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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya (Basrowi, 2014). Proses komunikasi yang menyebabkan 

perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku dikatakan sebagai interaksi 

sosial (Santoso, 2010). Kunci dari kehidupan sosial adalah interaksi sosial 

karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin bisa hidup bersama (Soekanto, 

2012). 

Syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak dan komunikasi 

(Basrowi, 2014). Apabila sebelumnya saluran komunikasi banyak 

menggunakan radio dan media cetak, saat ini internet menjadi kebutuhan yang 

sulit terpisahkan dari kehidupan manusia (Fitriah, 2014). Kelompok usia 13-

18 tahun menjadi pengguna internet terbanyak di Indonesia, alasan utama 

mereka mengakses internet adalah untuk chatting dan menggunakan media 

sosial (APJII, 2017). 

Jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 132.7 

juta jiwa dan pengguna media sosial sebanyak 130 juta jiwa, mengalami 

peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 23%  (24 juta jiwa).  Diperkirakan 

bahwa rata-rata jumlah waktu yang dihabiskan untuk menggunakan internet 

yaitu 8 jam dalam sehari, dan 3 jam dalam sehari untuk menggunakan media 

sosial (Wearesocial, 2018). Menunjang data tersebut hasil studi pendahuluan 

di SMA Batik 2 Surakarta di peroleh data yaitu media sosial yang digunakan 

adalah line, whatsapp, instagram, facebook dan twitter, digunakan setiap hari 

berjam-jam sampai lupa waktu kecuali di sekolah karena dilarang. 

Kemudahan menggunakan media sosial menyebabkan timbulnya minat 

yang berujung pada adiksi atau ketergantungan pada media sosial (Kirik et al., 

2015). Tahun 2013 terdapat sekitar 518.000 anak-anak usia 12-18 tahun di 

Jepang mengalami kecanduan internet sehingga dilakukan rehabilitasi 

(Taylor, 2013). 
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Meskipun sering berinterkasi dalam dunia maya pengguna media sosial 

menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukan kontak fisik langsung 

dengan orang lain (Veenhof et al., 2009). Media sosial membuat orang lebih 

memilih untuk menyendiri dan terisolasi (Dewing, 2012). Penggunaan media 

sosial menyebabkan perubahan cara berkomunikasi terhadap lawan bicara 

yang lebih dewasa. Dengan kata lain, di dalam media sosial tidak terdapat 

perbadaan tata cara berkomunikasi terhadap usia sebaya dan usia dewasa, 

berbeda saat berkomunikasi secara langsung (Vevere, 2015). 

Lebih banyak waktu yang dihabiskan dalam menggunakan media sosial 

secara signifikan menunjukkan perilaku narsistik dan tingkat self-esteem yang 

rendah (Malik & Khan, 2015). Komunikasi yang berlebihan dalam 

penggunaan media sosial menunjukkan hasil yang berbanding terbalik dengan 

tingkat self-esteem seseorang (Chen & Hyoung, 2013). 

Pada masa remaja berkembang kemampuan untuk memahami orang lain, 

sehingga mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab 

terutama dengan teman sebaya (Yusuf, 2017). Timbulnya teori ―storm and 

stress‖ pada masa remaja dikaitkan dengan self-esteem atau harga diri remaja 

yang mengalami penurunan (Cai et al., 2014).  

Self-esteem atau harga diri adalah penilaian seseorang tentang dirinya 

sendiri (Hapsari, 2016). Tingkah laku sosial seseorang dipengaruhi oleh 

penilaian terhadap dirinya, jika seseorang menilai dirinya secara positif maka 

akan memperoleh hasil yang positif pula. Sebaliknya orang yang menilai 

dirinya secara negatif maka akan mendapatkan hasil yang negatif pula. Maka 

dari itu self-esteem dijadikan sebagai alat ukur dalam interaksi sosial 

(Sarwono & Meinarno, 2009). 

Seseorang yang memiliki self-esteem redah cenderung mengalami 

kesedihan, depresi, permusuhan, kemarahan, kecemasan sosial, rasa malu dan 

bersalah, serta kesepian (Mruk, 2013). Self-esteem rendah memiliki hubungan 

yang erat sekali dengan banyaknya fenomena negatif seperti, terjadi 

peningkatan kehamilan pada remaja, penyalahgunaan obat-obatan dan 
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narkoba, kekerasan, depresi, kecemasan sosial, dan bunuh diri (Refnadi, 

2018). 

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik 

untuk mengetahui ―Hubungan Tingkat Adiksi Media Sosial dan Tingkat Self-

esteem dengan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA Batik 2 Surakarta‖. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut rumusan masalah 

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara tingkat adiksi media 

sosial dan tingkat self-esteem dengan interaksi sosial pada remaja SMA Batik 

2 Surakarta.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

adiksi media sosial dan tingkat self-esteem dengan interaksi sosial pada 

remaja SMA Batik 2 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan tingkat adiksi media sosial dengan interkasi 

sosial pada remaja SMA Batik 2 Surakarta. 

b. Mengetahui hubungan tingkat self-esteem dengan interkasi sosial 

pada remaja SMA Batik 2 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Aplikatif 

Memberikan informasi kepada masyarakat terutama remaja dan 

orang tua tentang hubungan tingkat adiksi media sosial dan tingkat self-

esteem dengan interaksi sosial. 


