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BAB I 

PENGANTAR 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehadiran sosial media di tengah kehidupan modern saat ini telah 

mengubah cara setiap orang terutama dalam berkomunikasi dengan 

sekitar. Perkembangan sosial media yang cepat selama dua dekade 

terakhir telah menghasilkan berbagai macam jenis website atau aplikasi 

yang dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia (O’day & 

Heimberg, 2021). Ellison & Boyd (2013) mendefinisikan sosial media 

sebagai sebuah platform komunikasi yang terdiri dari tiga jenis fitur yang 

berbeda; pertama : fitur yang dapat membuat profil dan konten yang unik 

untuk dibagikan ke  semua orang, kedua : menyediakan koneksi yang mudah 

bagi antar pengguna media sosial agar dapat dengan mudah ditemukan oleh 

pengguna lain, dan ketiga : fitur yang dapat memudahkan pengguna media 

sosial untuk mengakses dan menerima informasi serta dapat berinteraksi 

secara langsung dengan pengguna lain sambil mencari informasi. 

Sosial media juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan, 

seperti untuk berhubungan dengan teman, terhubung dengan orang lain 

dengan ketertarikan atau hobi yang sama, untuk mendapatkan info dari 

selebriti yang disukai, atau membagikan berita baik maupun buruk 

(Smith, 2011). Smith & Anderson (2018) menyatakan bahwa Facebook 

merupakan platform sosial media yang terpopuler di dunia. Namun, 

Instagram, Snapchat, dan WhatsApp juga tidak kalah populer terutama di 
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kalangan muda. Sekitar 71% orang dengan kategori dewasa muda (usia 

18-24) menggunakan Instagram dan 85,17% menggunakan WhatsApp 

dan diakses setidaknya beberapa kali dalam sehari (Seufert, Hosfeld, 

Schwind, Burger, & Tran-Gia, 2016). 

Penelitian yang dilakukan oleh Smith (2015) mendapati 88% 

orang dengan kategori memasuki usia dewasa muda (18-29 tahun) 

cenderung sering menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-

hari. Verduyn, Ybarra, Rosibois, Jonides, & Kross (2017) menjelaskan 

bahwa generasi muda mengakses berbagai jenis platform media sosial 

dalam sehari dan menghabiskan banyak waktu dalam platform tersebut 

sehingga akan berdampak pada kesejahteraan yang dimiliki. Lebih 

lanjut, Valenzuela, Park, & Kee (2009) menyatakan bahwa penggunaan 

sosial media memiliki hubungan dengan kesejahteraan psikologis dan 

diasosiasikan dengan rendahnya self-esteem dan tingginya tingkat 

loneliness pada seseorang (Vogel, Rose, Lindsay, Eckles, 2014; Song, 

Zmyslinski-Sellig, Kim, Drent, Victor, & Omori, 2014).  

Hunt, Marx, Lipson, & Young (2018) menyatakan bahwa media 

sosial memiliki dampak secara tidak langsung terhadap tingkat loneliness 

pada individu. Penggunaan media sosial yang berlebihan membuat 

individu tidak memiliki fokus terhadap tujuan yang dimiliki dan 

cenderung menimbulkan perilaku membandingkan diri dengan orang lain 

yang dapat memicu munculnya gejala depresif yang dialami oleh subjek 

akibat merasa kesepian. 
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Perilaku membandingkan diri pada pengguna media sosial juga 

memiliki hubungan terhadap self-esteem individu. Jan, Soomro, & 

Ahmad (2017) menjelaskan bahwa tingginya intensitas penggunaan 

media sosial dapat menyebabkan turunnya self-esteem. Semakin lama 

individu menghabiskan waktunya di media sosial, kecenderungan untuk 

melihat profile pengguna lain dan mulai merasa iri kepada 

pengguna/individu lain yang lebih superior dibanding mereka, sehingga 

menimbulkan perasaan inferior, dan merasa kekurangan. Perasaan negatif 

ini memberikan dampak langsung kepada tingkat self-esteem pada 

individu (Tandoc, Ferruci, & Duffy, 2015). 

Savci & Aysan (2016) menjelaskan bahwa penggunaan media 

sosial yang mengakibatkan individu menjadi lebih terbawa kepada dunia 

virtual dan menarik diri dari dunia nyata memiliki hubungan pada tingkat 

loneliness pada individu. Vogel, Rose, Lindsay, Eckles (2014) 

menyatakan bahwa rendahnya tingkat self-esteem pada pengguna media 

sosial diakibatkan oleh eksposur dari selebriti, teman dekat, kerabat dan 

lain-lain sehingga menyebabkan munculnya perbandingan sosial yang 

dialami oleh individu dan mempengaruhi self-esteem. 

Selain penggunaan media sosial didominasi oleh kategori usia 

dewasa muda, tingkat loneliness yang lebih tinggi juga ditemukan pada 

kategori usia dewasa muda. McQuaid, Cox, Ogunlana, & Jaworska 

(2021) menjelaskan 70% responden usia dewasa muda berusia 18-29 

tahun memiliki tingkat loneliness yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
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responden dengan kategori usia yang lebih tua. Sedangkan tingkat self-

esteem pada individu cenderung lebih tinggi saat masa kanak-kanak, lalu 

perlahan menurun saat memasuki usia dewasa muda, kemudian perlahan 

naik saat dewasa, dan menurun saat memasuki usia tua (Orth & Robins, 

2014). 

Luhmann & Hawkley (2016) juga menjelaskan bahwa tingkat 

loneliness pada individu akan mencapai puncaknya ketika memasuki usia 

dewasa muda. Hal ini disebabkan oleh fokus individu dewasa muda yaitu 

membangun koneksi sosial, karir, dan mencari pendamping hidup. 

Resiko dari loneliness lebih akan jelas dirasakan oleh dewasa muda 

apabila mereka tidak memiliki teman, pekerjaan, dan pasangan.  

Loneliness yang dialami oleh seseorang dapat memiliki dampak 

secara fisik dan mental seperti stress, depresi (Ladd & Ettekal, 2013; 

Mushtaq, Shoib, Shah, & Mushtaq, 2014), kecemasan (Kara, Baytemir, & 

Inceman-Kara, 2019), fobia sosial (Schinka, Dulmen, Mata, Bossarte, & 

Swahn, 2013), kecenderungan untuk bunuh diri (Dulmen & Goossens, 

2013), dan juga rendahnya tingkat kepuasan hidup (Gan, Ong, Lee, & 

Lin, 2020). Matthews, Danese, Caspi, Fisher, Goldman-Mellor, Kepa, 

Moffit, Odgers, & Arsenault (2019) memaparkan bahwa individu yang 

kesepian dan memasuki usia dewasa muda memiliki tingkat kepuasan 

hidup yang rendah, terdapat indikasi pemakaian gadget dan sosial media 

yang berlebihan, serta cenderung menggunakan cara yang negatif untuk 

mengatasi stress yang dialami seperti memisahkan diri dan terbenam 
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dalam masalah yang dialami daripada mencari pertolongan atau memakai 

cara praktis lainnya untuk menyelesaikan permasalahan. 

Pada masa perkembangannya, individu yang telah memasuki 

masa usia dewasa muda memiliki tugas perkembangan yang perlu 

dipenuhi. Hurlock (Putri, 2019) menjelaskan tugas perkembangan usia 

dewasa muda yaitu: memperoleh pekerjaan, mencari pasangan, 

menciptakan sebuah keluarga bersama pasangan hidup, merawat anak, 

mengatur rumah tangga, melakukan kewajiban sebagai warga negara, dan 

berpartisipasi dengan aktif dalam kegiatan sosial. Berdasarkan tugas-

tugas perkembangan yang telah disebutkan, Qualter, Vanhalst, Harris, 

Van Roekel, Lodder, Bangee, Maes, & Verhagen (2015) menjelaskan 

bahwa perasaan kesepian rentan dialami oleh individu dengan usia 

dewasa muda akibat dari tugas perkembangan yang perlu diselesaikan 

dan menimbulkan ketidakstabilan hubungan sosial serta hambatan dalam 

menemukan jati diri. 

Rasa kesepian yang dialami oleh tiap individu dapat berbeda-beda 

tergantung jenis kelamin yang dimiliki. Al Khatib (2012) menjelaskan 

bahwa perempuan lebih merasa kesepian dibandingkan dengan laki-laki. 

Hasil yang sama juga disampaikan oleh Sun, Fu, & Zheng (2020) dimana 

perempuan cenderung merasa kesepian dibandingkan laki-laki. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat self-esteem pada laki-laki yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, tingginya perasaan kesepian 

yang dialami oleh perempuan dan rendahnya tingkat self-esteem juga 
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sangat dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan, sosial dan budaya pada 

individu yang dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam memulai 

serta mengembangkan hubungan dengan orang lain. Apabila kemampuan 

ini tidak biasa digunakan, rasa malu akan timbul dan menghambat 

individu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya (Zhao, Kong, 

& Wang, 2012). 

Sebuah studi terbaru berjudul 'Loneliness around the world: Age, 

gender, and cultural differences in loneliness‘ (Barreto, Victor, 

Hammond, Eccles, Richins, Qualter (2020) menjelaskan mengenai 

fenomena kesepian dari berbagai aspek. Menurut studi tersebut, dalam 

beberapa tahun terakhir, kesepian telah memengaruhi kesehatan mental 

dan ekonomi masyarakat secara negatif.  

Hal itu terjadi karena kesepian berasal dari pengertian bahwa 

koneksi sosial seseorang tidak sebagus yang diinginkannya. Studi 

penelitian ini terdiri dari berbagai pertanyaan seputar pertemanan, isolasi, 

pemahaman harga diri, perasaan dan para peserta menjawab dari skala 

satu hingga lima. “Budaya individualistis menempatkan nilai tinggi pada 

kemandirian dan dikaitkan dengan jaringan sosial yang longgar, 

terutama didominasi oleh hubungan yang dipilih. Budaya kolektivis 

mendorong saling ketergantungan dan terpola oleh jaringan sosial yang 

lebih ketat, didominasi oleh keluarga dan anggota di dalam kelompok 

lainnya. 
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 Kemudian, studi  ini juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial yang 

tinggi dalam masyarakat kolektivis dan kontak sosial yang rendah dalam 

masyarakat individualistis, yang keduanya memengaruhi kesesuaian 

antara hubungan ideal dan aktual. Studi ini juga menjelaskan bahwa usia, 

jenis kelamin dan budaya berinteraksi untuk memprediksi kesepian, 

meskipun interaksi tersebut tidak memenuhi syarat efek utama, dan hanya 

menonjolkan mereka. Hasilnya ditemukan bahwa yang paling rentan 

terhadap kesepian adalah pria berusia lebih muda yang hidup dalam 

budaya individualistis. 

Selain itu, self-esteem juga sangat penting dimiliki oleh setiap 

individu. Mruk (2013) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki self-

esteem yang tinggi cenderung merasa cukup mampu dalam menghadapi 

segala tantangan dan mengambil resiko demi mencapai kesuksesan 

karena merasa dirinya layak meskipun akan mengalami kegagalan. Selain 

itu, orang dengan self-esteem yang tinggi juga cenderung memasang 

target yang tinggi pada segala sesuatu dan memberikan usaha yang lebih 

demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan seseorang yang 

memiliki self-esteem yang rendah cenderung menghindari segala hal yang 

menurutnya beresiko dalam menurunkan harga diri yang dimiliki. 

Terdapat perbedaan self-esteem pada masing-masing gender. 

Sprecher, Brooks, & Avogo (2013) menjelaskan bahwa terdapat 

perbedaan self-esteem pada laki-laki dan perempuan dimana laki-laki 

memiliki self-esteem yang tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal 
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yang sama dikemukakan oleh Triwahyuningsih (2017) yang menyatakan 

bahwa self-esteem merupakan hasil persepsi pribadi terhadap diri sendiri 

dan  dimanifestasikan melalui perilaku positif atau negatif yang akan 

berdampak pada kehidupan sehari-hari yang dijalani oleh individu. 

Seseorang yang memiliki self- esteem yang tinggi cenderung memiliki 

kepuasan dan taraf hidup yang baik,  sedangkan individu yang memiliki 

self-esteem yang rendah cenderung memiliki kepuasan hidup yang rendah 

sehingga muncul perasaan tidak aman, merasa sendirian, cemas yang 

berlebihan, dan suka menyalahkan keadaan. Sehingga, self- esteem pada 

diri individu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan mengalami 

gangguan psikologis dan psychological wellbeing (Steinberg, 2013). 

Mruk (2013) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi self-esteem pada individu yang diantaranya adalah gender 

atau jenis kelamin. Sifat independen dan kemampuan untuk tidak mudah 

terpengaruh dengan lingkungan sekitar cenderung banyak dimiliki oleh 

laki-laki sehingga membuat tingkat self-esteem laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan perempuan. Stanford & Donovan (Mruk, 2013) juga 

menjelaskan  bahwa rendahnya tingkat self-esteem pada perempuan juga 

disebabkan oleh diskriminasi yang didapat melalui lingkungan sosial 

dimana perempuan cenderung tidak  memiliki “suara”, dan tekanan sosial 

lainnya. 

Artikel yang dikeluarkan oleh American Psychological 

Association edisi 4 Januari 2016 yang berjudul “Self-Esteem Gender Gap 
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More Pronounced in Western Countries” menjelaskan bahwa harga diri 

setiap orang di seluruh dunia cenderung mengalami peningkatan seiring 

bertambahnya usia, dan harga diri yang dimiliki oleh laki-laki lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga diri yang dimiliki oleh perempuan. Namun, 

kesenjangan harga diri berdasarkan jenis kelamin hanya terjadi di negara 

barat. Secara spesifik, negara maju dengan budaya individualistis, 

sejahtera dan kesetaraan gender yang tinggi memiliki ketimpangan harga 

diri berdasarkan jenis kelamin seperti Inggris dan Belanda dibandingkan 

dengan negara berkembang dengan kesetaraan gender yang rendah diikuti 

dengan budaya kolektivis, dan pra-sejahtera seperti Thailand, India, dan 

Indonesia yang tidak memiliki perbedaan harga diri yang signifikan 

diantara laki-laki maupun perempuan. 

Penulis melakukan wawancara terhadap 2 responden dengan jenis 

kelamin laki-laki (A dan B) dan 2 responden perempuan  (C dan D) yang 

masing-masing berusia 22 tahun, 21 tahun, 23 tahun, dan 24 tahun 

mengenai penggunaan media sosial dan kaitannya terhadap harga diri dan 

loneliness yang dialami. Responden A yang berusia 24 tahun mengaku 

bahwa dia menggunakan media sosial untuk melawan rasa bosan 

terhadap rutinitas yang dijalaninya sehari-hari. Selain itu, kepribadian 

responden A yang sulit bergaul dengan lingkungan sekitar semakin 

mendukung motivasi responden A untuk meggunakan media sosial. 

Contohnya, ketika responden mengikuti acara kumpul dengan teman 

kuliah atau kerja, seringkali responden merasa bingung untuk mengawali 
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pembicaraan maupun membuat obrolan menjadi lebih ramai. Alasan 

responden tidak menolak ajakan dari temannya adalah merasa tidak enak 

apabila responden menolak ajakan dari temannya. Menurut responden, 

menolak ajakan teman hanya memperparah hubungan responden dengan 

temannya di kehidupan sehari-hari.  

Meskipun demikian, adanya media sosial yang sering digunakan 

oleh responden seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter juga 

tidak banyak membantu responden dalam berhubungan dengan teman-

temannya di dunia nyata. Tidak jarang responden juga tidak membalas 

pesan yang dikirimkan oleh teman-teman dan grupnya, dan juga fitur-

fitur yang ada di dalam media sosial seperti story dari teman juga 

cenderung membuat responden merasa tidak percaya diri dengan apa 

yang dijalani oleh dirinya selama ini.  

Wawancara dengan responden B berusia 23 tahun mengaku 

bahwa dirinya merasa sulit untuk membangun koneksi baik dan membuat 

kondisi nyaman dengan temannya, maupun dengan orang lain. Selain itu, 

memudarnya kedekatan responden dengan temannya juga semakin 

membuat responden merasakan turunnya kemampuan bersosialisasi baik 

di dunia nyata, maupun dunia maya seperti media sosial. Media sosial 

yang sering digunakan oleh responden seperti Instagram, Twitter, 

Facebook, dan WhatsApp juga tidak terlalu membantu responden dalam 

memperbaiki kualitas komunikasi dalam pertemanannya. Sehingga, 

media sosial yang dimiliki oleh responden hanya sekedar untuk 
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kepentingan sekolah, bisnis, kepentingan formal, dan untuk mendapatkan 

hiburan saja. Menurut responden, teman yang ada di sekitarnya memang 

banyak. Namun, kuantitas jumlah yang dimiliki tidak membantu perasaan 

kecewa  dirasakan oleh responden. Hal ini dikarenakan tipe kepribadian 

responden yang sulit untuk percaya dengan orang lain akibat sering 

ditinggal dan ditipu oleh orang lain. 

Hal yang sama juga dirasakan oleh responden C yang berusia 26 

tahun. Responden mengaku bahwa seringkali merasa bingung untuk 

menghubungi orang-orang terdekatnya. Menurut responden, teman-teman 

dekatnya terlihat sudah tidak mau berteman lagi seperti dulu. Padahal, 

responden merasa selama berteman selalu bersama dan tidak ada 

perselisihan di antara teman. Namun sekarang, sangat susah sekali untuk 

sekedar berkumpul bersama hingga responden melihat melalui unggahan 

story WhatsApp dan Instagram bahwa teman-temannya lebih memilih 

bersama dengan pasangannya masing-masing. Sifat responden C yang 

pendiam dan pemalu di sekitar orang asing dan kesulitan responden 

dalam menghubungi teman-temannya mempengaruhi kemampuan 

responden dalam bersosialisasi dengan orang lain sehingga responden 

seringkali merasa sendirian meskipun situasi sekitar responden sedang 

ramai di kehidupan nyata. 

Responden D berusia 24 tahun mengaku merasa hampa, dan tidak 

menikmati kesehariannya. D merasa bahwa orang-orang di sekitarnya 

tidak ada yang peduli dengannya. Padahal, responden D merupakan 
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orang yang sangat suka bergaul dan peduli dengan sekitar. Kepedulian 

responden terlihat melalui cara D menghubungi orang-orang terdekatnya 

baik hanya sekedar komunikasi menanyakan kabar, maupun mengajak 

pergi bersama melalui WhatsApp dan Direct Message di Instagram. 

Namun, respon yang didapat oleh responden D tidak baik dan seringkali 

ditolak oleh orang-orang terdekatnya. Penolakan yang dialami oleh D 

membuat D menjadi lebih menutup diri dan tidak merespon pesan apapun 

yang masuk ke dalam akun media sosialnya. 

Loneliness yang dialami oleh individu dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Vangelisti & Perlman (2018) menjelaskan 4 faktor yang 

mempengaruhi tingkat loneliness pada seseorang yang diantaranya 

merupakan karakter pribadi yang berhubungan dengan kemampuan 

bersosialisasi, tingkat kecemasan, pemalu, dan tingkat self-esteem yang 

berasal dari personal inadequacies sehingga sulit untuk percaya dengan 

orang lain, takut untuk memulai hubungan, dan merasa sulit untuk 

berosialisasi. 

Tingginya tingkat loneliness pada masing-masing jenis kelamin 

disebabkan oleh faktor yang berbeda. Adamczyk (2016) menjelaskan 

tingginya tingkat loneliness pada perempuan disebabkan oleh tingginya 

ketertarikan perempuan terhadap hubungan interpersonal; melibatkan 2 

orang dibandingkan laki-laki yang cenderung lebih memilih untuk 

berkelompok. Sehingga, apabila kebutuhan hubungan interpersonal pada 

perempuan tidak dapat terpenuhi, maka tingkat loneliness akan lebih 
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tinggi dibandingkan laki-laki.  

Mckenzie, Collings, Jenkin, & River (2018) menjelaskan bahwa 

pengaruh tingkat loneliness pada laki-laki disebabkan oleh peran gender 

maskulin dimana laki-laki perlu bersikap maskulin dan mengandalkan 

diri sendiri dalam menghadapi situasi apapun mulai dari masalah pribadi, 

hingga mempertahankan relasi sosial dengan orang lain. Sehingga, akibat 

dari peran gender maskulin tersebut, laki-laki tidak tahu dan cenderung 

malu dalam mengutarakan perasaan dan keresahan pada orang lain. 

Berdasarkan uraian di atas, pembahasan mengenai fenomena self-

esteem dan loneliness pada laki-laki dan perempuan serta kaitannya 

dengan sosial media membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam fenomena tersebut melalui penelitian yang berjudul “Perbedaan 

Loneliness dan self-esteem pada laki-laki dan perempuan dewasa muda 

yang menggunakan media sosial. 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris perbedaan 

loneliness dan self-esteem pada laki-laki dan perempuan yang 

menggunakan media sosial. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pada 

perkembangan ilmu pengetahuan Psikologi khususnya pada bidang 

Psikologi Klinis mengenai perbedaan loneliness dan self-esteem pada 
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laki-laki dan perempuan yang menggunakan media sosial. 

2. Manfaat Praktis 

a. Orang tua 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi 

dan wawasan baru mengenai fenomena kesepian dan harga diri 

pada laki-laki dan perempuan dewasa muda yang menggunakan 

media sosial. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight baru 

kepada orang tua terutama mengenai gaya pola asuh yang perlu 

diterapkan di zaman digital; dimulai dari anak usia remaja yang 

akan memasuki usia dewasa muda. 

b. Remaja yang akan memasuki usia dewasa muda 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

yang berguna bagi individu yang mulai memasuki usia dewasa 

muda dalam mengantisipasi rasa kesepian dan mengembangkan 

self-esteem yang dimiliki melalui penggunaan media sosial 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan 

bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai loneliness dan 

self-esteem pada laki-laki dan perempuan berusia dewasa muda 

yang familiar dengan penggunaan media sosial. 

 

 


