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Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

 

Kelima penelitian tersebut secara tidak langsung memiliki relevansi 

yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian pertama, 

memiliki variable yang sama, hanya saja berbeda penempatan variable. 

Penelitian yang kedua menggunakan variable luas yaitu media sosial dengan 

upaya penagnggulangannya, sedangkan peneliti menggunakan variable 

dalam lingkup kecil yaitu Instagram stories. Penelitian ketiga dan keempat 

tersebut menambahkan variable selfie sedangkan peneliti hanya 

menggunakan 2 variabel. Penelitian kelima tersebut menambahkan variable 

self-esteem sedangkan peneliti hanya menggunakan 2 variabel. 

2.2 Landasan Teori 
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Kuantitatif  Hasil penelitian didapat ada 

hubungan yang signifikan antara 

self-esteem dan penggunaan 

media sosial Instagram dengan 

perilaku narsisme di kalangan 

siswa kelas VIII SMPK Penabur 

Bintaro Jaya. Hal tersebut dapat 

diartikan semakin tinggi self-

esteem negatif yang dimiliki 

siswa dan semakin tinggi tingkat 

penggunaan media sosial 

Instagram, maka semakin tinggi 

perilaku narsisme yang dimiliki 

siswa.  



2.2.1 Teori Dependensi Media 

 

Ball-Rokeach dan De Fleur (1976) dalam “Dependency Model of 

Mass Communication Effects” menyatakan bahwa teori ini memfokuskan 

perhatiannya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur 

kecendrungan terjadinya suatu efek media massa. Sifat dan bentuk pengaruh 

media massa pada khalayak pada dasarnya merupakan hasil interaksi dari 

tiga variabel yaitu ketergantungan khalayak pada media, kondisi structural 

masyarakat dan kondisi pelayanan media (Rokeach, DeFleur dalam Santoso, 

2016). Media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki 

peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada 

tataran masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial (Rokeach, 

DeFleur dalam Rafiq, 2012). Premis teori dependensi, antara lain: pertama, 

dalam masyarakat modern, khalayak menjadi tergantung pada media massa 

sebagai sumber informasi. Kedua, ketergantungan pada media massa sebagai 

sumber informasi terhadap dampak kognitif, afektif dan konatif yang terjadi 

pada khalayak. Ketiga, kondisi struktural masyarakat ini secara timbal balik 

akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukan media (fungsi) dalam hal 

jumlah, diversitas, reliabilitas dan otoritasnya dalam pelayanan informasi 

kepada khalayak (Rokeach, DeFleur dalam Santoso, 2016).  

Teori ketergantungan berasumsi bahwa semakin seseorang 

menggantungkan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh media, semakin penting 

peran media dalam hidup individu tersebut, sehingga media akan semakin 

memiliki pengaruh. Dari perspektif sosial makroskopik, jika semakin banyak 

orang bergantung pada media, maka institusi media akan mengalami 

perubahan, pengaruh media keseluruhan akan muncul, dan peran media di 

tengah-tengah masayarakat akan menjadi lebih besar (Rokeach, DeFleur 

dalam Rafiq, 2012).  



Teori ketergantungan mengusulkan hubungan yang integral antara 

penonton, media dan sistem sosial yang lebih luas. Teori ini memprediksi 

bahwa individu tergantung pada informasi media untuk memenuhi 

kebutuhan dan tujuannya, seperti teori penggunaan dan gratifikasi. Dua 

faktor yang mempengaruhi tingkat ketergantungan media yaitu: Pertama, 

seseorang akan menjadi lebih tergantung pada media yang memenuhi sekian 

banyak kebutuhannya dari pada media yang hanya menyediakan sebagian 

kecil kebutuhan pengguna tersebut. Sumber kedua dari ketergantungan 

adalah stabilitas sosial. Ketika perubahan sosial dan konflik lembaga tinggi, 

memaksa anda untuk mengevaluasi kembali dan membuat pilihan baru 

(Horrigan, 2015). Kebutuhan seseorang tidak selalu bersifat pribadi tetapi 

mungkin dibentuk oleh budaya atau kondisi sosial. Teori ini dapat 

digambarkan secara sederhana dalam model sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Model Teori Dependensi Media 

                                             

 

Sumber: Rokeach, DeFleur, 1976 

Model ini menunjukan bahwa institusi sosial dan sistem media 

berinteraksi dengan audiens untuk menciptakan kebutuhan, minat dan motif. 

Teori dependensi media menjelaskan hubungan antara tiga perangkat 

variabel utama dan menentukan jenis efek tertentu sebagai hasil interaksi 



antara ketiga variabel tersebut (Horrigan, 2015). Menurut Sendjaja (2002; 

201) kajian terhadap efek dapat dirumuskan sebagai berikut: Pertama, efek 

kognitif merupakan akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya 

informatif baginya. Media massa termasuk televisi telah memberikan 

informasi kepada komunikan tentang benda, orang, tempat ataupun peristiwa 

yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Kedua, Efek Afektif; efek 

ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi 

massa dalam hal ini bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, 

khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, gembira, 

sedih, marah, takut dan sebagainya. Ketiga, Efek Behavioral, mengaktifkan 

atau menggerakkan atau meredakan, pembentukan isu tertentu atau 

menyelesaikannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu 

aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan. Efek behavioral merupakan 

akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan atau 

kegiatan. Menurut Kuswandi (1993; 100), pesan-pesan yang disampaikan 

media massa yang secara terus menerus akan sangat mempengaruhi perilaku 

khalayak. 

 Menurut Sendjaja dalam Bungin (2009:287) pembahasan lebih lanjut 

mengenai teori ini ditujukan pada jenis-jenis efek yang dapat dipelajari 

melalui teori ini. Secara ringkas kajian terhadap efek tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut:   

a. Kognitif, menciptakan atau menghilangkan ambiguitas, pembentukan 

sikap, agenda-setting, perluasan sistem keyakinan masyarakat, penegasan 

atau penjelasan nilai-nilai.  

b. Afektif menciptakan ketakutan atau kecemasan, dan meningkatkan atau 

menurunkan dukungan moral. 



c. Behavioral, menggerakkan atau meredakan, pembentukan isu tertentu atau 

penyelesaiannya, menjangkau atau menyediakan strategi untuk suatu 

aktivitas serta menyebabkan perilaku dermawan. 

 Model dependensi media digunakan untuk mengetahui tingkat 

ketergantungan seseorang dapat dilihat dari intensitas pemanfaatan intenet. 

Menurut Horrigan dalam Hamka (2015:101) terdapat dua hal mendasar yang 

harus diamati, yakni frekuensi internet yang sering digunakan dan durasi 

menggunakan tiap kali mengakses internet yang dilakukan oleh pengguna 

internet. 

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Mengakses Instagram Stories 

Mengakses berasal dari kata dasar akses. Mengakses adalah 

membuat atau membuka akses.  Mengakses memiliki arti dalam kelas verba 

atau kata kerja sehingga dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan dan 

pengalaman (lektur.id, 2020). Menurut Muttaqin (2019) tujuan akses akan di 

capai dengan 3 tindakan yang berbeda, yaitu: tujuan pemenuhan kebutuhan 

informasi dengan tindakan mengonsumsi konten; tujuan menjaga partisipasi 

dalam media dan koneksi sosial melalui tindakan berinteraksi dengan 

konten; dan tujuan aktualisasi dan ekspresi diri dengan tindakan 

memproduksi konten sendiri. Mengakses instagram stories sama saja dengan 

membuka fitur instagram stories secara sengaja karena memiliki tujuan 

sebagai kebutuhan memberikan informasi dan mendapatkan informasi dari 

pengikutnya. 

2.3.2 Instagram 

 Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. 



merupakan sebuah teknologi start up yang hanya berfokus kepada 

pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn, Inc. 

sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile, namun 

kedua CEO (chief executive officer), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger, 

memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu 

mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya 

mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya 

masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final, 

aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana isinya 

terlalu banyak dengan fitur-fitur.  Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike 

Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, 

namun akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, 

dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto, itulah yang menjadi awal 

mula munculnya media sosial Instagram. Instagram saat ini tidak hanya 

dapat mengunggah foto saja namun juga video serta instagram stories. 

Instagram tidak hanya muncul di iPhone, pengguna smartphone berbasis 

android juga bisa menggunakan aplikasi instagram (Arif,2017). 

 Nama instagram berasal dari pengertian keseluruhan fungsi aplikasi 

ini. Kata „insta‟ berasal dari kata „instan‟, seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal dengan sebutan „foto instan‟. Sedangkan untuk kata 

„gram‟ berasal dari kata „telegram‟, di mana cara kerja telegram sendiri 

adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Jadi, 

instagram berasal dari instantelegram. Sama halnya dengan jejaring sosial 

lain, instagram dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan 

internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan 

cepat. 

 September 2012, instagram mengumumkan bahwa instagram telah 

diakuisisi oleh facebook. Instagram mengerti bahwa dengan bekerja sama 



dengan facebook, mereka bisa membangun instagram yang lebih baik untuk 

para penggunanya. Sebagai bagian dari kerjasama baru mereka, Instagram 

telah belajar bahwa dengan mampu berbagi wawasan dan informasi dengan 

satu sama lain, mereka dapat membangun pengalaman yang lebih baik bagi 

penggunanya (Instagram.com diakses pada 22 April 2020). 

 

2.3.3 Instagram Stories 

 Pada bulan Agustus 2016, Instagram baru saja merilis fitur 

terbarunya yakni instagram stories. Menurut penjelasan di laman Instagram 

Blog, fitur ini dapat dimanfaatkan untuk berbagi momen dan cerita untuk 

kegiatan seharian dalam bentuk slideshow. Setelah 24 jam tersedia, 

kumpulan foto dan video tersebut akan hilang dan tidak dapat diakses lagi. 

Instagram menjelaskan bahwa instagram stories cocok untuk pengguna yang 

sering khawatir dengan istilah over posting atau terlalu banyak berbagi foto 

dan video di Instagram. Mereka mendesain setiap rekaman foto dan video 

yang dibuat di stories tidak akan tampil di timeline instagram, semuanya 

tersedia dari bagian atas layar. Selain mengambil foto dan video, kamu juga 

bisa mengeditnya sebelum di unggah ke stories. Editing sederhana seperti 

penambahan teks, garis arsiran atau filter foto adalah beberapa hal yang ada 

di Instagram stories. 

 Instagram stories juga tetap memperhatikan pengaturan privasi 

pengguna dengan baik. Sebagai contoh jika kamu menggunakan mode 

private account, orang yang dapat melihat video kamu hanyalah para 

followers. Bahkan untuk lebih lengkapnya lagi, kamu bisa. menyembunyikan 

cerita yang kamu bagikan dari akun yang dipilih meskipun akun tersebut ada 

dalam daftar followers. Di instagram stories tidak ada fitur komentar untuk 

umum atau Likes. Setiap pesan komentar yang diberikan akan bersifat pesan 

langsung dan hanya dapat dibaca oleh pemilik konten tersebut. 



 

2.3.4 Perilaku Narsisisme 

  Freud mengungkapkan narcissism atau fase cinta pada diri sendiri 

atau fase ego formation (perhatian terhadap diri sendiri), orang cenderung 

mengagumi dirinya sendiri, ia sering berdiri di depan kaca untuk 

memperhatikan kecantikannya atau kecakapannya. Pelaku narsisisme tidak 

menyadari keadaan diri sendiri dan bagaimana orang lain memandangnya. 

Pelaku narsisisme selalu menekankan bahwa dirinya sempurna, serta 

memandang keinginan dan harapannya adalah hal yang penting. Nevid 

(2005) menjelaskan orang dengan gangguan kepribadian narsistik memiliki 

rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri. 

Mereka membanggakan prestasi mereka dan berharap mendapat pujian dari 

orang lain. Pelaku narsisisme kurang memiliki empati pada orang lain, ingin 

menjadi pusat perhatian, dan mereka memiliki pandangan yang 

membanggakan tentang diri mereka sendiri. 

  Narsisisme adalah cinta diri yang ekstrim, menganggap diri sendiri 

sangat superior dan sangat penting. Perhatian yang sangat berlebihan kepada 

diri sendiri, dan kurang adanya perhatian pada orang lain, menganggap diri 

sendiri paling pandai, paling cantik, paling hebat, paling berkuasa, paling 

bagus, dan paling segalanya (Kartono, 2000). Menurut Kaplan (1997:260) 

orang dengan gangguan kepribadian narsisisme ditandai oleh meningkatnya 

rasa kepentingan diri dan perasaan kebesaran yang unik. Pelaku narsisisme 

menanggapi kritik secara buruk dan menjadi marah sekali jika ada orang 

yang berani mengkritik mereka, atau mereka mungkin tampak sama sekali 

acuh tak acuh terhadap kritik. Mereka senang memanfaatkan orang lain. 

Memiliki harga diri yang rapuh dan rentan terhadap depresi. Kesulitan dalam 

hubungan interpersonal. Dapat disimpulkan bahwa narsisisme adalah 

mencintai dan berpusat kepada diri sendiri, mementingkan diri sendiri 



kemudian bermanifestasi pada tingkah lakunya. Orang yang narsisisme 

meminta pengaguman dan pemujaan mengenai kehebatannya. 

Menurut DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders Fourth Edition) individu dapat dianggap mengalami gangguan 

kepribadian narsisisme jika dia sekurang kurangnya memiliki 5 dari 9 ciri 

kepribadian. Berikut ciri-ciri narsisisme berdasarkan DSM IV (1994), 

menyatakan bahwa: 

a. Memiliki perasaan kekaguman terhadap kepentingan diri.  

b. Sering asyik dengan fantasi, khayalan, tidak terbatas tentang kesuksesan,  

kekuasaan, kepandaian, kecantikan, atau cinta yang sempurna.   

c. Percaya bahwa mereka adalah unggul, spesial, atau unik dan 

mengharapkan  

orang lain untuk menghargainya sebagaimana mestinya.  

d. Membutuhkan pujian yang lebih dari orang lain.  

e. Ingin diperlakukan secara istimewa.  

f. Ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain.   

g. Kurang memiliki empati.   

h. Mempunyai perasaan iri terhadap orang lain atau percaya bahwa orang 

lain iri  

pada mereka.  

i. Sombong, berlaku angkuh, suka meninggikan diri, menghina. 

 Secara sains tidak di temukan faktor penyebab yang sifatnya 

mengungkap narsisisme. Tetapi banyak riset yang mengungkapkan bahwa 

terdapat faktor tertentu yang menandakan bahwa seseorang itu memiliki 

gangguan kepribadian narsistik, sebagimana hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Rudi (2017). menjelaskan bahwa faktor penyebab 

perilaku narsisme antara lain:  

a. Merasa dirinya sangat penting dan ingin di kenal oleh orang lain.  



b. Merasa dirinya unik dan istimewa.  

c. Suka di puji dan jika perlu memuji diri sendiri.  

d. Kecanduan di foto atau di shooting.  

e. Suka berlama-lama di depan cermin.  

f. Mempunyai kebanggan berlebih. 

 

2.3.5 Remaja 

a. Pengertian Remaja 

 Remaja atau adolescence berasal dari bahasa latin adolescere yang 

artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan”. Mencakup 

kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja ada di antara anak 

dan orang dewasa, oleh karena itu remaja sering kali dikenal dengan fase 

“mencari jati diri” (Ali dan Asrori 2014). Remaja merupakan salah satu masa 

periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan peralihan dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, 

perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja didefinisikan sebagai 

periode transisi masa kanak-kanak ke masa dewasa (Arif, 2017). 

 World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja adalah 

suatu masa ketika individu berkembang dari saat pertama kali ia 

menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual (Sarwono, 2006). Selanjutnya individu mengalami 

perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi 

dewasa. Selain itu terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang 

penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.  

 

b. Batasan Usia Remaja 

 Batasan usia pada remaja yang difokuskan pada upaya meninggalkan 



sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap 

dewasa. Menurut Kartini Kartono (1995: 36) dibagi tiga yaitu:  

1. Remaja Awal (Usia 12-15 Tahun)  

 Pada masa remaja awal, masa ini mengalami perubahan jasmani yang 

sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga 

minat anak untuk mengetahui dunia luar sangat besar dan pada saat ini 

remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun belum bisa sepenuhnya 

meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini remaja 

sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak puas dan merasa kecewa.  

2. Remaja Pertengahan (Usia 15-18 Tahun)  

 Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi 

mulai timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupannya 

sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu untuk dirinya. Maka 

dari perasaan yang penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan 

timbul kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja 

pertengahan menimbulkan kesanggupan pada dirinya untuk melakukan 

penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya dan mulai menemukan 

jati dirinya. 

3. Remaja Akhir (18-21 Tahun)  

 Pada masa remaja akhir sudah mantap dan stabil. Remaja sudah 

mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri 

tanpa keraguan. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari 

tujuan hidupnya. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Berbagai paparan di atas selanjutnya dapat disusun dalam kerangka 

berpikir yang utuh, yang secara grafis dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: 



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 

 

 

 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan mengakses instagram stories 

terhadap kecenderungan narsisisme remaja di Surabaya. 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan mengakses instagram stories 

terhadap kecenderungan narsisisme remaja di Surabaya. 

         

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti dapat merumuskan 

suatu hipotesis yang merupakan dugaan sementara dalam menguji suatu 

penelitian. Dalam melakukan uji hipotesis ada beberapa ketentuan yang perlu 

diperhatikan yaitu merumuskan hipotesis nol (H0) dan harus disertai dengan 

hipotesis alternatif (H1). 

H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan mengakses instagram stories 

terhadap kecenderungan narsisisme remaja di Surabaya 

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan mengakses instagram stories 

terhadap kecenderungan narsisisme remaja di Surabaya. 
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