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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebahagiaan

1. Pengertian Kebahagiaan

Menurut Seligman (2005) kebahagiaan hidup merupakan konsep yang

mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas

positif yang disukai oleh individu tersebut. Kebahagiaan hidup ini ditandai

dengan lebih banyaknya afek positif yang dirasakan individu dari pada afek

negatif.

Veenhoven (dalam Syafitri, 2012) menjelaskan bahwa kebahagiaan

merupakan suatu konsep yang subjektif yang sering dialami oleh setiap

individu dari waktu ke waktu sebagai gambaran perasaan atau emosi.

Kebahagiaan adalah perasaan suka, cinta, senang, gembira, puas yang

dirasakan oleh individu dan sumber penyebab munculnya kebahagiaan bagi

setiap individu berbeda-beda, dengan kata lain, hanya orang-orang yang

bersangkutan yang dapat mengatakan apakah mereka bahagia atau tidak

bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani (Lazarus dalam Lafreniere,

1999)..

Menurut Khavari (2006) menyebutkan bahwa kebahagiaan terasa

tidak hanya ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika

kita menginginkan apa yang telah kita dapatkan. Sementara menurut Al-

Mansor (2001) kebahagiaan adalah secarik rasa yang aneh dan misteri serta
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mahal yang seseorang tidak mudah untuk mengatakan bahwa dirinya adalah

bahagia, sementara orang lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang

bahagia. Bahagia hanya mudah diucapkan, dirasakan dan dibayangkan oleh

orang-orang yang dirinya belum berada pada tempat penyebab kebahagiaan

tersebut.

Basya (2007)  mengungkapkan bahwa kebahagiaan merupakan suatu

objek yang terus dicari manusia di setiap masa dan tempat. Sarana untuk

mencapainya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Perbedaan

itu sesuai dengan kepribadian masing-masing manusia, kecenderungan-

kecenderungan, lingkungan-lingkungan dan kondisi-kondisi yang spesifik.

Menurut Diener, Scollon dan Lucas (2003), istilah subjective well-

being merupakan istilah ilmiah dari happiness (kebahagiaan). Istilah ini

lebih dipilih untuk digunakan oleh para ilmuwan. Subjective well-being atau

kesejahteraan subjektif merupakan gabungan dari kepuasan hidup dan

keseimbangan afek positif serta afek negatif (dalam Lyubomirsky, Tkach,

Dimatteo, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

kebahagiaan merupakan kondisi perasaan di dalam diri seseorang sebagai

respon afeksi terhadap berbagai pengalaman kehidupan dan adanya

kepuasan hidup. Individu yang bahagia ditandai oleh lebih kuatnya afeksi

positif daripada afeksi negatif, serta adanya proses kognitif dalam

mengevaluasi kejadian yang terjadi pada kehidupan.
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebahagiaan

Menurut Carr (dalam Syafitri, 2012) untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi kebahagiaan bukanlah hal yang mudah. Hal ini

disebabkan oleh adanya perbedaan pada setiap individu. Perbedaan tersebut

dapat disebabkan oleh perbedaan kepribadian dan lingkungan yang

kondusif atau yang menyediakan kesempatan individu untuk mencapai

kebahagiaan yang dibutuhkan atau yang diinginkan.

Menurut Khavari (2006) ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kebahagiaan, yaitu uang dan kesuksesan, usia dan jenis kelamin,

kecerdasan, komunitas dan seks, kesehatan dan kebersamaan, agama, cinta

dan perkawinan, kepuasan kerja, dan kebahagiaan batin. Jika individu ingin

memperoleh dan merasakan kebahagiaan, maka individu tersebut harus

memenuhi faktor-faktor diatas dalam hidupnya.

Witter (dalam Lyubomirsky, 2007) mengungkapkan bahwa

pendidikan, usia, status pekerjaan serta penghasilan mempengaruhi

kebahagiaan seseorang. Faktor tersebut menunjukkan adanya status sosial,

sehingga sangat mempengaruhi tingkat kebahagiaan.

Menurut Elfida (2008) faktor lain yang dapat mempengaruhi

kebahagiaan dalam kehidupan yaitu agama. Hasil penelitian Elfida (2008)

menunjukkan bahwa keyakinan religius memberikan kontribusi terbesar

terhadap kebahagiaan yang dirasakan individu.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang

menyebabkan individu merasakan kebahagiaan adalah adanya faktor
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internal, yaitu usia, jenis kelamin, kecerdasan, seks, kesehatan, cinta,

kesuksesan, agama dan faktor eksternal diantaranya yaitu komunitas,

dukungan sosial, persahabatan, pernikahan, pekerjaan, dan pendidikan.

3. Komponen Kebahagiaan

Diener, Scollon dan Lucas (2003) menyebutkan bahwa kebahagiaan

memiliki beberapa komponen, yaitu:

a. Afek Positif dan Afek Negatif

Afek positif dan afek negatif menggambarkan pengalaman utama dari

situasi atau kejadian yang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Penilaian

afek terhadap situasi tertentu ikut mempengaruhi penilaian individu akan

kesejahteraan subjektifnya. Dengan mengetahui tipe kecenderungan reaksi

yang dialami individu, kita dapat memperoleh pemahaman tentang cara

individu menilai kondisi dan kejadian yang terjadi dalam hidupnya.

Evaluasi afek terdiri dari emosi dan mood, dimana emosi bersifat

lebih sementara karena merupakan respon situasi, sedangkan mood

memiliki rentang yang lebih lama dari pada emosi. Orang yang bahagia

adalah orang yang jarang mengalami afek negatif dan sering mengalami

afek positif.

1) Afek positif merupakan perasaan-perasaan positif yang ada dalam diri

individu seperti: afek tertarik, bergairah, kuat, antusias, bangga, waspada,

terinspirasi, penuh tekad, penuh perhatian dan aktif.
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2) Afek negatif merupakan perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri

individu seperti: afek tertekan, kecewa, bersalah, takut, memusuhi,

gampang marah, malu, gelisah, gugup dan khawatir.

b. Kepuasan Hidup

Kepuasan hidup didefinisikan sebagai penilaian global tentang

kualitas hidup inidividu. Individu dapat menilai kondisi hidupnya,

mempertimbangkan pentingnya kondisi-kondisi ini dan mengevaluasi

kehidupan mereka pada skala yang berkisar dari tidak puas sampai puas.

Berbeda dengan afek positif dan negatif yang merupakan komponen afektif

dari kebahagiaan, kepuasan hidup merupakan komponen kognitif karena

melibatkan proses kognitif dalam mengevaluasi kejadian yang terjadi dalam

hidup.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

komponen dari kebahagiaan ada tiga yaitu afek positif yang

menggambarkan perasaan positif yang ada pada diri individu, afek negatif

menggambarkan perasaan negatif yang ada pada diri individu dan kepuasan

hidup yang melibatkan proses kognitif dalam mengevaluasi kejadian yang

terjadi dalam hidup.

B. Remaja

1. Pengertian Remaja

Steinberg (dalam Putra, 2012) mengutarakan bahwa masa remaja

adalah periode transisi biologis, psikologis, sosial dan ekonomis seseorang.
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Individu. Menurut Hall (dalam Mappiare, 1982) masa remaja dianggap

sebagai masa topan, badai, dan stress (strom and stress), karena mereka

telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib diri sendiri.

Sarwono (2004) menetapkan umur 11-24 tahun dan belum menikah

menjadi batasan umur remaja. Menurut Monks dan Knoers (2002), suatu

analisis yang cermat mengenai semua aspek perkembangan dalam masa

remaja, yang secara global berlangsung antara umur 12- 22 tahun, dengan

pembagian 12 -15 tahun masa remaja awal, 15 -18 tahun untuk masa remaja

pertengahan dan 18 -22 tahun untuk remaja akhir.

2. Perkembangan Remaja

Gunarsa (2008) mengemukakan beberapa tugas perkembangan

remaja, yaitu :

a. Menerima keadaan fisiknya

b. Memperoleh kebebasan emosional

c. Mampu bergaul

d. Menemukan model untuk identifikasi

e. Mengetahui dan menerima kemampuan sendiri

f. Memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan  norma

g. Meninggalkan reaksi dengan cara menyesuaikan kekanak-kanakan

Tugas perkembangan pada umumnya bisa dilaksanakan dengan lancar

bila tidak ada rintangan dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja
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sendiri. Kesulitan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas

perkembangan.

Penyesuaian diri yang harus dilakukan pada masa remaja meliputi

penyesuaian dengan perkembangan inteligensi, perkembangan peran sosial,

perkembangan peran seksual, perkembangan moral dan religi

(Mulyatiningsih, 2006), dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Inteligensi

Perkembangan inteligensi pada remaja adalah mulai dapat

berfikir abstrak dan hipotesis. Remaja sudah dapat memperkirakan

apa yang mungkin terjadi. Remaja sudah dapat mengambil

kesimpulan mengenai suatu hal untuk dapat menyelesaikan masalah

yang dihadapi.

b. Perkembangan Peran Sosial

Perkembangan peran sosial yang dialami remaja dapat dilihat

dari keinginannya unuk mandiri, tetapi ia masih harus terus menerus

mengikuti orang tua (Mulyatiningsih, 2006). Perkembangan peran

sosial remaja banyak dipengaruhi oleh faktor luar diri, seperti teman

sebaya, media massa, dan media elektronik. Agar peran sosial

berkembang dengan baik, remaja harus mampu menyeleksi pengaruh

yang datang dari luar. Pengaruh yang baik dapat remaja terima dan

pengaruh yang jelek sebaiknya tidak diterima remaja.
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c. Perkembangan Peran Seksual

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak

berpengaruh terhadap perkembangan peran seksual remaja.

Perkembangan peran seksual remaja berkaitan dengan mempelajari

peran sesuai dengan jenis kelamin terhadap jenis kelamin lain. Berkat

majunya pendidikan wanita berakibat pada meluasanya peran wanita.

Pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh laki-laki, sekarang dapat

dikerjakan oleh wanita. Misalnya mengendarai angkutan bus

(Mulyatiningsih, 2006)

Remaja mulai memiliki rasa tertarik pada jenis kelain lain.

Sebagai remaja, harus dapat mengendalikan rasa tertarik itu sehingga

terhindar dari perbuatan yang melanggar norma.

d. Perkembangan Moral dan Religi

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam

jiwa remaja. Agama yang dianut oleh remaja adalah satu cara

memenuhi kebutuhan akan moral dan religi. Untuk meningkatkan

keimanan, remaja dapat melakukan kegiatan keagamaan, seperti

kelompok remaja mesjid. Agama diperlukan untuk mengendalikan

tingkah laku remaja, sehingga tidak terjerumus ke dalam kenakalan

remaja dan narkotik.

Terwujudnya penyesuaian diri pada perkembangan psikis yang

maksimal pada remaja dapat membantu menumbuhkan identitas dirinya

menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang. Jika seseorang
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mengalami gangguan pada perkembangan psikis, ia mengalami gangguan

dalam proses menumbuhkan identitas dirinya sehingga tidak siap memasuki

kedewasaan (Mulyatiningsih, 2006).

C. Jejaring Sosial

1. Pengertian Jejaring Sosial

Dirgayuza (2009) situs jejaring sosial yang dalam  bahasa Inggris

disebut social network sites merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang

memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, melihat daftar

pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk

bergabung dalam situs tersebut. Tiga tampilan dasar situs jejaring sosial ini

menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdiri dari

identitas diri dan foto pengguna.

Kemunculan situs jejaring sosial ini diawali dari adanya inisiatif untuk

menghubungkan orang‐orang dari seluruh belahan dunia (Watkins, 2009).

Situs jejaring sosial pertama, yaitu Sixdegrees.com mulai muncul pada tahun

1997. Situs ini memiliki aplikasi untuk membuat profil, menambah teman,

dan mengirim pesan. Tahun 1999 dan 2000, muncul situs sosial lunarstorm,

live journal, Cyword yang berfungsi memperluas informasi secara searah.

2. Facebook

Facebook (FB) adalah sebuah situs web jejaring sosial populer yang

diluncurkan pada 4 Februari 2004. FB didirikan oleh Mark Zuckerberg,
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seorang mahasiswa Harvard kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid

Ardsley High School. Pada awal masa kuliahnya situs web jejaring sosial

ini, keanggotaannya masih dibatasi untuk mahasiswa dari Harvard College.

Dua bulan selanjutnya, keanggotaannya diperluas ke sekolah lain di wilayah

Boston (Boston College, Universitas Boston, MIT, Tufts), Rochester,

Stanford, NYU, Northwestern, dan semua sekolah yang termasuk dalam Ivy

League. Banyak perguruan tinggi lain yang selanjutnya ditambahkan

berturut‐turut dalam kurun waktu satu tahun setelah peluncurannya.

Akhirnya, orang‐ orang yang memiliki alamat surat suatu universitas

(seperti: .edu, .ac, .uk, dll) dari seluruh dunia dapat juga bergabung dengan

situs jejaring sosial ini (Jerald, 2008).

Selanjutnya dikembangkan pula jaringan untuk sekolah‐sekolah

tingkat atas dan beberapa perusahaan besar. Sejak 11 September 2006,

orang dengan alamat surat apa pun dapat mendaftar di facebook. Pengguna

dapat memilih untuk bergabung dengan satu atau lebih jaringan yang

tersedia, seperti berdasarkan sekolah, tempat kerja, atau wilayah geografis.

Hingga Juli 2007, facebook memiliki jumlah pengguna terdaftar paling

besar di antara situs‐situs yang berfokus pada sekolah dengan lebih dari 34

juta anggota aktif yang dimilikinya dari seluruh dunia (Jerald, 2008)..

September 2006 hingga September 2007, peringkatnya naik dari

posisi ke 60 ke posisi ke 7 situs paling banyak dikunjungi, dan merupakan

situs nomor satu untuk foto di Amerika Serikat, mengungguli situs publik

lain seperti Flickr, dengan 8,5 juta foto dimuat setiap harinya. Fitur hiburan
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dalam facebook disebut aplikasi. Contohnya antara lain permainan video,

kuis, dan lain sebagainya.

Enda (dalam Juditha, 2011) mengatakan Keistimewaan facebook

terletak pada fasilitasnya yang variatif dan cenderung mudah dipelajari.

Bahkan kini, facebook menjadi hosting foto terbesar, mengalahkan situs foto

seperti Flickr atau Picasso. Lebih dari sekadar mencari teman dan

memasukkannya dalam friendlist, situs ini bisa menawarkan lebih dari itu.

Sharing untuk media seperti audio, video, foto, dan notes, merupakan salah

satu wujud kebebasan yang memungkinkan siapa saja dapat mengunggah

apa saja dengan segala resiko yang juga ada. Sedangkan untuk jaminan

keamanannya bisa diatur untuk foto dan profil dalam privacy setting.

D. Kerangka Berpikir

Beberapa tahun terakhir ini, kemajuan teknologi seperti teknologi

informasi berkembang pesat di Indonesia. Teknologi informasi ini tidak

hanya sebatas memberikan informasi kepada masyarakat tetapi juga

menawarkan komunikasi yang dapat menjadikan dua orang atau lebih di

tempat yang berbeda saling berkomunikasi dua arah. Teknologi informasi

dan komunikasi ini dapat disebut internet atau dunia maya. Perkembangan

teknologi informasi saat ini semakin memunculkan berbagai macam situs

jejaring.

Situs jejaring sosial dapat diakses dengan berbagai koneksi internet

yang dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan dunia maya (Ofcom,
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2008). Salah satu kemajuan teknologi internet yang banyak diminati adalah

facebook. Facebook, yang saat ini banyak sekali peminatnya menjadi

jembatan untuk berinteraksi bersama teman, kerabat, ataupun mencari

teman sesuai keinginan.

Boyd dan Ellison dalam jurnalnya Social Network Sites: Definition,

History, and Scholarship (2007) mengatakan bahwa situs jaringan sosial

mengizinkan orang untuk membangun profil dirinya untuk umum serta

membuat daftar orang-orang yang menjadi temannya serta melihat profil

orang lain. Situs jejaring sosial yang belakangan ini paling banyak diminati

adalah facebook dimana hampir semua orang memiliki akunnya. Saat ini,

siapa yang tidak mengetahui facebook. Individu masa kini menganggap

facebook sebagai santapan sehari-hari. Kecanggihan teknologi komunikasi

membuat facebook dapat diakses kapan saja, dimana saja, dan melalui apa

saja.

Munculnya jejaring sosial seperti facebook yang berkembang pesat

menjadikan individu banyak melakukan hal-hal yang ia inginkan, seperti

mencari informasi, mencari teman, bahkan menulis apa yang dirasakan pada

dirinya. Beberapa ahli seperti Schouten (2007), mengungkapkan facebook

merupakan salah satu media yang dapat menstimuli terjadinya self

disclosure (pengungkapan diri).

Kuswarno (dalam Putri, 2005) secara umum kebebasan berekspresi

merupakan hak setiap manusia. Manusia berhak untuk mengemukakan apa

saja yang ia rasakan pada dirinya. Pengungkapan, ekspresi atau proses
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menyatakan yaitu memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan,

perasaan, dan sebagainya yang menggambarkan perasaan hatinya.

Pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang, rasa tidak

puas tergambar di wajahnya mengekspresikan apa yang dirasakannya

Pengungkapan ekspresi kebahagiaan pada remaja di media sosial

facebook merupakan salah satu dari pengungkapan diri di media sosial yang

mana peneliti ingin melihat ekspresi kebahagiaan apa saja yang ditulis oleh

subjek dalam akun facebooknya.

Pemanfaatan facebook akan mengacu pada tingkat intensitas

menggunakan facebook itu sendiri, dengan berbagai kegiatan dalam

facebook maka banyak pula waktu yang harus dihabiskan individu tersebut.

Intensitas sendiri merupakan tingkat keseringan seseorang dalam melakukan

suatu kegiatan tertentu yang didasari rasa senang dengan kegiatan yang

dilakukan. Semakin sering seseorang membuka facebook, semakin banyak

teman dalam interaksi sosialnya dan juga semakin sering ia mengungkapkan

hal-hal yang mengenai kehidupannya (Schouten, 2007).

Merujuk pada konsep bahwa pemanfaatan perkembangan teknologi

sekarang khususnya jejaring sosial facebook bukan hanya sekedar pencarian

teman dan informasi, melainkan juga sebagai tempat remaja

mengekspresikan pengalaman dan perasaan bahagia mereka di jejaring

sosial facebook.


