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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman modern seperti saat ini teknologi sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia, tidak terkecuali media sosial. Perkembangan media sosial 

saat ini sangat cepat di kalangan masyarakat bahkan sudah menjadi kebutuhan 

di masyarakat. Media sosial yang sering dipergunakan oleh banyak orang 

akhir-akhir ini adalah instagram.  

Instagram adalah sebuah aplikasi yang dapat mempermudah 

penggunanya dalam berbagi foto dan video pribadinya. Instagram tidak hanya 

mempermudah kita dalam berbagi foto ataupun video, dengan adanya 

instagram dapat mempermudah kita menjalin pertemanan dengan individu 

lain, instagram mempermudah penggunanya untuk berbagi aktivitas dengan 

individu lain dalam keseharian. Media sosial Instagram ini sering kali 

dijadikan ajang untuk memamerkan sisi kreatif fotografi dan videografi. 

Aplikasi instagram fitur-fitur yang menarik dan membuat pengguna instagram 

dapat mem-follow dan mengomentari individu lain. Sistem sosial di dalam 

Instagram adalah dengan menjadi follower akun pengguna lainnya, atau 

memiliki following di instagram.  

Fitur-fitur tersebut akan membuat komunikasi antara sesama pengguna 

Instagram semakin mudah selain itu pertemanan di dalam instagram sendiri 

dapat terjalin dengan memberikan tanda like dan juga mengomentari foto-foto 

yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Followers juga menjadi salah 

satu unsur yang penting dan jumlah tanda like. Followers sangat 

mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer 

atau tidak. Individu-individu tersebut seolah ditekan oleh kebutuhan terus 

menerus untuk selalu menunjukkan gaya hidup sesuai perkembangan jaman. 

Mayoritas instagram  dipergunakan oleh setiap kalangan dan dengan 

berbagai latar belakang. Indonesia sendiri adalah salah satu negara dengan 

jumlah pengguna Instagram terbanyak dengan 89 persen pengguna yang 

berusia 18-34 tahun mengakses Instagram setidaknya paling sedikit 

seminggu sekali, rata-rata pengguna instagram tersebut berusia 18-24 tahun 

sebanyak 59 persen, usia 25-45 tahun sebanyak 30 persen, dan yang berusia 

45 tahun ke atas sebanyak 11 persen (techno.okezon.com 2016).  

Pengguna instagram apabila dibedakan menurut jenis kelamin yaitu 

pengguna instagram perempuan yang paling aktif sebanyak 63 persen dan 
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pengguna instagram laki-laki sebanyak 37 persen (techno.okezon.com 2016). 

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna instagram lebih 

didominasi oleh perempuan dengan rentang usia 18-24 tahun. Perempuan 

lebih aktif menggunakan instagram karena perempuan lebih suka berselfie 

daripada laki-laki, dengan adanya instagram perempuan lebih mudah 

mengutarakan isi hatinya dengan curhat di instagram, instagram dapat 

mempermudah individu untuk menjalin pertemanan yang lebih luas, 

perempuan sering menggunakan instagram sebagai tempat untuk berbelanja, 

serta membuat perempuan dengan mudah untuk menunjukkan status sosialnya 

di hadapan umum (malesbanget.com 2017). 

Instagram membuat individu dengan mudahnya tampil di media sosial. 

Tidak sedikit dari pengguna instagram berbagi foto secara berlebihan seperti 

memposting beberapa foto sekaligus dalam waktu yang berdekatan serta 

memposting aktivitasnya terus menerus melalui fitur instagram stories yang 

ada di media sosial instagram. Banyak dari individu pengguna instagram yang 

melakukan hal tersebut demi mendapatkan  perhatian  dari orang lain. 

Menurut Apsari (dalam Kartono,2012) Kecenderungan narsistik menurut 

psikoanalisa ditandai dengan kecintaan individu secara berlebihan pada 

dirinya sendiri atau bahkan penampilan fisik, sehingga individu dengan 

kecenderungan narsistik akan merasa diri sendiri adalah individu yang spesial, 

individu dengan kecenderungan narsistik merasa menjadi individu yang 

sangat penting untuk diperhatikan dan individu selalu merasa tidak peduli 

dengan dunia di luar diri. 

Individu  yang mengalami kecenderungan narsistik biasanya selalu ingin 

diperhatikan oleh orang lain sehingga tujuan utama dari individu dengan 

kecenderungan narsistik adalah menjadi pusat perhatian diantara banyak 

individu lain. Individu yang mengalami kecenderungan narsistik cenderung 

melakukan berbagai hal secara berlebihan tidak seperti individu-individu lain 

pada umumnya karena individu yang memiliki kecenderungan narsistik 

memerlukan perhatian serta pujian dari individu-individu di sekitarnya yang 

akan membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat.  

Narsistik merupakan salah satu gangguan kepribadian. Narsistik dapat 

dikatakan sebagai suatu gangguan kepribadian karena pada dasarnya bila 

seseorang mencintai diri sendiri secara berlebihan merupakan hal yang tidak 

wajar. Narsistik merupakan indikasi kepribadian orang dewasa yang dapat 

dikatakan kurang matang, hal tersebut yang dapat terlihat karena individu  

kurang memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan individu lain (Santi 
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2017). Narsistik dapat dikatakan sebagai suatu tingkat awal dalam proses 

perkembangan individu.  

Individu dengan perilaku narsistik dapat dicirikan bahwa individu 

memiliki perhatian yang sangat berlebihan kepada dirinya sendiri, dan kurang 

memiliki  perhatian pada individu lain Chaplin (dalam Kristanto S,2012). 

Narsistik akan dapat  terus-menerus dan senantiasa berlanjut hingga individu 

mulai memasuki masa kedewasaan di dalam diri. Individu yang memiliki 

kecenderungan narsistik biasanya cenderung selalu menilai penampilannya 

agar terlihat baik dihadapan banyak orang, suka memperkirakan bahwa 

perilaku-perilakunya bersifat positif  dan selalu meminta umpan balik 

terhadap hal-hal yang telah dikerjakannya karena individu yang memiliki 

kecenderungan narsistik biasanya memiliki kebutuhan untuk diakui terutama 

oleh individu-individu disekitarnya. Setiap individu sebenarnya mempunyai 

keunikan masing-masing yang dimilikinya sejak lahir. Keunikan tersebut bisa 

dari nama, wajah, sifat, karakter, bakat dan masih banyak hal yang dapat 

membedakan satu orang dengan orang yang lainnya tanpa mementingkan 

pengakuan dari individu-individu yang ada disekitar.  

Kecenderungan gangguan kepribadian narsistik merupakan perilaku yang 

membesar-besarkan sesuatu serta kebutuhan untuk dikagumi seperti yang 

akhir-akhir ini terjadi pada para pengguna instagram. Tindakan memposting 

foto ataupun kegiatan di instagram akan memberikan hubungan timbal balik 

dengan adanya komentar-komentar yang diberikan dari pengikut-pengikut 

yang ada pada instagram pribadi dan hal tersebut terkadang membuat 

pengguna instagram akan merasa ketagihan untuk memposting foto ataupun 

aktivitas secara terus-menerus, dengan cara seperti itu tentunya demi 

mendapatkan banyak pengikut di instagramnya dan respon dari para pengikut 

yang ada di instagram. 

Setiap individu tentunya memiliki kebutuhannya masing-masing Jenis 

kebutuhan pada masing-masing individu juga berbeda-beda tentunya. Setiap 

individu juga dapat menentukan sendiri kebutuhan yang diinginkan sudah 

terpenuhi ataupun belum, serta individu tersebut sendirilah yang dapat 

menentukan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tidak 

terkecuali kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan yang 

berkaitan dengan adanya menjalin sikap  yang hangat serta bersahabat dalam 

berhubungan dengan individu lain (Aminah & Juniarto 2013).  

Kebutuhan afiliasi dapat terkait dengan pertemanan, bersosialisasi, 

berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain,bahkan jatuh cinta. Kebutuhan 

Afiliasi tentunya merupakan kebutuhan yang pasti dimiliki oleh individu 
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karena tidak ada individu yang mampu bertahan hidup sendiri tanpa 

membutuhkan bantuan dari orang lain. Kebutuhan afiliasi membuat setiap 

indivdu merasakan suatu perasaan terlibat dan ikut serta di dalam suatu 

kelompok sosial. 

Individu  dengan kebutuhan afiliasi yang besar biasanya menginginkan 

suatu hubungan yang baik dengan individu lain serta hubungan yang hangat 

sehingga diharapkan memperoleh penerimaan yang baik di dalam kelompok 

sosial. Individu yang memiliki kebutuhan yang tinggi dalam menjalin 

pertemanan biasanya cenderung menghindari kekecewaan di dalam 

pertemanan karena ditolak oleh suatu kelompok sosial, sehingga individu 

dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi akan berusaha membina hubungan 

sosial yang menyenangkan dengan individu lain agar dapat diterima. 

Kebutuhan afiliasi dan kecenderungan narsistik erat kaitannya dengan 

pengguna media sosial instagram. Individu yang memiliki banyak pengikut di 

dalam instagramnya akan merasa bangga dan bahagia karena dapat dipandang 

oleh individu lain. Individu dengan banyak followers di instagram tersebut 

akan dianggap sebagai orang yang terkenal dan memiliki banyak teman. Pada 

zaman ini keeksisan individu dihitung dari  seberapa jumlah followers dan 

likers di instagram. Adanya pemikiran tersebut membuat individu 

berbondong-bondong untuk menaikkan jumlah followes dan likers di 

instagram. 

Individu yang mempunyai banyak teman di media sosial akan membuat 

individu tersebut semakin percaya diri karena merasa terkenal, bahkan saat ini 

ada istilah selebgram. Siapapun bisa menjadi selebgram. Tidak hanya orang 

dewasa, anak kecil pun bisa. Bahkan banyak anak kecil yang sudah memiliki 

akun di Instagram sampai menjadi terkenal.  

Percaya diri yang berlebih tentunya tidak akan baik bagi individu itu 

sendiri dan individu di sekitar. Kebutuhan afiliasi menyebabkan seorang 

individu membutuhkan sebuah hubungan hangat dengan individu lain. 

Individu yang kurang memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik dan 

mengalami kesulitan dalam menjalin pertemanan akan menjadikan instagram 

sebagai pelarian untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Individu-

individu yang kurang mampu bersosialisasi dengan baik terkadang dapat 

mengganggu para pengguna instagram lain  karena dengan individu tersebut 

memposting kegiatan keseharian secara terus menerus dan mencari-cari 

perhatian. Individu dengan kebutuhan afiliasi yang tinggi akan membuat 

indvidu mampu mengurangi kecenderungan narsistik, karena adanya usaha 

untuk menjalin pertemanan dan ikut peduli dan terlibat kepada individu lain. 
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Pengguna media sosial di dunia banyak yang begitu lekat dengan 

Instagram. Instagram saat ini juga dijadikan sebagai ajang untuk memperoleh 

sebuah pengakuan sosial. Pengguna media sosial instagram banyak seperti 

yang merasa sangat ketergantungan sehingga individu pengguna instagram 

sering merasa harus membagi setiap aspek yang berkaitan dengan kehidupan 

pribadi individu tersebut. Individu-individu tersebut biasanya akan dengan 

mudah berbagi mengenai hal-hal yang sedang difikirkan, perasaan yang 

sedang dirasakan, setiap pengalaman yang baik atau buruk ke dalam intagram 

stories, selain itu individu dengan kecenderungan narsistik di instagram 

dengan mudahnya memamerkan berang-barang yang dimiliki, tempat yang 

sedang dikunjungi, makanan atau minuman yang dikonsumsi bahkan pakaian 

yang sedang dikenakan ke dalam jejaring sosial instagram.  

Individu dengan kecenderungan narsistik akan terlihat egois sehingga 

tidak memperdulikan individu lain sehingga biasanya individu dengan 

kecenderungan narsistik akan terlihat kurang mampu menghargai individu 

lain,selain itu individu yang tidak mampu menghargai dirinya sendiri akan 

sulit bagi individu tersebut untuk menghargai individu lain, sehingga setiap 

individu sebenarnya memerlukan harga diri (Self esteem). Self esteem adalah 

salah satu hal yang penting bagi pembentukan konsep diri seorang individu, 

dan akan berdampak luas pada sikap dan perilakunya. Self esteem adalah 

sekumpulan dari kepercayaan terhadap diri sendiri dan persepsi yang dimiliki 

oleh masing-masing individu yang meliputi perilaku,emosi,serta motivasi 

yang dapat mempengaruhi diri seorang individu (Aisyah & Yuwono 2018) 

Individu yang mempunyai Self esteem yang kuat akan mampu membina 

relasi yang lebih baik dan sehat dengan orang lain, bersikap sopan dan 

menjadikan dirinya menjadi orang yang berhasil,sebaiknya individu yang 

memiliki Self esteem yang lemah memiliki citra diri negatif dan konsep diri 

yang buruk (Santi 2017). Pada kenyataannya banyak sekali saat ini pengguna 

instagram seakan tidak lagi memperdulikan apa yang diunggah ke instagram 

dan tidak memikirkan hal-hal tersebut dapat mengganggu individu lain atau 

tidak. Kebiasaan-kebiasaan menggunggah foto dan aktivitas berlebihan 

tersebut tentunya adalah hal yang dapat mengganggu individu lain dan dapat 

dikatakan bahwa individu-individu yang seperti itu merupakan individu 

pengguna instagram yang memiliki self esteem rendah dan kurang dapat 

terkontrol dengan baik sehingga yang muncul adalah tindakan-tindakan yang 

akhirnya dapat mengganggu pengguna instagram lainnya.  

Terlalu sering eksis di instagram juga akan membawa dampak buruk 

seperti saat ini banyak terjadi fenomena tentang beberapa kasus dalam meng-
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upload foto-foto. Mulai dari foto-foto yang sebenarnya bukan untuk konsumsi 

publik, hingga foto-foto yang diklaim sebagai hasil rekayasa atau foto-foto 

pribadi yang dengan sengaja disalahgunakan dalam kejahatan online, seperti 

untuk membuat akun-akun palsu. Kasus-kasus tersebut meninggalkan 

pelajaran berharga, bahwa betapa privasi sebenarnya sangat penting, mahal, 

bahkan harus dijaga baik-baik, ditutup rapat-rapat, dan tidak boleh setiap 

orang mengetahuinya. Individu dengan self esteem yang baik sebenarnya akan 

mampu mengurangi hal-hal tersebut agar tidak dapat terjadi.  

Keinginan untuk eksis yang akhir-akhir ini dialami oleh banyak 

perempuan di instagram menarik perhatian peneliti untuk meneliti hubungan 

kebutuhan afiliasi dan self esteem terhadap kecenderungan narsistik pada 

perempuan pengguna instagram. Individu yang memiliki kebutuhan afiliasi 

akan senang untuk bermain instagram untuk mencari banyak teman. Media 

sosial  instagram akan membuat kebutuhan afiliasi yang ada dapat terpenuhi 

dengan cara mencari teman-teman dari instagram dan menjalin komunikasi 

dengan individu lain, namun individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang 

tinggi dan memiliki self esteem yang baik akan mampu mengontrol setiap 

tindakan diri individu tersebut di instagram agar individu tersebut tidak 

memiliki kecenderungan narsistik yang tinggi seperti yang akhir-akhir ini 

sering terjadi di media sosial instagram. 

Pengguna instagram dengan kecenderungan narsistik akan ketagihan 

dalam mengunggah foto ataupun video dengan maksud untuk memamerkan 

apa yang sedang individu tersebut miliki, dan mencari pengakuan bahwa 

individu tersebut merupakan individu yang spesial, sehingga tujuan dalam 

bermain instagram hanyalah sebagai tempat untuk memenuhi keinginan akan 

pujian dari individu lain.Tindakan-tindakan tersebut dapat mengganggu 

kesehatan mental sehingga termasuk dalam salah satu dari tipe penyakit 

kepribadian. Individu yang menderita gangguan narsistik akan diikuti dengan 

pribadi yang emosional,senang berpura-pura, dan sombong. Penderita 

gangguan narsistik akan memiliki kesulitan menerima kritik yang diberikan 

oleh individu lain. Individu dengan kecenderungan narsistik saat mendapat 

kritikan dari individu lain akan menunjukkan reaksi negatif seperti marah, 

menghina, atau mencoba meremehkan orang lain untuk membuat dirinya 

tampak lebih unggul. Narsistik di media sosial instagram akan membuat 

individu memiliki tuntutan lebih kepada diri sendiri agar dapat menerima 

pujian dari individu lain, apabila hal tersebut tidak terpenuhi akan membuat 

individu tersebut akan mengalami depresi. 
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2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara kebutuhan afiliasi dan self esteem 

dengan kecenderungan narsistik pada perempuan pengguna instagram? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kebutuhan afilisi terhadap 

kecenderungan narsistik pada perempuan pengguna instagram? 

3. Apakah terdapat hubungan antara self esteem terhadap kecenderungan 

narsistik pada perempuan pengguna instagram? 

 

B. Tujuan dan manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan kebutuhan afiliasi dan self esteem dengan 

kecenderungan perilaku narsistik para perempuan pengguna instagram 

b. Mengetahui hubungan kebutuhan afiliasi dengan kecenderungan 

narsistik pada perempuan pengguna intagram 

c. Mengetahui hubungan self esteem dengan kecenderungan narsistik pada 

perempuan pengguna instagram 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan 

sumbangsih pemikiran di bidang psikologi sosial khususnya yang 

berhubungan dengan  narsistik,kebutuhan afiliasi,dan self esteem 

b. Manfaat Praktis 

Memberi wawasan kepada pengguna sosial media terutama 

instagram agar dapat menggunakan instagram untuk lebih bermanfaat 

dan lebih selektif saat akan memposting aktivitas pribadi ke instagram, 

sehingga dapat mengurangi kecenderungan narsistik dengan kebutuhan 

afiliasi dan self esteem yang baik. 

 

C. Keaslian Penelitian 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang peneliti lakukan. Santi (2017) meneliti tentang dampak 

kecenderungan Narsiscisme terhadap Self Esteem pada pengguna facebook 

mahasiswa PGSD UNP. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat 

dampak negatif dan positif antara kecenderungan Narsiscisme terhadap Self 

Esteem pada pengguna facebook mahasiswa PGSD UNP. Dampak negatif 
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Narsiscisme terhadap Self Esteem yang berarti semakin individu memiliki self 

esteem yang rendah berarti semakin narsis pengguna facebook. Dampak positif 

Narsiscisme terhadap Self Esteem selanjutnya adalah individu dengan self 

esteem yang tinggi maka individu tersebut akan semakin memiliki 

kecenderungan untuk narsis di facebook.  

Nuriyyatiningrum (2014) meneliti tentang Harga Diri tentang Kebutuhan 

Afiliasi dan Status Perkawinan. Hasil penelitian tersebut adalah terdapat 

hubungan antara berpikir positif dengan harga diri. Salah satu aspek berpikir 

positif yaitu penyesuaian diri terhadap keadaan berhubungan dengan keadaan 

seseorang tentang sesuatu yang sedang terjadi pada suatu keadaan dan 

kemampuan untuk menyesuaikan diri. bahwa terdapat hubungan antara 

dukungan sosial dengan harga diri.  

Puspitasari (2016) melakukan Penelitian mengenai Kebutuhan yang 

Mendorong Remaja Mem-Posting Foto atau Video Pribadi dalam Instagram. 

Penelitian tersebut menghasilkan data yang diketahui bahwa kebutuhan yang 

mendorong remaja untuk mem-posting foto atau video pribadi ke dalam 

instagram adalah factor eksplanasi diri, kebutuhan untuk mendukung individu 

lain, tampil baik, serta kebutuhan yang berkaitan dengan menjalin hubungan 

dengan individu lain. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa sudah ada peneliti 

lain yang meneliti tentang kecenderungan narsisti, kebutuhan afiliasi, dan self 

esteem, namun pada penelitian sebelumnya belum ada peneliti yang meneliti 

hubungan antara variable kecenderungan narsistik,kebutuhan afiliasi, dan self 

esteem. 

 


