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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teknologi pada era saat ini memang semakin berkembang, terlebih 

teknologi komunikasi yang di dalamnya termasuk menyampaikan ungkapan baik 

melalui pesan tertulis ataupun pesan suara yang dahulu hanya dengan surat 

menyurat dan telepon. Kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat hal 

tersebut sudah menjadi pilihan terakhir. Sekarang individu hanya memanfaatkan 

akses internet dan dukungan fasilitas media sosial membuat pengguna dengan 

mudah berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Fasilitas media sosial pun 

tidak mengharuskan pengguna untuk memasukkan identitas asli mereka, oleh 

karena itu media sosial menjadi milik segala kalangan tanpa pandang status, usia 

dan gender.  

Dalam sebuah penelitiannya, Syerlyanita (2016) menemukan bahwa 

jumlah pengguna internet mencapai angka 31,7 miliar di dunia dan terus 

bertambah 7,6 persen setiap tahunnya. Sedangkan pengguna media sosial 

mencapai angka 2,2 miliar dan data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia mengungkapkan, pada tahun 2015 pengguna internet di 

Indonesia 80 persen diantaranya berupa remaja. 

Pengguna akun samaran (anonim) akhir-akhir ini semakin banyak 

bermunculan di media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan bahkan ada 

media sosial yang menyediakan “wadah” khusus bagi pengguna anonim seperti 

media sosial ask.fm. Anonimitas dalam dunia maya telah merebak menjadi 

identitas baru bagi para penghuninya. Penggunaan identitas jenis ini juga 
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dimanfaatkan oleh beberapa kalangan tertentu yang membutuhkan perlindungan 

terhadap privasi dan identitasnya. 

Postmes (2014) menyatakan bahwa perilaku anonimitas semakin kuat 

ketika individu tersebut bertemu dan membentuk kelompok. Seperti pada media 

sosial facebook yang menamai akunnya “Al Fatih Al Hajar” (Gambar 1.1 kasus 

anonimitas). Akun tersebut merupakan kumpulan orang yang sering memberikan 

post tentang dakwah serta informasi mengenai agama islam dengan pengikut 

sudah mencapai 707 orang dan dari sekian banyak pengikutnya, terdapat akun 

bernama “Ilham Al Syahidi” yang saat ini sedang terjaring kasus SARA. (Gambar 

1.2 kasus anonimitas). 

 

 

 
 

 

Gambar 1. 1 kasus anonimitas 
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Gambar 1. 2 kasus anonimitas 
  

Seiring berjalannya waktu pengguna identitas anonim tidak hanya 

menggunakannya sebagai sarana unjuk diri atau ekspresi diri mereka, namun juga 

sebagai sarana politik, penyebaran nilai-nilai agama, berita-berita yang tidak bisa 

dipertanggung-jawabkan kebenarannya bahkan digunakan sebagai sarana untuk 

menyudutkan orang yang tidak disukai. Nasional.tempo.co pada tanggal 28 Mei 

2017 lalu, memberitakan bahwa polisi telah menangkap admin atau pengguna 

akun anonim Muslim_cyber1. Akun tersebut seringkali memposting atau 

mengunggah gambar dan kalimat yang bernuansa kebencian dan SARA, bahkan 

admin pernah memposting isi percakapan palsu antara Kapolri Jendral Tito 

Karnavian dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono 

yang tentunya sangat meresahkan.  

Seperti pada studi yang dilakukan Sari (2016) ia menemukan kasus 

pembully-an melalui media sosial menggunakan akun samaran (anonim) dengan 

cara mempermalukan korbannya dan membuat korban merasa dibenci oleh semua 

orang. Rosner (2016) menyatakan bahwa orang kehilangan kendali dan merasa 

kurang sadar diri, dan merasa tidak bertanggung jawab atas perilaku mereka 
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ketika mereka anonim. Selain itu menurut Rosner (2016), tingkat agresifitas lebih 

tinggi dilakukan pada media sosial dibandingkan dunia nyata. Christie (2016) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak komentator anonim yang secara 

signifikan cenderung lebih tidak memiliki sopan santun daripada komentator yang 

memiliki identitas asli. 

Memang sebenarnya media sosial merupakan sarana atau fasilitas untuk 

menghubungkan individu dengan individu lainnya, serta tempat menyampaikan 

pendapat dipublik. seharusnya menggunakan akun pribadi bisa mengekspresikan 

dirinya secara terbuka dan jujur disetiap cuitan yang mereka posting. Lalu 

mengapa akun anonim menjadi pilihan tambahan bagi mereka? 

Oleh karena itu sehubungan dengan fenomena dan uraian di atas, maka 

penelitian ini dilakukan untuk  memahami pengambilan keputusan para pemegang 

identitas anonim. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas pada latar belakang yang telah dijabarkan, maka 

masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut “Pengambilan Keputusan 

Anonimitas di Media Sosial” pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripsikan  

penyebab pengambilan keputusan para pemegang identitas anonim pada media 

sosial dikalangan Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta.  
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kegunaan 

akun anonim, serta penyebab mahasiswa mengambil keputusan dalam 

menggunakan anonim di media sosial. 




