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BAB II  

Kerangka Teori  

  

2.1 Komunikasi Media Sosial  

2.1.1 Pengertian Intensitas Penggunaan Media Sosial  

   Intensitas adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya seseorang 

yang melakukan kegiatan dikarenakan terdapat dorongan di dalam dirinya, dan 

kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Intensitas juga berhubungan 

dengan aspek frekuensi, yaitu seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan. 

Menurut      (Chairunnisa, n.d.) terdapat hal yang mendasar yang perlu diamati 

untuk mengukur intensitas penggunaan media sosial yaitu melihat intensitas 

penggunaan internet seseorang. Dalam penelitian ini, intensitas menggunakan 

aplikasi TikTok yang dapat diartikan seberapa sering seseorang mengakses 

aplikasi TikTok sehingga berujung pada perilaku atau respon akibat aplikasi 

tersebut. Menurut Horrigan dalam (Yuzi Akbari, n.d.) juga menjelaskan bahwa 

dalam intensitas penggunaan internet seseorang, terdapat dua hal mendasar 

yang perlu diamati, yaitu frekuensi internet yang sering digunakan dan lama 

menggunakan tiap kali dalam mengakses internet yang dilakukan oleh 

pengguna internet. (Chaplin, 2008) mendefinisikan intensitas berasal dari 

bahasa Inggris “intensity ” (intensitas) yaitu, suatu sifat kuantitatif dari suatu 

penginderaan, yang berhubungan dengan intensitas perangsangnya. Menurut 

beliau intensitas dapat diartikan dengan kekuatan tingkah laku atau 

pengalaman. Dari beberapa pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa intensitas adalah suatu ukuran kuantitatif dari suatu penginderaan, untuk 

mengukur ukuran fisik dari energi atau data indera.   

  

2.1.2 Aspek-aspek Intensitas Penggunaan Media  
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Menurut(Poewadarminta W.J.S, 2003) intensitas penggunaan media 

dapat diukur dengan melihat dari empat aspek yaitu:  

1. Perhatian, yaitu atensi, interest, atau ketertarikan seseorang terhadap suatu 

aktivitas yang sesuai dengan minat serta akan lebih intens dan besar 

daripada aktivitas diluar dari minatnya. Interes yang lebih besar 

menunjukkan pengguna menikmati aktivitasnya mengakses akun TikTok, 

menjalin hubungan dengan oranglain, serta menggunakan fitur-fitur yang 

tersedia di TikTok. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, ketika Mahasiswi 

UKSW mengakses TikTok akan memberikan perhatian khusus pada 

aplikasi TikTok.   

2. Penghayatan, yaitu usaha yang dilakukan seseorang untuk memahami, 

menyerap, dan menikmati informasi atau pesan, yang dilakukan secara 

mendalam dan dijadikan sebagai pengalaman untuk menjadi sebuah 

pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Seseorang rentan 

meniru, mempraktikkan, terlebih dapat terpengaruh oleh hal-hal apapun 

termasuk informasi yang didapatkan dari media sosial. Penelitian ini 

melihat Mahasiswi UKSW menyerap, menikmati dan memahami lebih 

dalam terkait informasi yang diperoleh dari aplikasi TikTok.   

3. Durasi, yaitu penggunaan media sosial yang mengacu pada lamanya 

seseorang dalam menggunakan media sosial. Durasi juga dipengaruhi oleh 

motif seseorang dalam mengakses media sosial. Durasi penggunaan dapat 

dinyatakan dalam satuan kurun waktu tertentu ( misalnya permenit atau 

perjam ).  

4. Frekuensi, yaitu mengacu pada pengertian seberapa sering atau kali 

seseorang menggunakan media sosial. Frekuensi dinyatakan dalam kurun 

waktu tertentu misalnya per jam ,per hari, atau per minggu. Frekuensi juga 

dipengaruhi oleh motif menggunakan internet.   

2.2 Narsisme  

2.2.1 Pengertian Narsisme  

     Menurut (Panek et al., 2013), Nardis and Konrath ( 2013) 

narsisme adalah suatu kesatuan emosi dan motivasi yang 
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memanifestasikan dengan menampilkan diri secara angkuh dan 

memiliki konsep diri yang tinggi, berusaha mencari pengakuan 

terhadap kelebihannya. Freud (Alwisol, 2011) menjelaskan narsisme 

yaitu cinta kepada diri sendiri, sehingga cinta yang dibarengi 

kecenderungan narsisme menjadi mementingkan diri sendiri. 

Sedangkan menurut Freud (Gunawan,Ary, 2010) mengungkapkan 

narsisme atau fase cinta pada diri sendiriatau fase ego formation (fase 

perhatian terhadap diri sendiri), orang yang narsis kagum terhadap 

dirinya sendiri, ia sering berdiri di depan kaca untuk memperhatikan 

kecantikannya atau kecakapannya. (Santrock, 2011) menjelaskan 

narsisme adalah pendekatan terhadap oranglain yang berpusat pada diri 

(self-centered) dan memikirkan diri sendiri (self concerned). Biasanya 

pelaku narsisme tidak menyadari keadaan aktual diri sendiri dan 

bagaimana orang lain memandangnya. Menurut (Davidson dkk, 2006) 

menjelaskan bahwa orang-orang dengan gangguan kepribadian 

narsistik memiliki pandangan yang berlebihan mengenai keunikan dan 

kemampuan mereka, mereka terfokus dengan berbagai fantasi 

mengenai keberhasilan, mereka menghendaki perhatian dan pemujaan 

berlebihan dan yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa, 

hubungan interpersonal mereka terhambat karena kurangnya empati, 

mempunyai perasaan iri dan arogansi serta memanfaatkan oranglain.  

Ciri-ciri narsisme menurut (Durand, V.M. dan Barlow, 2007) antara 

lain: kurang peduli terhadap lingkungan dan sekitar, bersikap terlalu 

percaya diri, serta mempunyai khayalan atau fantasi tentang kekuasaan, 

kecantikan dan lain sebagainya.  

  

2.2.2 Aspek-aspek Narsisme  

Tujuh karakteristik narsisme menurut (Raskin & Robert Terry, 

1988) yaitu:  

1. Authority (Kepemimpinan), yaitu anggapan seseorang yang 

memiliki otoritasnya sebagai pemimpin yang bertujuan untuk 

mempengaruhi orang lain. Perilaku individu yang cenderung 
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senang memimpin, mendominasi didalam suatu kelompok dan 

mengambil keputusan sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain 

karena merasa dirinya paling kritis/ paling baik dibandingkan 

orang lain.  

2. Self-Sufficiency (Kemandirian/Pemenuhan Diri), yaitu anggapan 

seseorang yang dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan 

kemampuan yang dimilikinya. Perilaku individu yang cenderung 

merasa mampu terhadap kemampuan diri untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya sendiri misal dalam bentuk prestasi dan 

kemegahan yang dimiliki.  

3. Superiority (Superioritas), yaitu perasaan seseorang yang menilai 

dirinya selalu lebih dari orang lain. Kecenderungan perilaku 

individu yang merasa dirinya paling sempurna dibanding orang 

lain.   

4. Exhibitionism (Eksibionisme), yaitu kebutuhan seseorang agar 

menjadi pusat perhatian. Lebih cenderung menampilkan 

penampilan fisik untuk mendapat pengakuan dari orang lain agar 

mendapatkan perhatian.  

5. Exploitativeness (Eksploitasi), yaitu mengeksploitasi kehendak 

seseorang agar sesuai dengan kehendaknya sendiri. Perilaku 

merendahkan orang lain untuk meninggikan harga dirinya. Selain 

itu, berperilaku baik untuk memanfaatkan orang lain agar 

keinginannya tercapai.  

6. Vanity (Perasaan menarik/ Perasaan sombong), yaitu rasa angkuh 

atau sombong seseorang kepada orang lain. Individu yang tidak 

menerima masukan orang lain terkait pandangan negative tentang 

dirinya sehingga memiliki sifat sombong dan angkuh.  

7. Entitlement (Perasaan berhak), seseorang yang merasa dirinya 

berhak untuk mendapatkan keistimewaan dari orang lain untuk 

dirinya. Keinginan untuk memilih segala sesuatu hanya sesuai 

keinginannya tanpa memperdulikan sekitarnya.  
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 Berdasarkan beberapa teori terkait aspek-aspek dan karakteristik 

kecenderungan kepribadian narsistik, maka dapat disimpulkan 

bahwa, individu yang memiliki kecenderungan kepribadian ini 

ditandai dengan adanya perilaku memiliki kebangaan tersendiri 

pada diri sendiri, terlalu mencintai diri sendiri, kurang rasa empati 

terhadap orang lain, selalu ingin dipuji, cenderung pamer, selalu 

merasa iri terhadap keberhasilan orang lain namun juga merasa 

orang lain iri terhadap dirinya, serta memperlihatkan sikap arogan 

dan sombong.  

  

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Narsisme  

Untuk melihat fenomena perilaku narsisme, kita bukan hanya 

mengenal gejalanya saja tetapi diperlukan pengenalan akan penyebab 

terjadinya narsisme. Berdasarkan pernyataan (Apsari, 2010) narsisme 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:  

1. Faktor psikologis, narsisme terjadi karena tingkat aspirasi 

seseorang yang tidak realistis. Factor ini berhubungan dengan 

tingkat kepercayaan diri, harga diri atau minat seseorang. Narsistik 

terjadi karena tingkat aspirasi yang tidak realistis atau 

berkurangnya penerimaan terhadap diri sendiri.  

2. Faktor Biologis, narsisme terjadi karena keturunan atau gen. Secara 

biologi gangguan narsistik lebih banyak dialami oleh individu yang 

orang tuanya penderita neurotic. Selain itu jenis kelamin, usia, 

fungsi hormonal dan struktur-struktur fisik lainnya ternyata 

berhubungan dengan narsistik.   

3. Faktor Sosiologis, narsisme dapat terjadi karena disebabkan oleh 

perbedaan antar kelompok. Narsistik dialami oleh semua orang 

dengan berbagai lapisan golongan terhadap perbedaan yang nyata 

antara kelompok budaya tertentu dan reaksi narsistik yang 

dialaminya.  
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2.3 Teori Yang Digunakan  

Teori S-O-R atau Stimulus Organism Response dikemukakan oleh 

(C.Hovland & Kelly, 1953) akibat dari adanya pengaruh Ilmu Psikologi dan 

Komunikasi. Hal ini dapat terjadi karena Psikologi dan Komunikasi 

memiliki objek kajian yang sama yaitu individu yang meliputi: sikap, opini, 

perilaku, kognisi, afeksi dan konasi. Menurut (Nawiroh, 2016) didalam 

buku (Effendy, 1993) juga dikemukakan teori S-O-R berasal dari teori ilmu 

Psikologi. Menurut Dennis Mcqual dan Sven Wundahl di dalam buku 

(Nawiroh 2016:120), prinsip dasar teori stimulus respons yaitu efek 

merupakan reaksi tertentu terhadap stimulus tertentu, sehingga orang dapat 

menduga atau memperkirakan adanya hubungan era tantara isi pernyataan 

dengan reaksi audiens. Asumsi dasar Teori S-O-R adalah bahwa penyebab 

terjadinya perubahan perilaku bergantung karena rangsangan (stimulus) 

yang berkomunikasi dengan organisme. Sebuah perubahan dalam 

masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa adanya bantuan serta dorongan dari 

pihak luar meskipun masyarakat tersebut menginginkan perubahan. Respon 

merupakan sebuah reaksi balik dari individu ketika mereka menerima 

stimulus dari sebuah media, dengan hal ini seseorang dapat mengharapkan 

ataupun memperkirakan kesesuaian antara reaksi audience dengan efek 

pesan yang disampaikan. Berikut ialah skema dari teori Stimulus Organism 

Response:  

  

  

  

 

STIMULUS  

 

  

ORGANISME:  

PERHATIAN  

PENGERTIAN  

PENERIMAAN  
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   RESPON  

  

Gambar 1  

  

Skema Teori S-O-R  

  

 Pada gambar diatas, kita dapat melihat tiga elemen dari unsur teori S-O-R, 

dimana stimulus (S) adalah pesan, organisme (O) merupakan pihak penerima 

pesan receiver, dan yang terakhir adalah respon (R) dimana merupakan suatu 

akibat atau pengaruh yang terjadi terhadap pesan setelah melalui proses 

perhatian.  

Teori ini dapat diterapkan sebagai strategi untuk melakukan penyadaran 

masyarakat mengenai suatu hal misalnya penyadaran akan gaya hidup sehat 

yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat. Menurut Teori S-O-R, proses 

perubahan sikap adalah sama dengan proses belajar.  

Berikut adalah proses belajar yang dilakukan individu:  

1. Pesan (stimulus) yang diberikan komunikator dapat diterima atau ditolak 

oleh komunikan atau organisme. Jika komunikan menolak stimulus yang 

diberikan berarti stimulus tersebut kurang efektif untuk digunakan dalam 

mempengaruhi perhatian individu sehingga proses belajar berhenti. 

Namun, bila stimulus diterima berarti menandakan adanya perhatian dari 

komunikan. Artinya stimulus yang diberikan oleh komunikator ini berarti 

efektif digunakan dan proses belajar berlanjut.   

2. Setelah itu komunikan mengolah stimulus yang diterima sehingga terjadi 

ketersediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterima atau 

dinamakan mengambil sikap. Ditambah dukungan fasilitas serta dorongan 

dari lingkungan, akhirnya sikap yang diambil komunikan (individu) 

tersebut berlanjut menjadi sebuah tindakan yaitu perubahan perilaku.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan teori ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:  

1. Komunikator  
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Merupakan penyampai pesan yang dalam hal ini berkaitan dengan pemberi 

stimulus.  

2. Media  

Merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan kepada komunikan.   

3. Komunikan (Organisme)  

Pendalaman karakteristik komunikan sangat diperlukan untuk 

memperkuat keberhasilan stimulus yang diberikan.  

 Teori ini dapat digunakan dalam berbagai bidang terutama yang memiliki 

tujuan untuk mengubah sikap seseorang atau suatu kelompok. Dalam contoh 

ini penulis mengambil di bidang IPTEK yang membahas tentang pengaruh dari 

intensitas penggunaan media terhadap perilaku narsisme individu. Munculnya 

media baru dapat memberikan dampak bagi seorang individu. Contohnya 

aplikasi TikTok yang marak digunakan oleh remaja. Konten dan fitur yang 

disediakan mampu menarik perhatian mereka untuk masuk dalam kecanggihan 

IPTEK. Semakin sering seseorang terkena paparan dari media tersebut, maka 

semakin besar pula seorang tersebut dapat terpengaruh dalam menerima pesan.   

Pesan media itu berisi stimulus tertentu yang berinteraksi secara berbedabeda 

dengan karakteristik pribadi dari anggota audien sehingga dapat menghasilkan 

efek tertentu. Hasil dari pengaruh tersebut, dapat terlihat dari dalam cara 

seorang dalam berinteraksi, relasi dan juga mengekspresikan dirinya. Lalu 

dalam intensitasnya pengguna dalam frekuensi tertentu maka khalayak mulai 

memberikan perhatian mereka dan juga mulai mengalami perubahan perilaku. 

Ekspresi ialah suatu ungkapan, perasaan, pernyataan, ataupun sinyal-sinyal 

yang disampaikan seseorang dalam bentuk yang terbuka maupun tertutup. 

Dapat dimulai dari perasaan yang merupakan sensasi fisik sentuhan melalui 

pengalaman atau persepsi yang contohnya dalam TikTok yaitu dalam bentuk 

sebagai sarana mengekspresikan diri seseorang melalui perasaan.   

 Munculnya aplikasi TikTok yang bertujuan sebagai media hiburan, melihat 

bahwa kebutuhan hiburan masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya 

aplikasi ini, seorang individu dapat membuat video pendek dengan durasi 
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kurang lebih 15-60 detik dengan performa dan pilihan musik yang disukai. 

Bentuk perubahan perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku 

narsisme, yaitu perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Perubahan 

perilaku yang dilakukan oleh mahasiswi ini muncul sebagai dampak dari 

intensitas penggunaan aplikasi Tiktok masuk dalam kategori stimulus. Artinya, 

semakin sering khalayak menggunakan aplikasi tersebut maka akan sering 

mendapatkan efek, sehingga perilaku narsisme akan semakin tinggi untuk 

didapat. Dalam teori ini, pengguna aplikasi Tiktok dikategorikan sebagai 

komunikan atau organisme. Sedangkan efek media yaitu perilaku narsisme 

masuk dalam kategori respon.   

2.4 Penelitian Sebelumnya  

Hasil penelitian yang relevan dalam penelitian ini digunakan untuk 

membantu mendapatkan gambaran. Hasil penelitian sebelumnya terkait 

penelitian ini dapat digunakan untuk membantu anda menyusun kerangka 

pemikiran tentang penelitian ini, beberapa penelitian yang dikaji antara lain    

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Sabekti (2019) dari Universitas 

Airlangga dengan judul Hubungan Intensitas Penggunaan Media Sosial 

(Jejaring Sosial) Dengan Kecenderungan Narsisme Dan Aktualisasi Diri 

Remaja Akhir bertujuan untuk mengetahui hubungan intensitas 

penggunaan media social (jejaring sosial) terhadap kecenderungan 

narsisme dan aktualisasi diri remaja. Untuk menguji penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Desain penelitian yang 

digunakan adalah cross- sectional dengan menggunakan simple random 

sampling. Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara 

intensitas penggunaan media sosial dengan kecenderungan narsisme 

(p=0,005) dan pada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial 

dan aktualisasi diri (p=0,0001).  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Muliati Siregar (2018) dari Universitas 

Muhammadiyah dengan judul Hubungan Narsisme dan Intensitas Posting 

Selfie Pada Remaja Pengguna Instagram. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara narsisme dan intensitas posting selfie pada 
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remaja pengguna instagram. Untuk menguji penelitian peneliti 

menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan studi korelatif. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik probability sampling, yaitu 

purposive teknik sampling. Hasil penelitian menunjukkan koefisien 

korelasi (r) 0,121 dengan nilai signifikan (p) 0,040 artinya terdapat 

hubungan positif antara narsisme dan intensitas posting selfie.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Alberthus Antonius PL, 2018) dari 

Universitas Kristen Satya Wacana dengan judul Hubungan antara Fear of 

Missing Out dengan Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram pada 

Mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara fear of missing out dengan intensitas 

penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa di Universitas Kristen 

Satya Wacana. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik 

incidental sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan alat ukur 

berupa Skala Intensitas Penggunaan Media Sosial Instagram dan Skala 

Fear of Missing Out. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

positif yang signifikan antara fear of missing out dengan intensitas 

penggunaan media sosial Instagram pada mahasiswa di Universitas Kristen 

Satya Wacana.  

  

 Di sini peneliti mengambil judul Pengaruh Intensitas Aplikasi Tiktok terhadap 

perilaku narsisme Mahasiswi UKSW. Perbedaan penelitian kali ini dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih menekankan aplikasi Tiktok 

sebagai media sosial untuk mengetahui hubungan antara aplikasi tiktok dan 

perilaku narsisme. Aplikasi tiktok merupakan salah satu media sosial yang sangat 

digemari di usia remaja saat ini untuk menunjukkan sebuah ekspresi. Dari 

penelitian ini peneliti mengambil unit sampel yaitu Mahasiswi UKSW, karena 

fenomena ini terjadi di lingkungan peneliti sehingga memunculkan sebuah judul 

tersebut. Dan yang menarik dari hasil penelitian ini apakah terdapat suatu hubungan 

antara aplikasi tiktok terhadap perilaku narsisme mahasiswi UKSW.  
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2.5 Kerangka Berpikir  

Kerangka pikir yang terbentuk dalam penelitian “Pengaruh Intensitas Aplikasi 

TikTok terhadap Perilaku Narsisme Mahasiswi UKSW” ini adalah sebagai 

berikut:  

 
  

Gambar 2  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              

Stimulus:   

Intensitas  Menggunakan Aplikasi TikTok   

Perhatian   

Penghayatan   

Durasi   

Frekuensi   

Organism   
Mahasiwi Universitas Kristen Satya Wacana   

  (2017 - 2021)   
  

Respon :   
Perilaku Narsisme   

Authority,   
  

Self - Sufficiency,   

Superiority,   

Exhibitionism,   

Exploitativeness,   

Vanity,   

Entitlement,   

HO:   

Intensitas penggunaan Tiktok tidak  

berpengaruh terhadap narsisme mahasiswi  

UKSW   

H1:    

Intensitas penggunaan Tiktok berpengaruh  

terhadap narsisme mahasiswi UKSW   
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