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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pesatnya perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan informatika yang 

ada di era globalisasi ini menuntut setiap manusia rnenggunakan teknologi dalam 

setiap kegiatan yang mereka lakukan. Jarak bukanlah penghambat dalam 

melakukan kegiatan maupun komunikasi, sudah banyak cara untuk melakukan 

komunikasi dan kegiatan dengan orang lain. Salah satu bentuk perkembangan 

teknologi komunikasi adalah penggunaan media sosial. Media sosial di era 

globalisasi ini penggunaannya menjadi sangat penting entah itu hanya 

untuk sekadar berkomunikasi atau melakukan kegiatan lainnya. Di Indonesia 

sendiri, penggunaan media sosial cukup tinggi angkanya. Fakta tersebut 

didukung juga dengan adanya riset yang dilakukan oleh Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (KEMENKOMINFO) mengungkapkan 

pengguna internet yang ada di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. 

Dari angka tersebut, sebanyak 95 persennya menggunakan internet untuk 

mengakses media social (Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik 

Indonesia, 2013). 

Hasil penelitian dari UNESCO menyimpulkan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia 

aktif di media sosial seperti Facebook yang memiliki 3,3 juta pengguna, kemudian 

WhatsApp dengan jumlah 2,9 juta pengguna dan lain lain (Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia, 2018).  
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Media sosial sendiri adalah saluran yang mudah untuk digunakan untuk 

banyak kegiatan seperti berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan segala hal 

meliputi, blog, jaringan sosial, dan forum di dalam dunia virtual (Nurhadi, 2017). 

Salah satu dari berbagai macam jenis media sosial yang ada di internet yang saat 

ini memiliki berbagai fitur dan pengguna adalah media sosial Twitter. Media sosial 

Twitter akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat Indonesia, khususnya remaja dan 

dewasa awal. Pada survei yang dilakukan oleh databoks terungkap bahwa 

Indonesia menempati urutan ketiga di dunia pada penggunaan Twitter. Rilis data 

statistika disebutkan pengguna aktif Twitter Indonesia per Mei 2016 mencapai 

24,34 juta. Twitter pada penggunaannya di Indonesia tidak hanya digunakan untuk 

berkomunikasi oleh penggunanya, namun Twitter juga digunakan untuk 

menggerakan massa (Kata Data, 2016). Survei yang dilakukan oleh Statista 

Research Department menemukan bahwa dari tahun 2014 hingga 2015, 

pengguna media sosial Twitter di Indonesia mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2014 pengguna Twitter di Indonesia tercatat sejumlah 12 Juta 

pengguna, pada tahun 2015 tercatat sebesar 14.3 Juta pengguna. Pengguna 

aktif Twitter di Indonesia diperkirakan oleh Statista mencapai 22.8 Juta 

pengguna pada tahun 2019 (Statista Research Department, 2015). 

Twitter sendiri memiliki berbagai fitur yang menarik. Twitter adalah tempat 

di mana penggunanya bisa mencurahkan segala perasaan dan apa yang 

ingin diungkapkan melalui tulisan berupa status di mana dalam status 

tersebut penggunanya bisa berbagi cerita, aktivitas, opini, dan berbagai macam 

hal-hal pribadi kepada publik atau orang-orang pilihan. Twitter sendiri 
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menyediakan fitur di mana penggunanya bisa menulis apapun yang dibatasi dalam 

140 karakter. Pesan yang ditulis akan ditampilkan pada profil penggunanya 

sehingga siapapun bisa melihat pesan yang ditulis oleh pengguna lainnya pada 

profil mereka. Penggunanya pun bisa mengunggah foto dan gambar dalam status 

tersebut yang dibatasi 4 gambar atau foto dalam satu pesan atau status (Nurhadi, 

2017). Fitur terbaru Twitter saat ini adalah live dan story, di mana penggunanya 

bisa memublikasikan kegiatan yang dilakukan saat ini melalui status yang ada di 

Twitter, sehingga semua pengguna Twitter mengatahui apa yang ia lakukan saat itu. 

Berbagai fitur yang ada di Twitter memiliki beberapa dampak yang positif maupun 

negatif terhadap penggunanya. Salah satu dampak negatif dari fitur Twitter tersebut 

adalah mudahnya mengunggah gambar/konten yang negatif seperti gambar ketika 

menyakiti dirinya sendiri (self-harm) ketika pengguna memiliki masalah. 

Perilaku menyakiti diri secara sengaja (self-harm) adalah perilaku yang 

bersifat destruktif yang dilakukan dengan sengaja secara langsung, atau perubahan 

jaringan yang ada di tubuh yang dilakukan tanpa niatan untuk bunuh diri yang 

disengaja, tetapi perilaku ini mengakibatkan cedera dan kerusakan jaringan tubuh 

yang cukup parah (Gratz, 2002). 

Perilaku menyakiti diri sendiri juga bisa diartikan dengan ekspresi dari tekanan 

psikologi akut. Perilaku ini adalah sebuah bentuk tindakan yang dilakukan untuk diri 

sendiri, dengan tujuan membantu diri sendiri daripada membunuh diri sendiri dan 

dengan anggapan bahwa kerusakan dilakukan pada tubuh adalah bentuk upaya untuk 

menjaga integritas pikiran dari pelaku perilaku menyakiti diri (Sutton, 2007). 
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Menyakiti diri secara disengaja (self-harm) terdiri dari memotong bagian 

tubuh sendiri atau meracuni diri sendiri adalah istilah yang lebih spesifik yang 

digunakan untuk menggambarkan perilaku tersebut. Melukai diri sendiri sering 

dapat digunakan sebagai strategi coping atau manajemen diri. Hal tersebut bisa 

menjadi kebiasaan pada pelakunya dan biasanya perilaku ini terlihat bila 

memang efeknya sudah ekstrem. Biasanya perilaku melukai diri sendiri secara 

sengaja (self-harm) dikaitkan dengan depresi, harga diri rendah, dan 

penyalahgunaan seksual. Orang yang melakukan perilaku melukai diri sendiri 

dengan cara yang telah disebutkan biasanya memulai perilakunya itu sejak usia 14 dan 

15 tahun dan dapat berlanjut selama beberapa tahun (Hawton & Rodham, 2006). 

Self-harm sendiri sering diartikan sebagai sarana untuk mengelola emosi 

yang ada di mana pelakunya merasakan kebingungan umtuk mengekspresikan 

perasaan yang sangat menyakitkan tanpa memiliki intensi untuk membunuh 

dirinya sendiri (Maidah, 2013). Dari beberapa penjelasan bisa dikatakan bahwa self-

harm sendiri adalah perilaku melukai diri sendiri atau merusak jaringan tubuh secara 

sengaja dan pada awalnya tidak memiliki intensi kepada bunuh diri. 

Self-harm biasanya dilakukan oleh wanita yang berusia 15-24 tahun, 

berdasarkan sebuah penelitian kohort yang dilakukan oleh Paul Moran selama 16 

tahun, yaitu pada tahun 1992-2008. Moran melakukan sembilan kali penelitian 

selama sembilan tahun, sehingga setiap tahunnya terdapat satu gelombang. Anak 

muda di Australia dalam penelitian ini menghasilkan total prevalensi sebesar 

delapan persen dari total keseluruhan partisipan sebesar 1802 partisipan 
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melaporkan bahwa dirinya pernah melakukan perilaku self-harm dalam rentang 

usia 14-19 tahun. (Moran, 2012) 

Di Eropa, Amerika Serikat dan Australia sendiri terdapat peningkatan secara 

signifikan pada jumlah orang yang mendapatkan perawatan di rumah sakit karena 

menyakiti dirinya sendiri (self-harm) atau overdosis yang disengaja selama 

tahun 1960-an dan 1970-an. Peningkatan tersebut menjadi stabil selama tahun 

1980-an dengan peningkatan lebih lanjut di beberapa daerah di awal tahun 

1990-an di Inggris dan Wales. Kenyataannya, diperkirakan bahwa 446.000 atau 

hampir setengah juta masyarakat yang ada di seluruh Inggris terlibat dalam 

perilaku melukai diri yang disengaja setiap tahun. Diperkirakan sekitar 25.000 

remaja dan dewasa muda hadir di rumah sakit umum setiap tahun di Inggris dan 

Wales akibat melukai dirinya sendiri secara sengaja (Hawton, 2004). Studi 

menunjukkan bahwa sekitar 13% sampai 25% dari remaja dan dewasa muda 

yang disurvei di sekolah merupakan pelaku self-harm. Studi self-harm pada 

populasi perguruan tinggi menunjukkan bahwa sekitar 6% dari populasi 

mahasiswa secara aktif dan kronis melakukan self injury (Hawton & Rodham, 

2006). 

Studi menunjukkan bahwa sekitar 13% sampai 25% dari remaja dan 

dewasa muda yang disurvei di sekolah merupakan pelaku self-injury. Studi self-

injury pada populasi perguruan tinggi menunjukkan bahwa sekitar 6% dari populasi 

mahasiswa secara aktif dan kronis melakukan self-injury (Hawton & Rodham, 

2006). 
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Dari beberapa sumber yang ada didapatkan bahwa perilaku menyakiti diri 

sendiri (self-harm) ini mencapai 35% masyarakat Indonesia. Angka risiko paling 

besar ditunjukkan oleh usia remaja dan dewasa awal dibandingkan dengan usia di 

atasnya (Almuhaimin, 2018). 

Jan Sutton dalam bukunya menjelaskan bahwa mitos bahwa pelaku self-

harm mencari perhatian tidaklah benar, para pelaku dari self-harm sendiri merasa 

sanagat takut untuk di label mencari perhatian yang akhirnya membuat mereka 

menyembunyikan perilaku yang mereka lakukan. Mereka merasa sakit hati ketika 

orang awam menilai mereka mencari perhatian dan membuat mereka semakin 

tidak ingin mencari pertolongan profesional. Mereka lebih senang dikatakan 

membutuhkan dukungan atau perhatian dibandingkan dengan mencari perhatian 

(Sutton, 2007). 

Perilaku self-harm yang biasanya disembunyikan pun sekarang mulai 

berkembang. Pelaku self-harm sekarang sudah merambah pada dunia media sosial. 

Banyak sekali pelaku self-harm yang menunjukkan hasil dari perilakunya yaitu 

gambar-gambar ketika melakukan pemotongan pada bagian tubuhnya ataupun 

sekadar bercerita perihal dirinya yang melakukan self-harm. Digital self-harm adalah 

salah satu istilah untuk perilaku menyakiti diri yang ada di jaringan sosial khususnya 

media sosial.  perilaku Peneliti mencoba melakukan pencarian dengan menggunakan 

kata kunci "self-harm" terbukti terdapat 50 tweets setiap jamnya mengenai self-

harm. Jika menambahkan kata kunci dengan "self-harm scars" terdapat 420 

tweets dan foto luka-luka yang mereka hasilkan dari melukai diri mereka sendiri. 

Bahkan terkadang mereka tidak segan menunjukkan bagaimana mereka 
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melakukan hal tersebut melalui fitur story pada Twitter. Penulis juga berusaha 

melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "cutting" dan "self-

injury" dan menemukan lebih dari 100 tweets dan kebanyakan ditemukan orang 

Indonesia. Bahkan di Twitter juga bermunculan akun-akun tertentu yang 

dikhususkan untuk mengunggah apapun yang berkaitan dengan self-harm dan bila 

dihitung jumlahnya lebih dari 10 akun. Hal tersebut tentunya meresahkan dan 

menimbulkan kekhawatiran serta pertanyaan apa yang membuat pelaku 

mempublikasikan hasil dari self-harm yang ia lakukan. 

Aasan paling menonjol untuk penggunaan Internet dalam menyakiti dari 

adalah sebagai sarana untuk validasi 'diri' (internal diri dan diri eksternal 

sebagaimana disajikan kepada orang lain), keinginan untuk dianggap sebagai 

orang yang berguna dan tidak hanya sekadar merugikan diri sendiri  (J, K, & J, 

2005) Kebutuhan ini sering dipenuhi melalui pertemanan online dan interaksi 

dengan orang lain yang melukai diri sendiri, membantu mengurangi isolasi dan 

kesepian, dan terutama menguntungkan bagi mereka yang memiliki kesulitan 

membentuk hubungan dalam situasi tatap muka karena kecemasan sosial atau 

rasa malu  (McKenna, Green, & MEJ, 2002) Pengguna grup diskusi self-harm 

pada media sosial melaporkan bahwa forum grup diskusi tersebut membantu 

meringankan emosi, khususnya yang berkaitan dengan perasaan cemas, 

kebingungan dan depresi. Penelitian yang menyelidiki Internet sebagai sumber 

swadaya menemukan bahwa nasihat yang diberikan cenderung sebagian besar 

konstruktif, bimbingan rutin diberikan untuk mengatasi perasaan memalukan 
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dan bahwa arahan biasanya diberikan sebagai bentuk dukungan lebih lanjut 

kepada pengguna yang melakukan self-harm itu sendiri.  (Hilton, 2016) 

Perilaku self-harm yang ada di media sosial juga diusulkan bahwa memiliki 

alasan untuk mencari dukungan dan empati, menunjukkan seberapa tangguh dan 

kuat seseorang, dan membuat luka yang mereka rasakan lebih nyata agar 

mendapatkan respon dari orang lain. Menurut pelaku self-harm media sosial 

adalah media yang baik untuk menunjukkan diri mereka untuk mendapatkan 

validasi dari orang sekitar mereka.  (Patchin & Hinduja, 2017) 

Remaja khususnya tertarik pada apa yang teman-teman mereka pikirkan 

tentang mereka, dan banyak membentuk perilaku mereka menurut apa yang 

menurut mereka akan membantu menjadikan mereka populer. Remaja berbagi 

informasi tanpa henti. Internet dan telepon seluler telah menjadikan komunikasi instan 

sebagai cara hidup. Handphone, atau ruang obrolan internet, dapat membantu remaja 

yang merasa bermasalah atau terisolasi terhubung dengan remaja lain yang menderita. 

Sementara hubungan dengan orang lain dapat menjadi positif, konsekuensi negatif dapat 

muncul ketika remaja berbagi mekanisme coping yang dapat merusak dirinya. 

Beberapa peneliti khawatir bahwa praktik melukai diri menyebar dengan cepat di 

kalangan remaja karena sebagian efek penularan sosial ini. Ketika remaja bermasalah 

berkomunikasi, mereka mungkin memberi tahu satu sama lain bagaimana melukai 

diri sendiri membantu mereka, bagaimana cara mempraktikkannya, dan 

bagaimana cara terbaik untuk menutupinya (Veague, 2008). Dari fakta yang ada di 

atas, bisa kita lihat bahwa perilaku self-harm yang seharusnya disembunyikan 
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sekarang dipublikasikan di media sosial dan kita bisa melihat adanya peran dari 

faktor sosial terhadap terjadinya self-harm 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Marchant, dkk. menyimpulkan bahwa 

ada potensi bahaya yang signifikan dari perilaku online (normalisasi, pemicuan, 

persaingan, penularan) tetapi juga ada potensi untuk mengeksploitasi manfaatnya 

(dukungan krisis, pengurangan isolasi sosial, pemberian terapi, penjangkauan). 

Kaum muda dalam penelitian ini mengalami peningkatan dalam penggunaan 

media sosial untuk mengomunikasikan kesusahan, khususnya kepada teman 

sebaya (Marchant, Hawton, Stewart, & Montgomery, 2017). 

Dari beberapa fenomena penyebaran konten mengenai self-harm yang ada 

di dunia maya khususnya twitter membuat peneliti mempertanyakan apakah ada 

kaitan antara perasaan membutuhkan dukungan sosial secara online dengan perilaku 

self-harm yang pelaku lakukan di twitter dan apakah ada perbedaan yang signifikan 

antara pelaku laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penelitian ini 

menggunakan sampel pengguna twitter yang belum pernah diteliti sebelumnya 

dan belum pernah ada di Indonesia. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Peneliti melakukan survei awal/Pre-Eliminary Survey pada pengguna twitter 

yang disebarkan melalui Google Form Online. Sebanyak 70 responden yang 

mengisi kuesioner yang dibagikan. Ditemukan sebanyak 58% dari responden 

pernah melakukan perilaku menyakiti diri (self-harm). Sebanyak 42% dari 
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pengguna twitter yang mengisi kuesioner juga mengatakan pernah melihat 

gambar/konten yang mengandung konten perilaku menyakiti diri, bahkan 17% 

pengguna twitter menyatakan bahwa sangat sering melihat konten yang 

mengandung unsur perilaku menyakiti diri muncul pada linimasa twitter miliknya. 

Jumlah pengguna twitter yang mengisi kuesioner untuk survei awal terbanyak 

adalah pada rentang usia 20-25 tahun yaitu 46 responden.  

Dari beberapa fakta fenomena diatas, peneliti menemukan bahwa tingkat 

perilaku menyakiti diri sangat tinggi. Pola perilaku menyakiti diri sendiri tersebut 

jika dilakukan secara terus menerus terutama bila dipublikasikan kepada media 

sosial dan dilihat oleh setiap pengguna dapat memberikan berbagai dampak negatif 

bagi pengguna maupun bagi diri sendiri. Dari sini peneliti tertarik meneliti apakah 

pelaku yang memublikasikan perilaku menyakiti dirinya di media sosial twitter 

memiliki perasaan dan membutuhkan dukungan sosial sehingga nantinya bisa 

diberikan saran intervensi ketika mendapatkan hasil dari penelitian ini. 

Maidah (2013) menemukan bahwa perilaku melukai diri merupakan bentuk 

penyaluran emosi negatif akibat rasa sakit psikis yang dirasakan oleh pelakunya 

yang sulit diungkapkan oleh kata-kata. Beberapa situasi yang dirasa mendukung 

dalam melukai diri adalah kesepian dan merasa mendapatkan diskriminasi dari 

lingkungan serta perasaan tidak dianggap (Maidah, 2013). Apabila dihubungkan 

dengan perilaku melukai diri terdapat sebuah hubungan yang signifikan diantara 

dukungan sosial dengan perilaku tersebut. Salah satu penjelasannya dapat 

dilihat dari hubungan sosial yang bervariasi dan berubah-ubah ketika masa kanak-

kanak dan masa remaja mereka, sehingga mereka tidak memiliki suatu 
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hubungan sosial yang bisa diandalkan dan susah beradaptasi sehingga tidak 

memiliki orang suportif yang sangat penting untuk individu seusia mereka 

(A.R. Riinkk, 2013). 

Orang yang cenderung memiliki emosi-emosi negatif yang lebih sering dan 

intens dalam kehidupan sehari-hari memiliki skor yang tinggi pada pengukuran 

untuk temperamen negatif, emosi tidak stabil, depresi, dan kecemasan. Faktor 

risiko tinggi terjadi pada salah satunya adalah orang yang tidak bersosial seperti 

tidak memiliki teman dekat, sahabat, keluarga atau orang-orang yang berada di 

lingkungannya (Almuhaimin, 2018). 

Pada penelitian literatur yang dilakukan oleh Aksa , Shiva, & Satyajit, 

(2018) ditemukan bahwa  keseluruhan menunjukkan situs jejaring sosial 

digunakan oleh remaja yang melakukan perilaku yang merugikan diri sendiri 

(menyakiti diri) sebagai media untuk berkomunikasi dengan orang lain yang 

menderita masalah kesehatan mental serupa untuk mencari dukungan sosial 

(Aksa, Shiva, & Satyajit, 2018) Remaja yang melakukan self-harm di jejaring 

sosial memiliki tiga alasan yang menjadi kemungkinan yaitu ia membutuhkan 

dukungan dan pertolongan, ingin terlihat keren, atau ingin menarik pujian dari 

orang lain (Englander, 2012)  

Karakteristik pelaku dari digital self-harm menurut Pater adalah 

melakukan komunikasi dengan tujuan dan cenderung berharap untuk mencari 

dukungan untuk meingkatkan kesejahreraan diri dari individu yang melakukan 

self-harm  (Pater & Mynatt, 2017) Perilaku self-harm yang ada di media sosial 

juga diusulkan bahwa memiliki alasan untuk mencari dukungan dan empati, 
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menunjukkan seberapa tangguh dan kuat seseorang, dan membuat luka yang 

mereka rasakan lebih nyata agar mendapatkan respon dari orang lain. Menurut 

pelaku self-harm media sosial adalah media yang baik untuk menunjukkan diri 

mereka untuk mendapatkan validasi dari orang sekitar mereka  (Patchin & 

Hinduja, 2017) Pengguna grup diskusi self-harm pada media sosial juga 

mengatakan bahwa forum grup diskusi tersebut membantu meringankan emosi, 

khususnya yang berkaitan dengan perasaan cemas, kebingungan dan depresi. 

Penelitian yang menyelidiki Internet sebagai sumber swadaya menemukan 

bahwa nasihat yang diberikan cenderung sebagian besar konstruktif, bimbingan 

rutin diberikan untuk mengatasi perasaan memalukan dan bahwa arahan 

biasanya diberikan sebagai bentuk dukungan lebih lanjut kepada pengguna yang 

melakukan self-harm itu sendiri (Hilton, 2016) 

Dengan demikian, dari bukti-bukti diatas peneliti memilih dukungan 

sosial secara online (online social support) sebagai variabel X dan memilih populasi 

pengguna media sosial Twitter sebagai subjek penelitian. 

 

1.3 Batasan Masalah  

1.3.1 Perilaku Menyakiti Diri Sendiri Secara Sengaja (Self-Harm)  

Perilaku menyakiti diri secara sengaja (self-harm) adalah perilaku destruktif 

yang dilakukan dengan sengaja secara langsung, atau perubahan jaringan tubuh 

yang dilakukan tanpa niat bunuh diri yang disengaja, tetapi mengakibatkan cedera 

dan kerusakan jaringan tubuh yang cukup parah (Gratz, 2002). 
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1.3.2 Dukungan Sosial Online (Online Social Support) 

Dukungan sosial dapat juga diartikan sebagai sebuah istilah yang merujuk 

pada sumber daya sosial yang dianggap tersedia atau yang sebenarnya diberikan 

kepada mereka oleh non profesional dalam konteks grup dukungan formal dan 

hubungan bantuan informal (Cohen, Underwood, & Gottlieb, 2000). Dukungan 

sosial online merupakan bentuk baru dari dukungan sosial sebagai akibat dari 

perkembangan internet. Dukungan sosial mengarah pada interaksi suportif 

pengguna dengan orang lain dan dukungan yang diberikan dan diterima melalui 

jejaring sosial yang di dalamnya termasuk dukungan informasi dan dukungan 

emosional (Lin, Zhang, & Li, 2016). 

 

1.3.3 Pengguna Media Sosial Twitter 

Pengguna media sosial Twitter merupakan setiap individu yang sedang aktif 

menggunakan media sosial Twitter untuk kegiatannya dan komunikasi antara satu 

sama lainnya dan secara aktif menggunakan fitur-fitur yang ada di Twitter. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, peneliti 

mengidentifikasi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial online (online social 

support) dengan perilaku menyakiti diri secara sengaja (deliberate self-

harm) pada pengguna media sosial Twitter?  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

dukungan sosial (social support) dengan perilaku menyakiti diri sendiri secara 

sengaja (self-harm) pada pengguna media sosial Twitter. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

hubungan antara dukungan sosial online (online social support) dengan 

perilaku menyakiti diri secara sengaja (self-harm) pada pengguna media 

sosial Twitter. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai hubungan antara dukungan sosial secara online (online social 

support) dengan perilaku menyakiti diri secara sengaja (self-harm) pada 

pengguna media sosial Twitter. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai rujukan bagi dosen untuk memberikan edukasi bagi mahasiswa 

mengenai perilaku menyakiti diri sendiri (self-harm). 

2. Sebagai rujukan bagi psikolog untuk intervensi perilaku menyakiti diri sendiri 

secara sengaja (self-harm) pada pengguna media sosial Twitter. 
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