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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja akhir merupakan masa yang telah mengalami

penyempurnaan kematangan secara fisik, psikis dan sosial. Masa remaja akhir

berada direntang usia 18-21 tahun (Monks, dkk, 2002). Menurut Haditono (dalam

Ali & Asrori, 2010) pada masa remaja akhir ini menitikberatkan pada aspek-aspek

nilai, moral, pandangan hidup dan hubungan kemasyarakatan. Dalam

perkembangan afiliasinya, remaja memperlihatkan dua macam gerakan, yaitu

gerakan memisahkan diri dari orangtuanya dan mendekatkan diri pada teman

sebaya (Monks, dkk, 2002). Keinginan untuk memiliki hubungan dengan orang

lain pada umumnya sangat besar ketika manusia berada pada tahap perkembangan

remaja (Papalia, 2007).

Garis pemisah antara remaja awal dan remaja akhir berada sekitar usia

tujuh belas tahun, yang rata-rata remaja berada pada Sekolah Menengah Atas.

Ketika remaja duduk di kelas terkahir, orang tua menganggap anak hampir

dewasa dan berada diambang perbatasan untuk memasuki dunia kerja serta

melanjutkan ke pendidikan tinggi (Santrock, 2007). Sehingga pada usia delapan

belas tahun rata-rata remaja memasuki perguruan tinggi dan beralih profesi dari

siswa menjadi mahasiswa.

Masa remaja ini juga ditandai dengan meningkatnya pengaruh teman

sebaya dalam kehidupan sosial mereka. Sebagian besar waktunya dihabiskan
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untuk berhubungan dan bergaul dengan teman-teman sebaya dan meningkatnya

minat terhadap relasi interpersonal (Santrock, 2007). Seperti pernyataan Piaget

dan Sullivan (dalam Desmita, 2009) bahwa melalui hubungan teman sebaya

anak dan remaja belajar tentang hubungan timbal balik yang simetris.

Hubungan dengan orang lain mudah terbentuk apabila masing-masing individu

mampu mengungkapkan diri/ membuka diri.

Membuka diri diperlukan saat masa remaja karena sesuai dengan

perkembangannya, remaja dituntut lebih belajar menyesuaikan diri dengan

lingkungan sosial yang lebih luas dan beragam. Didasarkan pada pendapat

Santrock (dalam Ali & Asrori, 2010) beberapa hasil penelitian yang

menunjukan adanya hubungan positif antara teman sebaya dengan penyesuaian

sosial remaja. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardi, dkk (2012)

dalam sebuah jurnal Ilmiah Konseling yang menemukan bahwa pencapaian

tugas perkembangan sosial remaja dengan kelompok teman sebaya berkenaan

dengan kemampuan membina hubungan yang lebih matang dengan teman

sebaya dan kemampuan melaksanakan peran sosial sesuai dengan jenis kelamin

pada umumnya telah tercapai.

Seiring dengan perkembangan zaman maka kemajuan teknologi

semakin pesat yang membawa kemudahan pada manusia dalam berkomunikasi

dan berhubungan dengan orang lain. Teknologi juga membuat sesuatu menjadi

lebih sederhana dan mudah dibawa kemanapun dan lebih mudah diperoleh yaitu

melalui media handphone, laptop dan gadget. Melalui media ini, manusia dapat
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dengan mudah berhubungan dan berkomunikasi dengan sesama tanpa terhalang

jarak, waktu dan tempat. Media komunikasi ini disebut internet.

Internet merupakan sarana inti dari komputer untuk berkomuniksi

(Santrock, 2007). Proses komunikasi yang menggunakan perangkat komputer

berjaringan internet sebagai media komunikasi ini biasa disebut dengan Computer

Mediated Communication (CMC). Salah satu contoh CMC yang saat ini sedang

trend di kalangan remaja adalah komunikasi dengan menggunakan situs

pertemanan facebook. Facebook adalah situs jaringan sosial yang didalamnya

para pengguna dapat bergabung dalam komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan

daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain (Fanani,

2011). Umumnya situs ini berfungsi sebagai jalinan pertemanan dalam dunia

maya.

Menurut data dari www.internetworldstats.com 30 juni 2012, Indonesia

berada di posisi ke-4 setelah Cina, India dan Jepang. Data ini menunjukan

sebagian besar masyarakat di Indonesia pengguna facebook, terutama remaja

dengan berbagai motif dan berbagai kegiatan yang mereka lakukan seperti update

status, wall, chat dan lain-lain sebagai bentuk pengungkapan diri mereka.

Penghitungan berdasarkan usia, usia 13-30 tahun yang paling banyak ditemukan

sebagai pengguna facebook Indonesia dengan profesi sebagai pelajar/mahasiswa

(Mashendri, 2012).

Keanggotaan dalam situs facebook terbuka bagi siapa saja yang telah

memiliki alamat email atau akun facebook dan mereka dapat bergabung ke dalam

sebanyak mungkin jaringan mulai dari institusi akademik hingga ke komunitas
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pekerjaan dan komunitas kota. Keterbukaan ini memungkinkan siapa saja dapat

bergabung dan menjadi anggota facebook, dan tidak menutup kemungkinan bagi

mereka yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.

Manusia merupakan individu yang unik, sehingga manusia memiliki

tipe kepribadian yang berbeda-beda. Eysenck (dalam Suryabrata, 2006)

mengelompokkan manusia berdasarkan dua tipe kepribadian, yaitu tipe

kepribadian ekstrovert dan tipe kepribadian introvert. Jung (dalam Feist & Feist,

2011) mengemukakan bahwa individu dengan tipe kepribadian introvert

cenderung menarik diri dan menyendiri, lebih pemalu dan lebih suka menyendiri

dari pada bergabung dengan orang banyak. Sedangkan yang berkepribadian

ektrovert dalam keadaan tertekan justru akan menggabungkan diri dengan orang

banyak  sehingga ia merasa bebannya berkurang. Individu yang memiliki tipe

kepribadian ekstrovert lebih terbuka dengan apa yang dirasakan dan dialami serta

lebih ramah dibandingkan dengan individu yang memiliki tipe kepribadian

introvert.

Berdasarkan pernyataan Jung ini terlihat bahwa individu dengan tipe

kepribadian ekstrovert lebih terlihat terbuka dalam setiap keadaan dan kondisi

yang dihadapi. Sedangkan yang tipe kepribadian introvert lebih suka menyendiri

dari pada gabung dengan orang lain. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Devito

(2010) salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri adalah

kepribadian: orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstovert

melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang pandai

bergaul dan lebih introvert.
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schmit (2012) dalam

sebuah jurnal dari Katherine Curtis’s Spring yang menemukan bahwa adanya

perbedaan keterbukaan diri pada individu dengan tipe kepribadian ekstrovert dan

tipe kepribadian introvert, yaitu individu dengan tipe kepribadian ektrovert lebih

terbuka daripada individu yang memiliki tipe kepribadian introvert.

Meskipun terdapat perbedaan cara kedua tipe kepribadian ini dalam

merespon sesuatu dan cara mereka membuka diri namun tidak dapat dipungkiri

bahwa mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan yang pemenuhannya melalui

hubungan yang akrab dan hangat dengan orang lain. Mahasiswa adalah mahkluk

sosial yang ingin mendapatkan banyak teman. Oleh karena itu, mahasiswa

berusaha mencari banyak teman baik melalui interaksi langsung (dunia nyata),

maupun secara tidak langsung (dunia maya). Menurut Mc. Clelland (dalam

Pribadi, dkk, 2011) disebut kebutuhan akan afiliasi, dimana seseorang akan

berinteraksi dengan orang lain, membina persahabatan, kasih sayang dan bekerja

sama.

Individu yang mampu untuk memunculkan motif berafiliasinya, akan

muncul suatu keseimbangan perilaku pada dirinya untuk mencoba agar disukai

orang lain, masing-masing orang akan mencoba untuk menyesuaikan satu dengan

yang lain. Motif berafiliasi muncul karena secara riil orang mempunyai berbagai

macam kebutuhan yang harus dipenuhi apabila ingin kehidupannya berjalan terus.

Motif atau dorongan yang timbul dari dalam diri individu yang berarti

dipengaruhi oleh faktor psikologis manusia, walaupun terdapat banyak persamaan

hakiki antar individu yang satu dengan individu yang lain, namun tidak ada satu
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individu di dunia ini yang tepat sama dalam segala hal dengan individu lain. Hal

ini kemungkinan karena manusia memiliki tipe kepribadian yang berbeda.

Motif afiliasi sama dengan kebutuhan untuk bergaul. Menurut Mc

Clelland (dalam Pribadi dkk, 2011) apabila seseorang memiliki tingkat motif

afiliasi yang tinggi, berarti dia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan

orang lain. Selain itu, manusia juga ingin mempunyai banyak teman, ramah, dan

senang bertemu orang baru. Untuk menjalin hubungan dengan orang lain

memerlukan pengungkapan diri, agar hubungan terjalin dengan baik.

Mahasiswa yang memiliki kebutuhan afiliasi yang tinggi akan semakin

cenderung melakukan perilaku keterbukaan diri ketika menggunakan facebook

melalui berbagai fiturnya, karena Roternberg (1995) mengatakan bahwa salah

satu fungsi dari keterbukaan diri adalah meningkatkan kedekatan atau keintiman

suatu hubungan, yang merupakan pengungkapan tentang diri sendiri kepada orang

lain.

Hal ini juga diperkuat oleh Altman dan Taylor (dalam Karina &

Suryanto, 2012) yang mengemukakan bahwa keterbukaan diri merupakan

kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi diri  kepada orang lain

yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab.

Menurut Jourard (dalam Setiawati, 2012) Informasi pribadi yang

diungkapkan mencakup aspek sikap atau opini, selera dan minat, pekerjaan atau

pendidikan, fisik, keuangan, kepribadian. Berdasarkan observasi awal yang

dilakukan peneliti di lapangan hal ini sangat sesuai dengan keterbukaan yang

dilakukan mahasiswa di facebook, yaitu mengungkapkan tentang opini terhadap
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suatu masalah, terbuka tentang pekerjaan, pendidikan dan keadaan yang

dirasakan.

Keterbukaan diri mahasiswa di facebook bukan tidak memiliki tujuan,

karena usia mahasiswa merupakan usia remaja akhir yang telah berpikir abstrak.

Keterbukaan diri mahasiswa ini di facebook kemungkinan bisa terjadi karena

ingin diperhatikan, ingin mengekspresikan diri, ingin melepaskan masalah yang

dihadapi, atau ingin di terima dalam suatu kelompok. Hal ini seiring dengan

pendapat Derlega dan Grzelak (dalam O’Sears, dkk, 2009) fungsi keterbukaan

diri mencakup ekspresi, penjernihan diri, keabsahan sosial, kendati sosial, dan

Perkembangan hubungan.

Selain manfaat dan kesenangan yang didapat dari facebook, ternyata

facebook juga memiliki dampak negatif. Salah satu kasus dari dampak facebook,

seperti pada akhir Januari 2010 disalah satu stasiun televisi swasta, seorang

mahasiswa Universitas Gorontalo harus berurusan dengan hukum karena status

dalam jejaring sosial facebook miliknya memaki-maki polisi. Disebabkan oleh

mudahnya dia terbuka tentang apa yang dirasakannya di dunia maya sampai tidak

memikirkan dampak yang ditimbulkannya.

Kasus lain yang merupakan hasil observasi peneliti seorang mahasiswa

(tidak disebut nama) merasa kesal kepada temannya, dan membeberkan

kekesalannya melalui situs jaringan sosial yaitu facebook miliknya, hal ini

berujung perkelahian. Dampak lainnya dapat membuat orang menjadi

ketergantungan. Ketergantungan terhadap facebook yaitu penggunaan facebook

secara berlebihan, dimana para penggunanya tidak dapat menghentikan dan



8

mengontrol penggunaan facebook tersebut sehingga mengakibatkan kerugian bagi

diri sendiri dan orang lain. Selain itu facebook juga memiliki fasilitas untuk

membuat grup atau suatu komunitas. Tidak jarang fasilitas tersebut dimanfaatkan

untuk menyudutkan seseorang atau suatu kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena dan masalah yang ada dalam

latar belakang masalah diatas, menunjukkan bahwa pada mahasiswa yang berusia

remaja akhir memiliki masalah dalam komunikasi interpersonal secara face to

face, hal ini yang mengakibatkan mereka membuka diri melalui media yang

menyediakan fasilitas akses internet, melalui internet mereka dapat mengakses

jejaringan sosial yang disuka, terutama yang saat ini familiar yaitu situs

pertemanan facebook. Sehingga keterbukaan diri (self-disclosure) ketika

menggunakan facebook merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih

lanjut ditinjau dari Psikologi. Sehubungan dengan inilah penelitian ini diadakan,

yaitu untuk membuktikan secara empirik “Hubungan Motif Afiliasi dengan

Keterbukaan Diri pada Mahasiswa Pengguna Facebook”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti dapat

merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian yang berupa pertanyaan

penelitian yaitu: Apakah terdapat hubungan motif afiliasi dengan keterbukaan diri

pada mahasiswa pengguna facebook yang memiliki tipe kepribadian ekstrovert dan

introvert?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui hubungan motif afiliasi dengan

keterbukaan diri pada mahasiswa pengguna facebook yang memiliki tipe

kepribadian ekstrovert dan introvert.

D. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pribadi, Pratiwi, dan Brotowidagdo (vol. 6,

2011) dengan subjek 181 remaja yang memiliki akun facebook, yang

menggunakan metode penelitian deskriptif yang kemudian dilakukan

analisis deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa motif

afiliasi mempengaruhi keterbukaan diri bagi pengguna facebook, terutama

dalam aspek berteman dan mencari informasi pertemanan.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah meneliti tentang

variabel motif afiliasi dengan subjek remaja. Adapun Perbedaannya

terletak pada metode yaitu yang digunakan, penelitian yang akan

dilakukan menggunakan metode korelasi kuantitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lindsay Chmit (2012) dengan 16 orang

subjek menggunakan tes MBTI, yang berjudul Personality and its Effects

on Facebook and Self_Disclosure, dalam penelitian ini menemukan

adanya perbedaan keterbukaan diri pada tipe kepribadian ekstrovert dan

tipe kepribadian introvert, dengan skor tipe ekstrovert 5,6 terhadap

keterbukaan diri. Sedangkan introvert dengan skor 4,6 terhadap

keterbukaan diri.



10

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti juga mengenai tipe

kepribadian ekstrovert – introvert dan keterbukaan diri. Namun dalam

penelitian yang akan dilakukan ingin melihat hubungan motif afiliasi

dengan ketrbukaan diri yang dilihat berdasarkan tipe kepribadian

ekstrovert – introvert yang dimiliki.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Desiana Fiskarani Kilamanca (2010)

dengan populasi remaja denga rentang usia 13-18 tahun, jumlah subjek

200 orang remaja yang diambil dengan teknik incidental sampling. Data

yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis chi square. Adapun hasil

dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara

kebutuhan afiliasi dengan intensitas mengakses situs jejaring sosial pada

remaja dan keterbukaan diri dengan intensitas mengakses situs jejaring

sosial pada remaja.

Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu meneliti

tentang kebutuhan afiliasi dan keterbukaan diri. Namun ada beberapa

perbedaannya  yaitu terletak pada subjek yang akan diteliti berusia 18-21

mahasiswa pengguna facebook, yang diambil dengan teknik purposive

sampling dan data yang didapat akan dianalisis dengan teknik korelasi

product moment dari pearson.

Beberapa penelitian diatas telah mewakili bahwa penelitian tentang

variabel yang diangkat oleh peneliti tidak asing lagi dalam dunia penelitian,

namun terdapat perbedaan-perbedaan dalam penelitian ini. Hal  ini terdapat dalam

metode yang digunakan, sampel, analisis data, dan tujuan penelitian. Sehingga
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penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini belum pernah diteliti  dapat

dipertanggungjawabkan keaslian penelitiannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya data serta informasi

khususnya dalam bidang psikologi sosial dalam memberikan gambaran

mengenai hubungan interpersonal mahasiswa melalui media sosial

berdasarkan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya data dan informasi yang

berkaitan dengan psikologi perkembangan dalam hal memberikan

gambaran tentang keterbukaan diri mahasiswa di media sosial berdasarkan

tipe kepribadian ekstrovert dan introvert.

c. Diharapkan juga penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak dan

menjadi acuan informasi bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan pada pembaca terutama mahasiswa

dapat memahami tipe kepribadiannya dan mengetahui batasan pengungkapan

dirinya di media sosial.


