
 
 

12 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Keterampilan Sosial 

1. Pengertian 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 umpan balik (feedback), memberi atau 

menerima kritik serta bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Apabila 

keterampilan sosial dapat dikuasai oleh remaja, maka remaja akan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya (Syamsul, 2010). Merrel (dalam 

Raimundo dkk, 2013) juga mendefinisikan keterampilan sosial sebagai suatu 

yang kompleks, multidimensi dan interaktif konstruk yang mencakup faktor-

faktor sosial, sikap, kognitif dan emosional. 

Elksnin dan Elksnin (2001, dalam Siswanti, 2010) mengatakan bahwa 

keterampilan sosial adalah kemampuan khusus yang menyebabkan  seseorang 

yang dapat menegerjakan tugas sosial khusus secara kompeten (cakap atau 

terampil). Keterampilan sosial secara umum dapat dipahami sebagai perilaku-

perilkau yang diperkuat sesuai dengan usia remaja dan situasi sosial yang 

mengakibatkan penerimaan dan penilaian positif dari orang lain serta tidak 

mengakibatkan hukuman. 

Ciri-ciri dari ciri individu yang memiliki keterampilan sosial ialah 

proaktif, prososial, saling memberi dan menerima secara seimbang, berani  
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berbicara,  memberikan  pertimbangan  yang  mendalam, memberikan  respon  

yang  lebih  cepat,  memberikan  jawaban  secara  lengkap, mengutarakan  bukti-

bukti  yang dapat menyakinkan orang  lain, tidak mudah menyerah,  menuntut  

hubungan  timbal  balik,  serta  lebih  terbuka  dalam mengekspresikan dirinya 

(Istri, 2016).  . 

Keterampilan  sosial  merupakan  salah  satu aspek  dari  kecerdasan  

emosi  yang  dibutuhkan  untuk  berinteraksi  sosial  dalam rangka  mengadopsi  

nilai  moral  dari budaya  dan  masyarakat, termasuk di dalamnya mengasah 

interaksi dengan  orang  yang lebih  tua,  lebih  muda, dan  teman  sebaya.  

Diskusi  tentang  bagaimana  memulai  percakapan,  memberikan pujian  dengan  

ikhlas,  menjadi  pendengar yang  baik,  berbagi  informasi  pribadi sewajarnya,  

dan  menjadi  percaya  diri merupakan  cara  untuk  meningkatkan keterampilan  

sosial (Nugraini & Ramdhani, 2016). 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

sosial adalah sebagai cara-cara remaja berinteraksi terhadap orang-orang 

sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya.  Meskipun 

banyak situasi yang tidak dapat dikendalikan namun orang yang memiliki 

keterampilan sosial dapat mengubah cara dalam menganggapi situasi tersebut. 

Untuk itu, remaja membutuhkan keterampilan sosial yaitu, kemampuan untuk 

mengungkapkan suatu pernyataan, pikiran, perasaan, dan jujur tanpa 

mengakibatkan perasaan tegang, bersalah maupun cemas. 
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2. Dimensi Keterampilan Sosial 

Raimundo dkk (2012) membagi keterampilan sosial menjadi 3 (tiga) 

dimensi yaitu: 

a. Peer relations ( hubungan dengan teman sebaya), mengacu pada 

keterampilan sosial atau karakteristik yang penting dalam membangun 

hubungan positif dengan teman sebaya dan mendapatkan penerimaan 

sosial dari teman sebaya misalnya: penawaran membantu siswa lain bila 

diperlukan, mengundang siswa lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan. 

b. Self management (manajemen diri),  mengacu pada menahan diri ketika 

marah atau mengontrol emosi, kerjasama, dan berperilaku sesuai dengan 

tuntutan dan peraturan yang berlaku, misalnya: tetap tenang ketika 

masalah timbul, Merespon dengan tepat ketika dikoreksi oleh guru. 

c. Academic  behavior (perilaku akademis), terkait dengan kinerja yang 

kompeten dan keterlibatan pada tugas-tugas akademik misalnya: 

selesaikan tugas tanpa diingatkan, menghasilkan karya dengan kualitas 

yang dapat diterima untuk ditingkat kemampuannya. 

Berdasarkan penjelasan diatas  maka dimensi keterampilan sosialmenurut 

Raimundo dkk (2012) ada tiga, yaitu: peer relation (hubungan teman sebaya), self 

management (manajemen diri) dan academic behavior (perilaku akademik). 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial 

Hasil study Davis dan Forstythe (2002, dalam Syamsul, 2010) terdapat 

delapan factor yang mempengaruhi keterampilan sosial dalam kehidupan remaja, 

yaitu: 
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a. Keluarga 

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak  dalam 

menentukan bagaimana remaja akan bereaksi terhadap lingkungan. Anak-

anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak harmonis atau broken 

home tidak akan mendapatkan kepuasan psikis yang cukup, maka akan 

sulit untuk mengembangkan keterampilan sosialnya. 

b. Lingkungan 

Dengan pengenalan lingkungan maka sejak dini anak akan mengetahui 

bahwa anak memiliki lingkungan sosial yang luas, tidak hanya terdiri dari 

saudara,orang tua, kakek dan nenek saja. 

c. Keperibadian 

Secara umum keperibadian sering diidentikan dengan keperibadian 

seseorang, namun sebenarnya tidak. Karena apa yang tampil tidak selalu 

menggambarkan peribadi seseorang yang sebenarnya. Orang tua dalam 

hal ini berperan untuk memberikan penanaman nilai-nilai untuk 

menghargai harkat martabat orang lain tanpa mendasarkan pada hal-hal 

fisik seperti materi dan penampilan. 

d. Rekreasi 

Rekreasi merupakan kebutuhan sekunder yang sebaiknya dapat dipenuhi. 

Dengan rekreasi seseorang akan mendapatkan kesegaran fisik maupun 

psikis. Sehingga lepas dari rasa capek, bosan serta mendapatkan semangat 

baru. 



16 
 

 

e. Pendidikan 

Pada dasarnya pendidikan mengajarkan banyak keterampilan pada anak. 

Salah satu keterampilan tersebut adalah keterampilan sosial yang 

dikaitkan dengan cara-cara belajar efisien dan berbagai teknik belajar 

yang sesuai dengan jenis pelajarannya. 

f. Persahabatan dan solidaritas kelompok 

Pada masa remaja peran kleompok sangatlah besar. Biasanya remaja lebih 

memilih urusan kelompok dibandingkan dengan urusan keluarganya. Hal 

tersebut merupakan suatu hal yang normal sejauh kegiatan yang 

dilakukan remaja dan kelompoknya bertujuan positif. 

g. Pergaulan dengan lawan jenis 

Untuk mendapatkan peran menurut jenis kelamin, maka remaja tidak 

dibatasi pergaulannya hanya dengan teman-teman yang memiliki jenis 

kelamin yang sama. 

h. Lapangan kerja 

Melalui pelajaran disekolah remaja telah mengenal berbagai lapangan 

kerja yang ada dimasyarakat. 

Selain yang telah dijelaskan diatas hasil study  Jenabadi dan Fatehrad 

(2015) menyatakan bahwa kecanduan  internet khususnya media sosial yang juga 

dapat menjadi penyebab rendah atau tingginya keterampilan sosial pada 

seseorang. Semakin kecanduan seseorang terhadap internet khususnya media 

sosial maka semakin rendah keterampilan sosialnya. Hal ini dapat terjadi karena 
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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. Aktivitas mencari teman didunia 

maya kurang dapat mndukung upaya membangun keterampilan sosial didunia 

nyata. Hasil study Karimzadeh (2015) juga mengungkapkan bahwa kecanduan 

internet berkorelasi dengan rendahnya keterampilan sosial, bahkan mengarah 

kepada perilaku anti sosial, keangkuhan, kesepian dan kecemasan sosial. 

Penelitian Nugraini dan Ramdhani (2016) juga mengungkapkan bahwa 

kecanduan internet berhubungan dengan keterampilan sosial yang rendah 

B. Kecanduan Media Sosial 

1. Pengertian Kecanduan Media Sosial 

Secara historis, kecanduan telah didefinisikan semata-mata untuk suatu hal 

yang  berkenaan dengan zat  adiktif (misalnya alkohol,  tembakau,  obat obatan) 

yang masuk melewati darah dan menuju ke otak, dan dapat merubah komposisi 

kimia   ke otak.   Istilah   kecanduan   sendiri   berkembang   seiring   dengan 

perkembangan   kehidupan   masyarakat,   sehingga   istilah   kecanduan   tidak 

selamanya melekat pada obat-obatnya tetapi dapat juga melekat pada kegiatan 

atau suatu hal tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan secara fisik 

atau psikologis. Kata kecanduan (adiksi) biasanya digunakan dalam konteks klinis 

dan diperhalus dengan perilaku berlebihan (excessive). Konsep kecanduan dapat 

diterapkan pada perilaku secara luas, termasuk kecanduan teknologi komunikasi 

informasi (ICT) (Yuwanto, 2010). 
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Ketergantungan psikologis tidak harus dibatasi hanya untuk zat, bahkan 

kegiatan dan pola perilaku dapat dianggap adiksi, jika kegiatan mereka menjadi 

tak terkendali, misalnya masalah judi, adiksi internet, adiksi melihat acara televisi, 

adiksi seksual / pornografi, makan terlalu banyak, melukai diri, kompulsif 

membeli, atau adiksi bekerja (en.wikipedia.org). Perilaku dapat dikatakan adiksi 

jika tidak mampu mengontrol keinginan menggunakan dan menyebabkan dampak 

negatif bagi individu, baik secara fisik maupun psikis. 

Young (2004) mendefinisikan kecanduan internet sebagai pemakaian 

internet yang berlebihan sampai mengganggu pola tidur, produktifitas kerja, 

rutinitas keseharian dan kehidupan sosial yang dikenal dengan istilah internet 

addiction disorder (IAD). Pecandu internet membuat internet menjadi prioritas 

dan lebih penting dari pada keluarga, teman dan pekerjaan. Kecanduan media 

sosial merupakan salah satu jenis kecanduan internet yang dikenal dengan istilah 

cyber-relational  addiction  (kecanduan  terhadap  situs  pertemanan  didunia 

maya 

Senada dengan Platinga (2001, dalam Elia, 2009) yang mengatakan 

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 remaja secara kompulsif 

mencari perubahan perasaan. Akhir-akhir ini daftar mengenai kecanduan juga 

semakin bertambah panjang, mencakup kecanduan cinta dan roman, belanja, 

olahraga, game, uang dan pergi ke bioskop. Definisi ini mengindikasikan bahwa 

kecanduan terhadap berbagai hal memiliki kemiripan gejala, hanya berbeda dalam 
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hal objek kecanduan. Karena itu, pola kecanduan media sosial nampak mirip 

dengan gejala kecanduan psikoaktif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

kecanduan media sosial merupakan pola kecanduan yang sudah dikenal sejak 

lama dengan objek yang lebih modern. 

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 

mengatakan media sosial merupakan  sebuah media  online, dimana para 

pengguna (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, 

dan menciptakan konten. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecanduan 

media sosial adalah kondisi terikat pada kebiasaan menggunakan media sosial 

yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari media sosial itu, remaja kurang 

mampu mengontrol dirinya sendiri untuk menggunakan media sosial yang 

disenanginya. Seseorang yang kecanduan media sosial merasa terhukum apabila 

tak memenuhi hasrat kebiasaannya. 

2. Aspek-aspek kecanduan Media Sosial 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Al-menayes (2015) maka terdapat 

tiga aspek kecanduan media sosial,yaitu: 
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a. Social Consequences ( konsekuensi sosial),  mencerminkan bagaimana 

penggunaan  media sosial mempengaruhi kegiatan seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti : mengabaikan teman dan akademik yang 

memburuk. 

b. Time Displacement   (pengalihan waktu), mencerminkan dimensi waktu 

yang berkaitan dengan penggunaan media sosial, seperti: penggunaan 

media sosial yang berlebihan, mengabaikan tugas akademik dan 

peningkatan waktu penggunaan media sosial. 

c. Compulsive Feelings (perasaan kompulsif), berkaitan dengan perasaan 

bosan ketika tidak menggunakan media sosial dan dorongan untuk terus 

mengakses media sosial. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat tiga aspek kecanduan media 

sosial yaitu, sosial consequences (konsekuensi sosial), time displacement 

(pengalihan waktu) dan compulsive feelings (perasaaan kompulsif). 

C. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin (adolescere) yang 

berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescence, seperti yang 

dipergunakan saat ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan 

mental, emosional, sosial dan fisik (Hurlock, 1980). Sedangkan Santrock (2003) 

juga mengatakan bahwa remaja adalah suatu periode dalam perkembangan yang 

merupakan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, meliputi 

perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan psikososial. 



21 
 

Sarwono (2010) juga mengatakan bahwa masa remaja dikenal sebagai 

masa yang penuh kesukaran. bukan saja kesukaran bagi remaja yang 

bersangkutan, tetapi juga bagi orang tuanya serta masyarakat. Hal ini disebabkan 

masa remaja disebabkan merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak ke 

masa dewasa. Masa transisi sering kali menghadapkan remaja yang bersangkutan 

kepada situasi yang membingungkan; disatu pihak ia masih anak-anak, tetapi 

dilain pihak ia harus bertingkah seperti orang dewasa. Masa remaja berlangsung 

antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 sampai dengan 

22 tahun bagi pria (Ali, 2014). 

Dari beberapa pernyataan para ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa remaja merupakan masa perkembangan dan peralihan remaja dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan dari segi 

fisik dan psikologis. 

2. Ciri-ciri Masa Remaja 

Masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan 

periode sebelum dan sesudahnya. Hurlock (1980) menyatakan ciri-ciri tertentu 

yaitu: 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting. 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan. 

c. Masa remaja sebagai periode perubahan. 

d. Masa remaja sebagai periode bermasalah. 

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas. 

f. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. 
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g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik. 

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. 

3. Tugas-Tugas Perkembangan Pada Masa Remaja 

Havighurst (dalam Hurlock, 1980) menjelaskan tugas-tugas perkembangan 

pada masa remaja antara lain: 

a. Mencapai hubungan baru dan yang lebih matang dengan teman sebaya 

baik pria maupun wanita.  

b. Mencapai peran sosial pria dan wanita. 

c. Menerima keadaan fisik dan menggunakan tubuhnya secara efektif. 

d. Mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggungjawab. 

e. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang-orang yang 

lebih dewasa lainnya. 

f. Mempersiapkan karier ekonomi. 

g. Mempersiapkan perkawinan dan keluarga. 

h. Memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk 

berperilaku mengembangkan ideologi. 

Tugas perkembangan pada umumnya bisa dilakukan dengan lancar bila 

tidak ada rintangan dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja itu sendiri. 

Kesulitan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan adalah 

penyesuaian diri. Penyesuaian diri yang harus dilakukan pada remaja meliputi 

penyesuaian dengan perekembangan inteligensi, perkembangan peran sosial, 

perkembangan peran seksual dan perekembangan moral dan religi. 
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D. Kerangka Berpikir 

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 (Hurlock (1980).  Remaja akan 

memulai interaksi sosial yang lebih luas dan mulai memiliki kelompok sosial selain 

keluarga. Pemenuhan tugas perkembangan remaja tersebut memerlukan 

keterampilan sosial. keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi 

dengan orang lain dengan cara-cara tertentu, yang dapat diterima atau dihargai 

secara sosial dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. 

Keterampilan sosial sangat dibutuhkan remaja, dikarenakan dengan 

keterampilan sosial yang baik remaja mampu untuk mengadopsi nilai moral dari 

budaya dan masyarakat. Remaja yang memiliki keterampilan sosial yang baik 

mampu memulai percakapan dengan teman sebaya, memberikan pujian dengan 

ikhlas, menjadi pendengar yang baik, berbagi informasi pribadi sewajarnya serta 

menjadi percaya. Remaja yang menguasai keterampilan sosial menjadi pandai 

bergaul, sehingga tidak cemas apabila harus berhubungan dengan orang lain dan 

memiliki konsep diri yang lebih tinggi. Menurut Hurlock (1980) tidak semua 

remaja mampu menguasai keterampilan sosial tersebut. Banyak kegagalan dan 

hambatan yang dihadapi remaja dalam interaksi sosial. Shaffer (dalam Nugraini 
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dan Ramdhani, 2016) juga menyatakan bahwa sebagian besar remaja kurang 

kompeten dalam hal keterampilan sosial. 

Keterampilan  sosial yang rendah akan berdampak   pada   kondisi 

psikologis dan kemampuan remaja dalam bersosialisasi. Merrel dan Gimpel 

(1999, dalam Majorsy dkk, 2013) berpendapat bahwa remaja dengan keterampilan 

sosial yang rendah cenderung lebih sering marah dan tidak ramah, memiliki harga 

diri rendah dan mengganggap percakapan biasa sebagai suatu tugas yang sulit.
 

Remaja  juga akan merasa tidak bahagia dan kurang memiliki pengalaman belajar 

dalam proses sosialisasi, merasa tidak aman, ragu-ragu, tidak percaya diri, sulit 

menyampaikan pendapat dan perasaannya serta tidak puas dengan kehidupannya. 

Keterampilan sosial yang rendah akan dapat menimbulkan masalah-masalah yang 

lain seperti, perkelahian yang disebabkan kata-kata dimedia sosial, bullying, 

merasa terisolasi dan cenderung kesepian (Drangkrueng dkk, 2008). Hurlock 

(1980) juga mngatakan remaja yang memiliki keterampilan sosial yang rendah 

akan diabaikan atau ditolak oleh kelompok sosialnya. Remaja akan merasa 

kecewa dan dapat membuat remaja bertingkah laku diluar kewajaran seorang 

remaja pada umumnya, baik yang bersifat withdrawal  maupun agresif. 

Remaja yang memiliki keterampilan sosial yang rendah dapat dilihat dari 

perilaku  mereka sehari-hari yang  tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan 

baru, bersikap arogan dan sulit memulai pembicaraan dengan orang baru. Hal ini 

dapat dilihat dari sikap remaja ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, 

mereka semua terlihat individual dan sibuk dengan smartphone masing-masing 

untuk mengakses media sosial dibandingkan berbicara atau melakukan interaksi 
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sosial dengan teman disebelahnya. Mereka acuh tak acuh terhadap orang 

sekitarnya dan tidak berani untuk memulai suatu percakapan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa banyak remaja saat ini yang memiliki keterampilan sosial 

yang rendah.  

Jenabadi dan Fatehrad (2015) menyatakan bahwa rendahnya keterampilan 

sosial pada remaja saat ini merupakan dampak negatif dari kecanduan media 

sosial. Hal ini dapat terjadi karena semakin banyak waktu yang dihabiskan oleh 

remaja dengan media sosial didunia maya maka semakin kurang kesempatan 

mereka untuk menjalinkan hubungan dengan orang-orang sekitarnya didunia 

nyata, sehingga waktu untuk mengasah keterampilan sosial menjadi semakin 

terbatas. Sedangkan Upaya mencari teman dan komunikasi melalui media sosial 

didunia maya kurang dapat mendukung upaya membangun keterampilan sosial 

didunia nyata (Nugraini dan Ramdhani, 2016). Karimzadeh (2015) juga 

menegaskan kembali bahwa kecanduan media sosial akan mengakibatkan 

rendahnya keterampilan sosial remaja, bahkan mengarah kepada perilaku anti 

sosial, keangkuhan, kesepian dan kecemasan sosial.  

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 
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Mesengger (BBM), WhatsApp, Instagram, Line dan sebagainya tidak asing lagi 

bagi kita.  

E. Hipotesis 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian adalah ada hubungan yang negatif antara kecanduan 

media sosial dengan keterampilan sosial pada remaja. Artinya, semakin tinggi 

kecanduan media sosial maka semakin rendah keterampilan sosial pada remaja 

dan sebaliknya semakin rendah kecanduan media sosial maka semakin tinggi 

keterampilan sosial pada remaja. 


