja melalui media sosial  sadari 

dapat memenuhi kebutuhan komunikasi remaja namun, dapat menjadi masalah 

apabila penggunaannya dilakukan secara berlebihan dan menyebabkan adanya 

kecanduan (Majorsy, Annes, Inge dan Warda, 2013). 

Fenomena yang terjadi pada saat ini, banyaknya remaja yang sibuk sendiri 

dengan smartphone yang dimiliki untuk mengakses media sosial. Remaja lebih 

memilih mengakses media sosial untuk meng-update status terbaru dibandingkan 

berbicara dengan teman disebelahnya. Remaja rela menghabiskan waktunya untuk 
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mengakses media sosial dan memilih tidak bermain dengan temannya. Sebelum 

adanya media sosial, remaja dengan mudah saling menyapa dan melakukan kontak. 

Saat ini banyak remaja memiliki alasan untuk menghindar berkomunikasi secara 

langsung dan lebih memilih komunikasi dengan media sosial diperangkat smartphone 

miliknya.  Manusia  hanya  dianggap sebagai objek,  bukan lagi manusia  selayaknya 

mereka bertemu. Kecanduan media sosial, khususnya   dengan menggunakan 

perangkat smartphone memberikan dampak yang buruk kepada remaja. (Goleman, 

2007).  

Kecanduan media sosial merupakan salah satu jenis kecanduan internet yang 

dikenal dengan istilah internet addiction disorder (IAD). Young (2004) 

mendefinisikan kecanduan internet sebagai pemakaian internet yang berlebihan 

sampai mengganggu pola tidur, produktifitas kerja, rutinitas keseharian dan 

kehidupan sosial. Pecandu internet membuat internet menjadi prioritas utama dan 

lebih penting dari pada keluarga, teman dan pekerjaan. Senada dengan Platinga 

(2001, dalam Elia, 2009) yang mendefinisikan kecanduan sebagai kelekatan yang 

kompleks, progresif, berbahaya, dan sering juga melumpuhkan terhadap zat 

psikoaktif (alkohol, heroin dan zat adiktif lainnya) atau perilaku (seks, kerja, judi) 

yang dengannya individu secara kompulsif mencari perubahan perasaan. 

 Definisi ini mengindikasikan bahwa kecanduan terhadap berbagai hal 

memiliki kemiripan gejala, hanya berbeda dalam hal objek kecanduan. Karena itu, 

pola kecanduan media sosial nampak mirip dengan gejala kecanduan psikoaktif. 
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Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kecanduan media sosial merupakan pola 

kecanduan yang sudah dikenal sejak lama dengan objek yang lebih modern. 

Sekitar 5-10% remaja yang mengakses media sosial diyakini mengalami 

kecanduan terhadap  media sosial. Mereka bisa menghabiskan waktu untuk main 

media sosial berjam-jam tanpa makan dan minum, bahkan cenderung mengabaikan 

aspek lain dari kehidupan mereka sendiri. Pengguna   yang   mengalami   kecanduan   

internet   kerap   memutus komunikasi dengan keluarga dan teman sebaya didunia 

nyata. Hal pertama yang dilakukan  saat setelah  bangun  tidur adalah  hidupkan  

smartphone dan segera online. Banyak pengguna yang sadar telah mengabaikan 

aktifitas sosial dan kegiatan waktu luangnya, namun tidak mampu keluar dari jeratan 

dunia virtual. Pengguna tidak bisa lagi mengendalikan konsumsinya akan media 

sosial. Oleh karena itu kecanduan media sosial memiliki dampak signifikan pada 

sosialisasi. (Nurmandia dkk, 2013). 

Jenabadi dan Fatehrad (2015) menyatakan bahwa mengatakan kecanduan 

internet dapat menyebabkan rendahnya keterampilan sosial . Hal ini dapat terjadi 

karena semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh individu dengan internet 

khususnya media sosial maka semakin kurang kesempatan mereka untuk 

menjalinkan hubungan dengan orang-orang sekitarnya, sehingga waktu untuk 

mengasah keterampilan sosial menjadi semakin terbatas. Hasil study Karimzadeh 

(2015) juga mengungkapkan bahwa kecanduan internet berkorelasi dengan rendahnya 

keterampilan sosial, bahkan mengarah kepada perilaku anti sosial, keangkuhan, 
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kesepian dan kecemasan sosial. Penelitian Nugraini dan Ramdhani (2016) juga 

mengungkapkan bahwa kecanduan internet berhubungan dengan keterampilan sosial 

yang rendah. 

Berdasarkan fenomena yang telah peneliti uraiakan diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai “Hubungan Antara Kecanduan Media Sosial 

Dengan Keterampilan Sosial Pada Remaja”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalan yang telah dikemukakan peneliti pada latar belakang 

diatas, maka masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini dapat di rumuskan 

sebagai berikut: “apakah ada hubungan antara kecanduan media sosial dengan 

keterampilan sosial pada remaja?” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara 

kecanduan media sosial dengan keterampilan sosial pada remaja. 

D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait hubungan antara keterampilan sosial dengan kecanduan 

media sosial yang telah dialakukan sebelumnya antara lain: 

Pada penelitian “A study of the relationship between internet dependence and 

social skills of the students of medical sciences (Jenabadi dan Fatehrad, 2014” . Hasil 

penelitian ini adalah adanya korelasi negative antara internet dependence dengan 
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social skills. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis variable dan subjek yang 

diteliti. 

Investigating the relationship between internet addiction and srengthening 

students social skills (Karimzadeh, 2015). Hasil penelitian ini adalah adanya korelasi 

negative antara internet addiction dengan social skills. Perbedaan dengan penelitian 

ini adalah jenis dan karakteristik subjek penelitian. 

Dimensions of social media addiction among university students in Kuwait 

(Jamal J. Al-Menayes, 2015). Hasil penelitian adalah terdapat tiga dimensi yang 

mengindikasikan mahasiswa mengalami kecanduan media sosial, yaitu: pengalaman 

menggunakan menggunakan media sosial, waktu menggunakan media sosial yang 

berlebihan dan kepuasaan menggunakan media sosial. Perbedaan penelitian ini adalah 

terletak pada jumlah variable yang diteliti. 

Hubungan adiksi game online dengan keterampilan sosial pada remaja 

(Septanti dan Setyorini, 2017). Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan negative 

antara adiksi game online dengan keterampilan sosial pada remaja. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah spesifikasi variable penelitian. 

Hubungan antara kemampuan sosialisasi dengan kecanduan jejaring sosial 

(Heny Nurmandia, Denok Wigiati dan Luluk Maslucahah, 2013). Hasil penelitian ini 

adalah adanya korelasi negatif yang sangat signifikan antara kemampuan sosialisasi 

dengan kecanduan jejaring sosial. Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada jenis 

variabel dan subjek yang diteliti. 
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Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini jelas berbeda dengan 

penelitian diatas. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan dan 

sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, 

rasioanal, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses 

menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat 

dipertanggung  jawabkan kebenarannya secara ilmiah keilmuan dan terbuka untuk 

dikritisi yang sifatnya konstruktif (membangun). 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan 

ilmu psikologi serta dapat memperkaya informasi dan pengetahuan secara teoritis 

bagi pembaca khususnya dibidang psikologi berkaitan dengan hubungan antara 

kecanduan media sosial keterampilan sosial pada remaja/ mahasiswa di Fakultas 

Psikologi UIN Suska Riau, selain itu juga sebagai dasar untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan sebagai dasar penelitian lebih lanjut serta sebagai bahan 

perbandingan bila ternyata ada penelitian yang serupa. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada 

remaja/ mahasiswa sehingga mampu mengembangkan keterampilan sosial serta 

mencegah kecanduan khususnya dalam mengakses media sosial dan terlebih 
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dalam pembentukan konsep  mengenai dampak media sosial dan cara mengatasi 

kecanduan tersebut. 

b. Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai keterampilan sosisal dan  

kecanduan media sosial pada remaja/ mahasiswa di Fakultas Psikologi UIN Suska 

Riau, sehingga hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan 

Fakultas maupun dosen untuk mengambil kebijakan mengenai penggunaan 

handphone saat perkuliahan. 


