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ABSTRAK 
Komunikasi yang saat ini bisa dilakukan secara online dipandang sebagai sumber daya primer untuk 
memenuhi kebutuhan berelasi. Ketergantungan tersebut kemudian memunculkan berbagai 
permasalahan di kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk dan 
faktor resiko yang mendorong munculnya adiksi jejaring sosial pada remaja Kota Surabaya. Aktivitas 
jejaring sosial dilihat sebagai interaksi dalam rangka menjalin ataupun membuat relasi interpersonal 
dan melihat media sosial hanya sebagai media aktivitas tersebut. Penelitian dengan partisipan remaja 
kota Surabaya berusia antara 12-18 tahun ini menggunakan pendekatan studi kasus intrinsik dan 
wawancara sebagai teknik penggalian data. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk 
menjamin kredibilitas data. Teknik pengorganisasian dan analisis data yang digunakan adalah teknik 

milik Miles dan Huberman. Ditemukan riwayat kesehatan mental seperti adanya gejala depresi 
dan kecemasan dapat meninggikan resiko munculnya adiksi jejaring sosial. Selain itu, 
pengalaman traumatik seperti pengalaman penolakan dan bullying juga berperan penting 
sebagai faktor resiko adiksi jejaring sosial. 
 
Kata kunci: adiksi, adiksi jejaring sosial, faktor resiko 

 

ABSTRACT 
Online communication may be seen as primary resource to fulfil the need of social relation. This 
addiction subsequently leads to various problems in everyday life. This study aims to identify the form 
and the risk factors that lead adolescents in Surabaya developing social networking addiction. Social 
networking activity covers interaction with interpersonal relationship maintenance and/or forming as 
objectives, with social media seen only as a media. Using intrinsic case study approach and interview as 
a mean to collect data, this study is aimed to qualitatively seek more about social networking addiction 
cases in Surabaya’s adolescents. Triangulation of sources is used as credibility test. Miles and 

Huberman’s method is used to organize and analyse the data. This study shows that mental health 
history such as depression symptoms and anxiety cases heightens the risk of developing social 
networking addiction. Furthermore, traumatic experience such as rejection and bullying also 
play an important role. 
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P E N D A H U L U A N  

Dewasa ini, kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. 
Internet menjadi salah satu perkembangan teknologi yang secara signifikan membantu berbagai 
aktivitas masyarakat. Salah satu penggunaan internet yang berfokus pada komunikasi dan hubungan 
interpersonal pengguna adalah media sosial. Melalui media sosial, komunikasi difasilitasi dengan fitur-
fitur yang ada, seperti chatting, memberikan komentar pada suatu post, atau memberikan reaksi berupa 
like. Media sosial memungkinkan pengguna untuk mengunggah informasi pribadi seperti username dan 
foto, juga untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui cara inovatif seperti dengan mengirimkan 
pesan secara publik atau pribadi atau pun membagikan foto secara online (Pempek, Yermolayeva, & 
Calvert, 2009).  

Pengguna dapat melihat internet, dalam hal ini mencakup fasilitas komunikasi online yang 
disajikan media sosial, sebagai wadah untuk menemukan orang lain, merasa terhibur, dan 
menyelesaikan masalah. Alhasil, wadah ini dapat dipandang sebagai sumber daya primer dan metode 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan (Beard, 2005). Bagi mereka yang mengalami permasalahan 
menjalin relasi dengan orang lain di kehidupan sehari-hari, komunikasi online menjadi media alternatif 
untuk membangun koneksi. Bahkan, penggunaan bisa jadi terus meningkat seiring reward yang 
dirasakan (efikasi diri, rasa puas) hingga penggunaan berlebihan yang dapat menimbulkan banyak 
masalah (seperti menghiraukan hubungan offline). Masalah tersebut kemudian berusaha ditanggulangi 
melalui koneksi online yang sesungguhnya hanya membentuk suatu siklus negatif dan meninggikan 
tingkat ketergantungan atau dependensi akan jejaring sosial (Griffiths, Kuss, & Demetrovics, 2014). 
Dependensi inilah yang dapat mempengaruhi munculnya adiksi (Cheak, Goh, & Chin, 2012). 

Adiksi merupakan suatu masalah serius yang memunculkan suatu bentuk dependensi individu 
pada objek adiksinya. Dependensi berlebihan pada teknologi dapat menimbulkan berbagai 
permasalahan sosial baru, yakni menjadikan individu menarik diri secara sosial, tidak menyukai 
pertemuan di dunia nyata, menghindari pekerjaan dalam tim kolaboratif, dan takut akan kontak empat 
mata, serta di saat yang sama hanya menyukai komunikasi online (Young & De Abreu, 2011). Begitu 
pula dengan adiksi jejaring sosial yang mendorong pecandu untuk lebih berkomunikasi secara online 
(depedensi pada media online) dibanding berkomunikasi tatap muka. 

Jejaring sosial sendiri sesungguhnya bukanlah konsep yang baru. Konsep jejaring sosial berasal 
dari konsep struktur sosial milik ahli antropologi Radcliffe-Brown. Banyak penelitian dilakukan di tahun 
1930-an hingga 1970-an demi memahami lebih lanjut relasi-relasi yang ‘terjalin’ dan ‘terkait’ dalam 
perilaku. Konsep jejaring sosial pun lahir dari penelitian-penelitian tersebut. Setelah tahun 1970-an 
pun, penelitian seputar konsep jejaring sosial terus dilakukan, mengingat jejaring sosial mencakup 
usaha atau interaksi dalam rangka menjalin ataupun membuat relasi interpersonal (Scott, 1987). 

Tentunya, di jaman dahulu sebelum teknologi internet berkembang, konsep ‘jejaring sosial’ 
digunakan terbatas hanya untuk interaksi tradisional yang membutuhkan kontak tatap muka. Akan 
tetapi, seiring perkembangan jaman dimana interaksi juga dapat dilakukan secara online melalui 
internet, konsep ‘jejaring sosial’ bergeser menjadi suatu aktivitas yang lebih dikenal dilakukan secara 
online. Penelitian-penelitian terbaru, khususnya terkait adiksi jejaring sosial pun melihat aktivitas 
jejaring sosial sebagai aktivitas online. 

Perlu dibedakan antara adiksi media sosial dan adiksi jejaring sosial. Perkembangan teknologi 
memungkinkan perkembangan media sosial yang tidak lagi hanya dapat digunakan untuk komunikasi 
saja. Media sosial saat ini juga dapat digunakan sebagai media untuk bermain game (seperti Farmville 
dalam Facebook) dan tidak terbatas kegunaan lainnya. Tentunya tujuan penggunaan ini tidak serupa 
dengan konsep adiksi jejaring sosial yang hanya melihat aspek sosial yakni berinteraksi dengan orang 
lain. Media sosial cukup dilihat sebagai alat untuk melakukan aktivitas jejaring sosial. Definisi adiksi 
jejaring sosial sendiri adalah apabila seseorang menunjukkan perilaku preokupasi, gejala withdrawal 
atau perasaan tidak senang saat tidak dapat mengakses internet, membentuk toleransi, konflik dengan 
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sekitar, dan kehilangan kontrol untuk menghentikan penggunaan dengan tujuan komunikasi yang 
menimbulkan permasalahan.  

Penelitian di Indonesia terkait adiksi jejaring sosial pun masih sangat minim. Baru ditemukan 
penelitian yang meneliti tentang kemampuan sosialisasi dengan kecanduan jejaring sosial. Penelitian 
ini menggunakan 65 remaja kota Jombang berusia 16-19 tahun sebagai subjeknya dan hasilnya 
menunjukkan bahwa kecanduan jejaring sosial dapat dipengaruhi oleh kemampuan sosialisasi secara 
signifikan (Nurmandia, Wigati, & Masluchah, 2013). Minimnya penelitian yang dilakukan di Indonesia 
terkait adiksi jejaring sosial mendorong urgensi diadakannya penelitian lebih lanjut guna memahami 
konsep ini lebih dalam. 

Adiksi terhadap penggunaan internet dalam rangka membuat dan/atau memelihara koneksi 
atau yang dikenal dengan adiksi jejaring sosial menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena hal ini 
dikatakan memiliki berbagai konsekuensi. Remaja, secara spesifik, dikatakan cenderung memunculkan 
karakteristik penggunaan teknologi digital baru yang berlebihan, obsesif, kompulsif, atau yang 
menimbulkan permasalahan (Smahel, Brown, & Blinka, 2012). Berbagai masalah yang diakibatkan 
adiksi jejaring sosial kemudian memunculkan pertanyaan sebenarnya apa faktor resiko yang membuat 
pecandu lebih mudah mengalami adiksi sehingga dapat dilakukan usaha untuk meminimalisir 
kemungkinan munculnya adiksi jejaring sosial.  

Setiap perilaku abnormal adalah hasil dari kerentanan kesehatan mental dan pengalaman yang 
menimbulkan distress (Davis, 2001). Kerentanan kesehatan mental yang dilihat dari riwayat kesehatan 
mental individu, dipadukan dengan pengalaman traumatik yang pernah dialami individu, dikatakan 
sebagai faktor-faktor yang dapat meninggikan resiko munculnya suatu gangguan tertentu. Oleh karena 
itu, penelitian studi kasus yang dapat memberikan informasi riwayat kesehatan mental dan pengalaman 
traumatik seperti apa yang dapat mendorong resiko mengalami adiksi jejaring sosial, yang dalam 
penelitian ini dilihat pada remaja kota Surabaya menjadi menarik untuk dilakukan. 
 

M E T O D E  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus 

intrinsik. Penelitian ini menggunakan remaja Surabaya dalam rentang usia 12-18 tahun yang kerap 
mengakses internet untuk kebutuhan interaksi setiap harinya sebagai subjeknya. Fokus penelitian ini 
adalah faktor resiko dari adiksi jejaring sosial. Faktor resiko diteliti dari adanya riwayat kesehatan 
mental yang pernah atau sedang diderita dan pengalaman yang dipersepsikan traumatik oleh individu. 
Penggalian data dilakukan dengan wawancara yang diawali dengan screening menggunakan komponen 
milik Griffiths, Kuss, dan Demetrovics (2014) untuk memastikan subjek sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan. Penelitian menggunakan triangulasi sumber untuk menjamin kredibilitas data dengan 
membandingkan hasil wawancara subjek dan hasil wawancara significant other yakni teman terdekat 
subjek. Teknik pengorganisasian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
milik Miles dan Huberman yang meliputi tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing 
secara terus menerus hingga data menjadi jenuh. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Adiksi jejaring sosial adalah penggunaan teknologi internet untuk kepentingan interaksi 

yang tidak sewajarnya dan menimbulkan permasalahan. Adiksi jejaring sosial memiliki enam 

komponen. Komponen pertama adalah salience, yakni keadaan dimana individu mengalami 

preokupasi yang menyebabkan pemikiran bahwa jejaring sosial menjadi aktivitas terpenting 

dan mendominasi pikirannya. Komponen kedua ialah mood modification, yakni keadaan 

subjektif yang individu rasakan saat melakukan aktivitas jejaring sosial, seperti misalnya 
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perasaan kegembiraan, perasaan melarikan diri, dan lain sebagainya. Komponen ketiga adalah 

tolerance, yakni keadaan dimana individu meningkatkan aktivitas jejaring sosial untuk 

mencapai perasaan-perasaan yang ia rasakan sebelumnya (efek dari mood modification). 

Komponen keempat adalah withdrawal, yakni keadaan dimana perasaan tidak menyenangkan 

muncul saat individu tidak dapat terlibat dalam aktivitas jejaring sosial karena kondisi tertentu. 

Komponen kelima adalah conflict, yakni keadaan dimana konflik bermunculan di sekitar 

individu akibat aktivitas jejaring sosial. Komponen terakhir ialah relapse, yakni tendensi 

perilaku mengulangi pola aktivitas jejaring sosial yang berlebihan meskipun sudah ada periode 

kontrol. Komponen-komponen tersebut menunjukkan bentuk adiksi jejaring sosial yang 

dialami subjek. 

Faktor Resiko adiksi jejaring sosial dimaksudkan sebagai faktor-faktor yang dapat 

meninggikan resiko munculnya adiksi jejaring sosial. Terdapat dua hal yang dapat mininggikan 

resiko, yakni adanya riwayat kesehatan mental dan pengalaman traumatik. 

Tabel 1. Integrasi Hasil Data Kedua Subjek 

Aspek Subjek 1 Subjek 2 

Adiksi Jejaring 

Sosial 

Salience Terus terpikir telepon 

genggam yang menjadi alat 

untuk aktivitas jejaring sosial 

saat tidak dapat 

menggunakannya 

Terus terpikir telepon 

genggam yang menjadi alat 

untuk aktivitas jejaring 

sosial saat tidak dapat 

menggunakannya 

Mood 

Modification 

Senang ada teman mengobrol Senang dan lebih lega 

membicarakan hal-hal 

dengan orang di dunia maya 

Tolerance Durasi penggunaan 

bertambah dari awal 

melakukan aktivitas jejaring 

sosial 

Durasi penggunaan 

bertambah dari awal 

melakukan aktivitas jejaring 

sosial 

Withdrawal Merasa sepi tidak ada yang 

dapat diajak mengobrol 

Merasa resah saat tidak 

dapat menggunakan telepon 

genggam untuk aktivitas 

jejaring sosial 

Conflict Ditegur guru karena 

menggunakan telepon 

genggam untuk aktivitas 

jejaring sosial di dalam kelas 

 

Mengurangi waktu dengan 

keluarga 

Terdistraksi telepon 

genggam, tidak lepas 

dengan telepon genggamnya 

di acara penting sekalipun 

 

Suka menunda-nunda 

pekerjaan 
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Tidak fokus saat 

berinteraksi tatap muka 

karena berfokus pada 

interaksi online (chat) 

Relapse Tetap ingin menggunakan 

telepon genggam untuk 

aktivitas jejaring sosial tanpa 

ada usaha membatasi diri 

Tetap menggunakan telepon 

genggam untuk aktivitas 

jejaring sosial walaupun ada 

usaha untuk menyimpannya 

terlebih dahulu di acara-

acara tertentu 

Terbentuknya 

Adiksi Jejaring 

Sosial 

Ekspektasi 

Positif 

Terhindar dari perasaan 

canggung saat harus berelasi 

dengan orang lain secara 

tatap muka 

 

Terhindar dari kemungkinan 

melihat langsung ekspresi 

wajah lawan bicara yang 

negatif 

 

Bisa mendapatkan masukan 

dari berbagai kalangan umur 

 

Adanya kenyamanan karena 

dirasa orang lebih berkata 

jujur di dunia maya 

Orang dengan hobi serupa 

lebih mudah ditemukan 

secara online 

 

Terhindar dari kemungkinan 

perasaan terintimidasi saat 

harus berelasi dengan orang 

lain secara tatap muka 

Self-efficacy Lihai menggunakan 

teknologi internet untuk 

berkomunikasi karena 

riwayat aktivitas jejaring 

sosial yang menahun 

Bersosialisasi secara online 

dirasa lebih lihai dilakukan 

karena dapat lebih mudah 

menyusun topik 

pembicaraan sebelumnya 

Kehilangan 

Kontrol 

Tidak ada usaha membatasi 

penggunaan teknologi 

internet untuk aktivitas 

jejaring sosial, hanya pernah 

dipaksa 

Masih merasa gagal 

membatasi penggunaan 

teknologi internet untuk 

aktivitas jejaring sosial 

Faktor Resiko 

Adiksi Jejaring 

Sosial 

Riwayat 

Kesehatan 

Mental 

Merasa sering sedih 

berkepanjangan selama 

beberapa bulan yang timbul-

tenggelam 

 

Kerap merasa takut 

berlebihan saat melakukan 
kesalahan 

Diagnosis professional: 

tingkat kecemasan yang 

tinggi dan self-esteem yang 

rendah 

 

Memiliki penyakit asma 

yang salah satu pemicunya 
adalah stress 
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Self-harm 

 

Ada keluhan terkait gejala 

depresi 

 

Ada pemikiran bunuh diri 

Pengalaman 

Traumatik 

Pernah bercerita masalah 

personal secara tatap muka 

dan berakhir tidak dipercaya 

dan dinilai tidak 

menyenangkan 

Mengalami bullying saat 

berada di bangku SMP yang 

membuatnya tidak ingin 

terlalu dekat dengan 

siapapun di dunia nyata 

 
D I S K U S I  

Adiksi jejaring sosial merupakan salah satu perilaku adiktif yang dapat dilacak 

menggunakan enam komponen penting, salience, mood modification, tolerance, withdrawal, 

conflict, dan relapse (Griffiths, 2005). Penelitian ini menemukan beberapa komponen memiliki 

bentuk yang sama, seperti komponen mood modification yang dilaporkan kedua subjek sama-

sama merasa senang saat dapat melakukan aktivitas jejaring sosialnya, sesuai dengan 

penelitian yang berpendapat bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara adiksi jejaring 

sosial dengan modifikasi mood (Cheak, Goh, & Chin, 2012). Bahkan sesungguhnya telah 

dicontohkan conflict dengan perilaku memprioritaskan aktivitas jejaring sosial daripada 

produktif bekerja atau belajar di dalam kelas, yang secara jelas dilakukan kedua subjek yang 

kerap bermain telepon genggamnya di dalam kelas (Turel & Serenko, 2012). Aktivitas jejaring 

sosial yang adiktif dapat membuat penderita meninggalkan aspek sosialnya yang lain seperti 

keluarga dan teman offline (Pantic, 2014), seperti yang kedua subjek lakukan. Waktu yang 

dapat dihabiskan dengan keluarga menjadi berkurang seperti yang dilaporkan salah satu 

subjek. Di sisi lain, interaksi dengan teman secara tatap muka menjadi kurang efektif karena 

terdistraksi dan lebih mengindahkan interaksi online seperti yang dilaporkan salah satu subjek. 

Subjek juga melaporkan preokupasi dengan telepon genggam sebagai alat untuk beraktivitas 

jejaring sosial, bertambahnya durasi penggunaan, perasaan negatif saat tidak dapat melakukan 

aktivitas jejaring sosial (sepi, resah), terhindar dari kemungkinan negatif interaksi tatap muka 

(canggung, terintimidasi, mendapatkan respon negatif), dan persepsi kemampuan diri 

melakukan aktivitas jejaring sosial yang cukup lihai. 
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Apabila berbicara tentang faktor resiko, ditemukan beberapa riwayat kesehatan mental 

yang mengarah pada gejala-gelaja Major Depressive Disorder (MDD) yang dijelaskan di dalam 

DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) juga kasus kecemasan yang dapat berperan 

dalam munculnya adiksi jejaring sosial. 

DSM-5 menjelaskan MDD memiliki beberapa gejala, di antaranya; (1) mood depresif, (2) 

hilangnya minat pada semua atau hampir semua aktivitas, (3) kehilangan  berat badan yang 

signifikan saat tidak sedang diet atau ada kenaikan berat badan, atau penurunan/kenaikan 

appetite, (4) insomnia atau hypersomnia, (5) agitasi psikomotor, (6) kelelahan (fatigue) atau 

kehilangan energi, (7) adanya perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan dan 

tidak selayaknya, (8) penurunan kemampuan untuk berpikir atau konsentrasi, dan (9) adanya 

pikiran tentang kematian, pemikiran untuk bunuh diri tanpa rencana spesifik, atau percobaan 

bunuh diri  atau ada rencana spesifik untuk melakukan bunuh diri.  Subjek melaporkan 

beberapa keluhan yang mengarah pada delapan dari sembilan gejala tersebut. 

Pada saat-saat terjadi mood depresif, subjek memilih untuk berinteraksi dengan orang 

lain secara online dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan. Melihat ia memiliki beberapa 

ekspektasi positif seperti terhindar dari rasa canggung, kemungkinan secara langsung melihat 

ekspresi wajah lawan bicara yang negatif, dan merasa orang lain di dunia maya lebih jujur 

dalam berbicara, terdapat pemikiran subjektif yang mendorongnya untuk mencari dukungan 

secara online. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berpendapat bahwa interaksi online dapat 

memuaskan kebutuhan self-esteem dan penghiburan (reassurance) pada penderita depresi (Ko, 

et al., 2014). Namun, gejala depresi ini hanya dilaporkan oleh salah satu subjek. 

Selain itu, keluhan kecemasan juga dilaporkan menjadi faktor resiko adiksi jejaring 

sosial oleh salah satu subjek. Terdapat dua dimensi dari kecemasan, anxious arousal dan 

anxious apprehension. Anxious arousal meliputi gejala-gejala fisiologis dan tensi somatis, 

sedangkan anxious apprehension meliputi kekhawatiran yang biasa terlihat dari ruminasi 

(pemikiran terus menerus), umumnya tentang kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat 

terjadi (Nitschke, Heller, Imig, McDonald, & Miller, 2001). Penelitian ini menemukan individu 

yang melaporkan memiliki masalah kecemasan kerap merasa khawatir dirinya terintimidasi 

oleh lawan bicara, baik dari tatapan ataupun cara bicara, saat dirinya harus berinteraksi tatap 

muka. Preferensi untuk lebih berinteraksi secara online pun dirasa lebih nyaman, karena 
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individu dengan tingkat kecemasan tinggi merasa kurang cemas saat ia berinteraksi secara 

online (Ko, et al., 2014). Hal ini dikarenakan social cues seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh 

susah bahkan bisa jadi tidak mungkin terlihat jelas dalam percakapan online, yang oleh subjek 

dilaporkan bahwa percakapan online menghindarkannya dari kemungkinan terintimidasi di 

percakapan tatap muka. 

Pengalaman traumatik juga merupakan sebuah faktor resiko. Pengalaman penolakan 

yang dilaporkan salah satu subjek dimana dirinya tidak dipercaya dan dinilai negatif oleh lawan 

bicara tatap muka membuatya tidak ingin lagi terbuka secara tatap muka. Penderita depresi 

memang menunjukkan reaktivitas yang lebih tinggi pada social cues (Steger & Kashdan, 2009), 

sehingga tidak mengherankan subjek segera bereaksi dengan menghindari situasi-situasi 

serupa. Subjek memang melaporkan dirinya takut dengan respon-respon negatif yang 

kemungkinan dapat dia terima secara tatap muka. Kombinasi penolakan di dunia nyata dan 

penghiburan secara online memang meninggikan kemungkinan adiksi (Ko, et al., 2014).  

Selain pengalaman penolakan, pengalaman bullying yang dilaporkan salah satu subjek 

juga merupakan faktor resiko. Bullying memiliki aspek kunci yakni adanya repetisi tindakan 

dan hubungan power yang tidak seimbang, dimana korban merasa dirinya lebih lemah dan 

tidak bisa melawan pelaku (Glew, Rivara, & Feudtner, 2000). Peristiwa bullying tersebut 

dimulai dengan subjek yang menjadi bahan permainan temannya, yang kemudian membuatnya 

juga menjadi bahan cemoohan siswa-siswa lainnya hingga lulus dari bangku SMP. Repetisi 

terlihat dari cemooh yang didapatkan terus menerus hingga subjek lulus dari bangku SMP dan 

adanya power yang tidak seimbang karena subjek memosisikan diri sebagai korban bullying 

tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia pun akhirnya merasa tidak ingin menjadi terlalu dekat dengan 

siapapun secara offline dikarenakan hilangnya kepercayaan dan menjadi kerap merasa curiga. 

Peristiwa ini membuatnya berpikir bahwa tidak semua orang memiliki niat yang baik sehingga 

dirinya menjadi lebih defensif dan tertutup, mendukung penemuan korban bullying yang 

memang kerap menjadi lebih diam, waspada, cemas, merasa tidak aman, dan sensitif 

dibandingkan anak sebayanya. Pengalaman ini juga membuatnya tidak memiliki banyak teman. 

Korban bullying memang sering terlihat ditinggalkan oleh anak-anak lain sehingga sering 

terlihat sendiri atau dengan sedikit teman (Smokowski & Kopasz, 2005). 
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Walaupun subjek sama-sama merasa dirinya kurang ingin berinteraksi secara offline, 

mereka tetap ingin memenuhi kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan tujuan 

masing-masing. Tujuan tersebut antara lain adalah untuk kebutuhan mengobrol dengan orang-

orang yang memiliki minat yang sama maupun untuk mendapatkan dukungan terutama saat 

sedang merasakan mood depresif. Dengan kondisi tersebut, keduanya lantas mencari media 

lain untuk memuaskan kebutuhannya, yakni melalui aktivitas jejaring sosial yang meliputi 

interaksi secara online. Hal ini sesuai dengan pendapat tentang pengguna bermasalah melihat 

teknologi internet sebagai suatu wadah untuk menemukan orang lain, merasa terhibur, dan 

menyelesaikan masalah, lantas akhirnya dipandang sebagai metode primer untuk tujuan 

tersebut (Beard, 2005). 

Ditemukan perbedaan internalisasi pengalaman dari kedua subjek yang kemudian 

memunculkan perbedaan riwayat kesehatan mental. Satu subjek memiliki pemahaman bahwa 

ada yang salah dengan dirinya dan dirinya tidak ada harganya; kecenderungan untuk 

menyalahkan diri sendiri di saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Hal ini 

kemudian membuatnya makin merasa terpuruk saat mengalami mood depresif. Di sisi lain, 

subjek yang melaporkan masalah kecemasan memiliki pegangan bahwa tidak semua orang 

memiliki niat yang baik; kecenderungan untuk memberikan penilaian pada orang lain alih-alih 

dirinya sendiri. Alhasil, dirinya menunjukkan kekhawatiran apabila harus berhadapan dengan 

orang lain secara tatap muka, yang dalam hal ini dikarenakan dirinya yang kehilangan rasa 

percaya. Namun, keduanya tetap sama-sama melaporkan bentuk adiksi jejaring sosial melalui 

komponen-komponen yang ada sebagai efek riwayat tersebut. 

Berdasarkan ulasan di atas, riwayat kesehatan mental yang ditunjukkan penderita 

jejaring media sosial sebagai faktor resiko adalah tingkat kecemasan yang tinggi dan keluhan 

yang mengarah pada gejala depresi seperti keluhan mood depresif, hilang minat pada aktivitas, 

kenaikan appetite, hypersomnia, kehilangan energi, adanya perasaan tidak berharga yang 

berlebihan dan tidak selayaknya, penurunan konsentrasi, dan adanya pikiran tentang kematian 

hingga self-harm. Selain itu, pengalaman traumatik seperti pengalaman penolakan dan bullying 

juga berperan penting meninggikan resiko terbentuknya adiksi jejaring sosial karena 

pengalaman tersebut membuat kedua subjek merasa lebih nyaman untuk berinteraksi secara 

online. 
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S I M P U L A N  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa adiksi jejaring sosial memiliki 

bentuk perilaku seperti preokupasi dengan telepon genggam sebagai alat untuk beraktivitas 

jejaring sosial,  merasa senang saat melakukan aktivitas jejaring sosial, bertambahnya durasi 

penggunaan, perasaan negatif saat tidak dapat melakukan aktivitas jejaring sosial (sepi, resah), 

terhindar dari kemungkinan negatif interaksi tatap muka (canggung, terintimidasi, 

mendapatkan respon negatif), dan persepsi kemampuan diri melakukan aktivitas jejaring 

sosial yang cukup lihai. Hal tersebut kemudian menimbulkan masalah seperti aktivitas jejaring 

sosial yang tidak pada tempatnya (di tengah kelas berlangsung) dan berkurangnya waktu 

dengan orang lain (keluarga dan teman). 

Selain itu, faktor resiko dari adiksi jejaring sosial meliputi riwayat kesehatan mental dan 

pengalaman traumatik. Riwayat kesehatan mental yang telah ditemukan dapat meninggikan 

resiko munculnya adiksi jejaring sosial adalah keluhan yang mengarah pada gejala depresi dan 

kecemasan. Pengalaman traumatik yang telah ditemukan menjadi faktor resiko munculnya 

adiksi jejaring sosial adalah pengalaman bullying dan pengalaman penolakan. 
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