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BAB I PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang   

 Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini sangat 

memiliki banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial, salah 

satunya adalah perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi 

informasi memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat dalam segala 

peradabannya. Semakin berkembangnya zaman, inovasi teknologi pun juga 

semakin bervariasi. Terkhususnya dengan kebutuhan internet yang terus 

meningkat dimana kebutuhan internet ini menjadi salah satu sarana sebagai 

media pertukaran dan penyebaran informasi. Berdasarkan data lembaga We Are 

Social, terdapat 204,7 juta pengguna internet di Indonesia per Januari 2022, 

dibandingkan dengan tahun 2018, saat ini jumlah pengguna internet nasional 

sudah melonjak sebesar 54,25% :   

  

Gambar 1 Jumlah Pengguna Internet di Indonesia (2018-2022)  

Sumber:  Andi Dwi Riyanto “ Hootsuite (We are Social) : Indoneisan  

Digital Report 2022” (Riyanto, 2022)  

Dengan adanya internet, dapat memberikan kemudahan bagi para 

pengguna teknologi, serta dapat dijadikan sebagai cara baru dalam melakukan 
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aktifitas manusia. Khususnya dikalangan remaja, banyak sekali yang 

memanfaatkan media teknologi sebagai tempat untuk mencari kepopuleran dan 

pengakuan diri sendiri. Munculnya berbagai platform aplikasi, membuat 

kecanggihan teknologi pun semakin sempurna. Berbagai platform aplikasi 

media menyediakan fitur-fitur yang menarik. Menurut Andreas Kaplan dan 

Michael Haenlein (Indiana University Graduate School of Business, 2010) 

mendefinisikan bahwa media sosial merupakan sebuah kelompok aplikasi 

berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 

yang memungkinkan penciptaan pertukaran user-generated content. Di 

samping kemajuan inovasi, ada banyak media yang dapat digunakan orang 

sebagai perangkat untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang yang 

menggunakan media sosial itu sendiri, khususnya sebagai data, foto, atau video. 

Salah satu media baru yang sangat viral adalah aplikasi “TikTok”.   

     Aplikasi TikTok merupakan jaringan sosial, platform video dan music. 

Aplikasi ini berasal dari Tiongkok yang diciptakan oleh Zhang Yiming. 

Aplikasi ini digunakan untuk membuat video yang kemudian dibagikan kepada 

pengguna aplikasi TikTok lainnya, dimana pengguna aplikasi TikTok dapat 

menangkap segala momen yang penting bagi mereka dengan menciptakan 

video kreatif yang berdurasi antara 15 detik hingga 1 menit. Pengguna dapat 

menghias videonya dengan beragam pilihan efek yang telah tersedia di aplikasi 

TikTok tersebut seperti fitur stiker, lagu, transisi, dan lain sebagainya. Tiktok 

mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh data Sensor Tower 

Store Intelligence mengungkap, TikTok---Douyin versi iOS Tiongkok--adalah 

aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di dunia dengan mencapai 3 

miliar unduhan di seluruh dunia.  

Untuk sebuah aplikasi yang baru berusia 4 tahun, ini merupakan prestasi 

yang luar biasa yang dikutip dari (Pusparisa, 2020) CNBC International. Di 

Indonesia sendiri memiliki total unduhan 8,5 persen pada bulan Juli atau sekitar 

30,7 juta pengguna Tiktok di Indonesia dan itu membuat Indonesia sebagai 

Negara pengguna Tik Tok terbesar keempat di dunia.   
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Gambar 2 6 Negara Terbesar Pengguna TikTok 30 Juni 2020  

Sumber : Yosepha Pusparisa “ Negara Pengguna TikTok Terbersar, 

Indonesia Bukan yang Pertama “  

  

 Dan selama bulan Agustus 2020. Indonesia menjadi pengunduh paling banyak, 

dimana mencapai 30,7 juta pengguna atau 11 persen dari total unduhan Tiktok 

di seluruh dunia menurut data dari Sensor Tower. Jumlah ini mengalahkan 

aplikasi popular lainnya seperti Youtube, Facebook, Whatsapp, dan Instagram.   

 Sebagian besar pengguna aktif aplikasi Tiktok ini adalah para remaja atau 

demografi yang sering disebut dengan Gen Z. Remaja pada masa kini 

dikategorikan sebagai generasi Z, yaitu generasi digital. Sebanyak 41% 

pengguna TikTok merupakan seseorang yang berusia antara 16-24 tahun 

menurut laporan (Pradipta, 2021) Global Web Index. Tiktok mengatakan 

dalam sebuah wawancaranya bahwa dalam rentang usia 16-24 tahun itu 

terdapat sebanyak 60% pengguna yang bergender perempuan. Menurut data 

penelitian dari (Anggraini, 2018) melalui web indonesiabaik.id. Pengguna 

media sosial terbanyak dari kelompok yang memiliki latar belakang pendidikan 

sangat tinggi. Terlihat dari tiga kelompok terbesar yaitu, Diploma/S1 (97,55%)  
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; SMA (97,5%) ; dan S2/S3 (96%). Seluruh responden (100%) yang memiliki 

jumlah pengeluaran lebih dari 10 juta adalah pengguna media sosial. 

Masamasa remaja dimana masa ini merupakan masa transisi dan pencarian jati 

diri seseorang. Dalam masa transisi ini tentunya remaja mengalami banyak 

perubahan seperti kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Terbukti 

dengan rating yang di dapat dari app store, aplikasi TikTok mendapatkan 

rating 4,9 dari 5 dan sekitar 564 ribu pengguna di seluruh dunia.   

  

Gambar 3 Rating Aplikasi TikTok di Indonsia dalam App Store  

Dengan melihat hal ini maka, salah satu dampak perubahan perilaku yang 

bisa ditimbulkan dari penggunaan aplikasi TikTok ini adalah perilaku 

narsisme. Perilaku adalah semua aktivitas yang dilakukan semua manusia pada 

umumnya. Perilaku juga biasa disebut sikap yang mengandung makna yang 

luas, Allport (Ujang Sumarwan, 2013) menunjukkan bahwa sikap itu tidak 

muncul seketika atau dibawa lahir, tetapi disusun dan dibentuk melalui 



 

5  

  

pengalaman serta memberikan sebuah pengaruh langsung kepada respon 

seseorang. Narsisme sendiri merupakan perilaku seseorang yang memiliki rasa 

kepercayaan diri berlebihan dan kecenderungan narsisme akan menonjolkan 

diri menjadi seperti yang diidealkan untuk memaksimalkan interaksi sosial 

mereka. Tindakan-tindakan seperti menggungah foto atau video dengan 

intensitas sering dapat mengganggu tercapainya perkembangan diri secara 

optimal. Tindakan remaja tersebut menunjukkan perilaku yang mengarah pada 

kepribadian narsistik (L., 2015). Pada usia yang berada pada masa transisi, 

remaja sudah mulai memiliki minat-minat tertentu seperti minat pada 

penampilan diri. Remaja berusaha untuk dapat berpenampilan semenarik 

mungkin untuk mendapatkan pengakuan serta daya tarik. Menurut Kernan 

((Santrock, 1980)(“Penampilan diri terutama di hadapan teman-teman sebaya 

merupakan petunjuk yang kuat dari minat remaja dalam sosialisasi”. Remaja 

mengaktualisasikan minatnya terhadap penampilan diri yang secara berlebihan 

memiliki kecenderungan narsis, namun biasanya memiliki permasalah dengan 

kepercayaan diri. (Halgin,R & Whitbourne, 2010) menjelaskan bahwa 

“Mereka memiliki penghargaan yang berlebihan terhadap kehidupan mereka 

sendiri dan terus merasa kesal terhadap orang lain yang mereka rasa lebih 

sukses, cantik dan cerdas”. Kemunculan media sosial TikTok ini telah 

mengubah perilaku dan interaksi seseorang dengan orang terdekat menjadi 

interaksi dengan media sosial.   

Sejauh penelusuran penulis pada beberapa jurnal dan skripsi, belum 

banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh intensitas aplikasi tiktok 

terhadap perilaku narsisme. Namun ada beberapa penelitian yang mencoba 

untuk menjelaskan terkait dengan perilaku narsisme dan media sosial seperti 

penelitian yang dilakukan oleh(Ria Sabekti, 2019) menyatakan bahwa adanya 

hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan aktualisasi diri 

pada remaja, terdapat 59,3% memiliki intensitas penggunaan media sosial yang 

tinggi dan 52,7% mahasiswa memiliki aktualisasi diri yang positif. Dari hasil 

tersebut dapat dipahami bahwa media sosial memiliki pengaruh yang tinggi 

terhadap aktualisasi diri. Lalu dalam penelitian(Fitri Mulianti Siregar, n.d.) 
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yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara narsisme dengan 

intensitas mengunggah selfie di media sosial, yang artinya semakin tinggi 

narsisme yang dimiliki oleh remaja pengguna media sosial, maka semakin 

tinggi juga intensitas unggahan selfie yang dilakukan. Dan dalam penelitian ini 

remaja sering melakukan aktifitas untuk unggahan selfie sehingga mendorong 

munculnya narsisme. Dari penelitian kedua di atas membuat peneliti ingin 

melakukan penelitian terhadap aplikasi Tiktok ini, karena adanya salah satu 

media sosial aplikasi TikTok yang menarik ini maka kalangan remaja pun 

menjadikan aplikasi TikTok ini sebagai aktualisasi diri. Sehingga hal ini sangat 

menarik banyak remaja menjadi narsis karena terdapat dukungan fitur-fitur 

menarik serta pilihan lagu yang beragam dari aplikasi tersebut, dan berdasarkan 

hasil penelitian di atas, perlu adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai 

pengaruh intensitas aplikasi tiktok terhadap perilaku narsisme di Mahasiswi 

Universitas Kristen Satya Wacana. Perilaku narsisme yang dilakukan oleh 

remaja sekarang ditunjukkan dengan penampilan individu sendiri yang ingin 

menampilkan suatu pola yang berlebihan dan rasa percaya diri yang tinggi. 

Penggunaan internet, khususnya media sosial di kalangan mahasiswa 

merupakan aktivitas rekreasional paling popular, dapat membantu rentan 

mengalami adiksi internet karena mahasiswa bebas dari pengawasan 

orangtua,dan memiliki waktu luang.   

Peneliti mengambil lokasi penelitian di UKSW yang merupakan salah 

satu universitas yang mewadahi banyak mahasiswa dan memiliki julukan 

“Indonesia Mini” sehingga terdapat banyak mahasiswa dari berbagai daerah 

yang memiliki sifat narsisme berbeda terhadap aplikasi TikTok. Perilaku 

penggunaan internet seperti penggunaan media sosial yang berlebihan, 

dikatakan dapat menyebabkan penurunan signifikansi pada fungsi individu 

sehari-hari serta terkait kesehatan mental remaja(Younes et al., 2016). Kondisi 

ini juga terlihat pada sebagian mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana 

dimana tidak sedikit mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana yang 

menggunakan aplikasi Tiktok ini, dan tidak hanya sebagai media hiburan 

namun mereka juga menggunakan aplikasi ini untuk mengekspresikan dirinya 
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seperti membuat konten video menyanyi atau dance seperti terlihat dari hasil 

data berikut:  

Dan berikut merupakan beberapa contoh konten video aplikasi TikTok 

oleh mahasiswi UKSW:   

  

Gambar 4 Olah Data Peneliti  

Sumber : Data Primer 2020  
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Gambar 5  

      

 Shekina Glorya (Mahasiswi UKSW Fakultas FEB   angkatan 2018); Jesicha 

Latia  

(Mahasiswi UKSW Fakultas Hukum angkatan 2016); Gabriella Shisy 

(Mahasiswi UKSW Fakultas Teologi angkatan 2017)  

  

Dalam penelitian ini menggunakan teori S-O-R, teori ini dapat 

digunakan dalam berbagai bidang terutama yang memiliki tujuan untuk 

merubah 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 seorang terkena paparan dari media tersebut, maka semakin 

besar pula seseorang tersebut dapat terpengaruh dalam menerima pesan.   

Maka melalui penelitian ini dengan menggunakan metode statistika 

inferensial diharapkan adanya pemahaman untuk mengetahui apakah terdapat 
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pengaruh yang signifikan dari intensitas dalam menggunakan aplikasi tiktok 

terhadap perilaku narsisme mahasiswi di Universitas Kristen Satya Wacana, 

Salatiga.  

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka 

pokok masalah dalam penelitian ini adalah:  

Adakah pengaruh yang signifikan antara intensitas dalam penggunaan aplikasi 

tiktok terhadap perilaku narsisme Mahasiswi di UKSW Salatiga?  

1.3. Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini tujuan yang 

akan dicapai diarahkan kepada usaha-usaha untuk mengetahui sebagai berikut:  

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang signifikan intesitas aplikasi 

TikTok terhadap perilaku narsisme mahasiswi UKSW.  

1.4. Manfaat Penelitian   

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

ilmiah yang dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya mengenai 

pengaruh intensitas penggunaan media terhadap narsisme generasi muda 

di Indonesia.  

1.4.2. Manfaat Praktis  

Generasi Muda  

Responden penelitian ini akan mendapatkan manfaat berupa evaluasi 

mengenai seberapa jauh individu tersebut menggunakan aplikasi TikTok 

dan bagaimana dampak narsisme yang ditimbulkan pada individu 

tersebut.   
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1.5. Definisi Operasional  

  Menurut (Azwar, 2007), definisi operasional adalah suatu definisi yang memiliki 

arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu 

definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memaknai judul skripsi ini maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari 

judul tersebut sebagai berikut:  

Tabel 1. 1 Definisi Operasional  

No  Variabel  Definisi Operasional  Jenis Data  

1.  Intensitas  

Penggunaan Aplikasi  

Tiktok   

Intensitas adalah keadaan tingkatan atau 

ukuran intensnya seseorang terhadap 

kemenarikan aplikasi Tiktok di mata 

calon konsumen untuk menggunakan 

aplikasi Tiktok dan melakukan kegiatan 

dikarenakan adanya dorongan di dalam 

dirinya. Intensitas juga berhubungan 

dengan beberapa aspek intensitas 

lainnya,seperti :  

a. Perhatian  

b. Penghayatan  

c. Durasi  

d. Frekuensi  

Contoh: Keinginan untuk mengupload 

konten setiap harinya  

Ordinal  dengan 

 4 kategori:  

1 = Sangat tidak  

setuju  

2 = Tidak setuju  

3 = Ragu-Ragu  

4 = Setuju  

5 = Sangat Setuju  
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2  Perilaku Narsisme  Narsisme merupakan rasa percaya diri 

yang menonjolkan diri menjadi seperti 

yang diidealkan untuk memaksimalkan 

interaksi sosial responden saat 

menggunakan aplikasi Tiktok.  

Tindakan-tindakan seperti mengunggah 

foto atau video dengan intensitas 

sering. Contoh: Memperlihatkan  

Ordinal  dengan 

 4 kategori:  

1 = Sangat tidak  

setuju  

2 = Tidak setuju  

3 = Ragu-Ragu  

4 = Setuju  

5 = Sangat Setuju  

  fisiknya untuk mendapatkan perhatian 

dari orang lain.  
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