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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi dalam beberapa tahun terakhir

menjadikan internet sebagai suatu alat yang paling diminati di berbagai belahan

dunia. Internet dapat diakses oleh semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa,

karyawan dsb. Perkembangan internet bertumbuh dengan pesat dan

menghadirkan fitur yang sangat beragam dan bervariasi salah satunya media

sosial, media sosial termasuk dalam golongan media yang populer. Pengertian

media sosial sendiri ialah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi,

berbagi dan bertukar informasi, mencakup sebuah gagasan ataupun berbagi

konten dalam komunitas virtual (Ahlqvist, Toni; Back, A.; Halonen, M.;

Heinonen, S, 2008; Sulianta, 2015). Media sosial dapat digunakan untuk

membangun percakapan bahkan komunitas, selain itu media sosial juga dapat

mempermudah pertemuan dari beberapa atau banyak orang yang memiliki

kegemaran yang sama dari wilayah atau tempat yang berbeda.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media

sosial terbanyak di dunia, di lansir dalam Qwords yang menayangkan survei

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) pengguna internet

dan media sosial mencapai 73.7% dari jumlah total penduduk Indonesia. Menurut

Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai
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264.16 juta dan pada tahun yang sama pengguna internet mencapai 73,7%

seluruh dari masyarakat Indonesia yang berarti mencapai 196.700 juta pengguna

(Jatmiko, 2002) sedangkan menurut usia pengguna media sosial di Indonesia

paling banyak berada pada rentang usia 18-25 tahun dengan prosentase sebesar

32,3% (Annur, 2020). Usia 18-25 disebut dengan masa emerging adulthood,

mereka banyak menggunakan media sosial, karena pada periode usia ini memiliki

fungsi untuk mengembankan otonomi diri, melakukan eksplorasi identitas, dan

memulai serta membangun hubungan (Arnett, 2000; Coyne, dkk., 2013)

emerging adulthood disebutkan sebagai periode yang sering mengalami

ketidakstabilan dan sering memunculkan perilaku maladaptif, media sosial

disebutkan memiliki peran yang penting dalam memunculkan perilaku tersebut

(Ohannessian, dkk., 2017) pada periode ini juga dikaitkan sebagai periode kritis

dalam proses perkembangan (Johnston, O'Malley, Bachman, Schulenberg, &

Miech, 2015; Masten et al., 2008; Ohannessian, dkk., 2017).

Emerging adulthood dapat menghabiskan waktu selama 12 jam perhari

dalam mengakses berbagai media sosial (Alloy Media & Marketing, 2009;

Coyne, dkk., 2013). Akses yang berlebihan terhadap media sosial dapat

memberikan dampak untuk penggunanya, pada masa emerging adulthood hal

tersebut dapat memunculkan kecanduan hingga gangguan kecemasan dan

masalah kesehatan mental seperti depresi dan bunuh diri (Vannucci, dkk., 2017).

Daine, dkk. (2013) juga menjelaskan bahwa adanya kemudahan akses pada
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media sosial menghadirkan dampak negatif yaitu menjadikan kemungkinan

peniruan perilaku berbahaya dan emerging adulthood memiliki faktor resiko

yang lebih tinggi untuk melakukan sebuah peniruan dalam melihat kontan-konten

yang mereka akses (Phillips & Sanzone, 1988; Jonas, 1992) meskipun begitu

media sosial juga memberikan dampak positif dan efek yang bermanfaat seperti

mendapatkan informasi dengan mudah hingga saling memberikan dukungan satu

sama lain (Akram & Kumar, 2017). Hadirnya sisi negatif dan positif dari media

sosial menjadikan kita berkewajiban untuk memiliki digital literasi yang baik

agar dalam bersosial media dapat menentukan pilihan yang bijak, namun

sayangnya di Indonesia yang memiliki prosentase penggunaan media sosial yang

tinggi belum dibarengi dengan digital literasi yang mencukupi, Kominfo (2020)

menyebutkan bahwa digital literasi yang dimiliki oleh Indonesia masih pada

tahap sedikit diatas sedang (Kominfo, 2020), dari 63 negara Indonesia masih

berada pada peringkat ke 56 (Kamailah, 2020).

Topik pembahasan dan informasi yang dibahas dalam media sosial di

Indonesia juga sangatlatlah beragam yang menjadikan perlunya pengetahuan

terkait digital literasi, salah satu topik yang menjadi pembahasan dalam media

sosial yaitu topik mengenai kesehatan mental. Meningkatnya tingkat kesadaran

mengenai pentingnya kesehatan mental, serta banyaknya fenomena yang terjadi

yang berkaitan dengan kesehatan mental menjadikan topik tersebut semakin

ramai dan marak dibicarakan di segala platform media sosial. Kesehatan mental
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ialah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya, dapat

mengatasi tekanan kehidupan dengan normal, dapat bekerja secara produktif

serta mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitarnya (World

Health Organization, 2020). Topik kesehatan mental yang dibicarakan pada

media sosial juga menghadirkan pengaruh positif maupun negatif, pengaruh

positif tentang kesehatan mental menjadikan masyarakat sadar terhadap perilaku,

pengurangan isolasi bagi penderita, hingga dorongan pemulihan penderita,

sedangkan dampak negatif yang diberikan adalah seperti peniruan perilaku dan

peningkatan faktor resiko yang tidak dapat dianggap sepele (Brown, dkk., 2018).

Salah satu contoh topik mengenai kesehatan mental yang sering dijumpai

ialah munculnya pengguna media sosial yang membagikan perilaku kurang

berkenan seperti mengunggah perilaku atau perasaan yang ia alami seperti

kesedihan, emosi kemarahan hingga perilaku putus asa seperti melakukan

tindakan menyakiti diri sendiri atau yang disebut dengan self-harm. Fakta yang

mengejutkan adalah mereka membagikan dan menunjukkan hal-hal tersebut

tanpa adanya keraguan dan rasa bersalah. Perilaku self-harm didefinisikan

sebagai sebuah perilaku dan niat yang menggambarkan percobaan melukai diri,

merusak diri secara impulsif guna mengalihkan emosi atau perasaan yang tak

tertahankan (Skegg, 2005). Perilaku self-harm sangat beragam, seperti cutting,

burning, dan scalding (Skegg, 2005) tanggapan dalam interaksi di sosial media
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mengenai munculnya perilaku tersebut cukup beragam, dari yang bersifat positif

hingga negatif.

Perilaku seperti diatas dapat kita jumpai di hampir seluruh media sosial salah

satu contohnya, adalah unggahan di media sosial Twitter yang salah satu

penggunanya mengunggah gambar dirinya yang sedang melakukan perilaku

self-harm. Pengguna tersebut tampak menunjukkan tangannya yang penuh

dengan sayatan dan menuliskan caption “you don’t want to cut but you need to

cut”. Unggahan tersebut menuai berbagai komentar yang beragam. Terlihat

pengguna lain yang menanggapi postingan self-harm sebagai berikut “sering kok

self-harm tapi nggak pernah untuk mengunggah gambar di timeline”. Terdapat

juga komentar lain yang mengatakan bahwa adanya unggahan terkait self-harm

dapat men-trigger orang lain untuk melakukan self-harm, berikut komentarnya

“Karena ada sebagian orang yang udah menahan diri buat tidak melakukan

self-harm, tapi ketika melihat foto terkait self-harm jadi ter-distract dan berujung

melakukan self-harm”. Pengguna twitter lainya yang mengirimkan unggahan

melalui akun fanbase pada tanggal 19 Februari 2019, menunjukkan gambar dari

tangan yang telah ia lukai dan menuliskan caption dengan “pertama kali coba dan

i feel better. Aku takut keterusan... How to stop it”. Jika dilihat dari tanggapan

sebelumnya yang menyatakan banyak orang lain yang bisa saja ikut melakukan

self-harm ketika melihat sebuah postingan, tidak sedikit pula pengguna twitter
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yang menunjukkan empati dan semangatnya untuk pengirim dan memberikan

saran untuk tidak membagikan perilaku self-harm di media sosial.

Perilaku self-harm merupakan salah satu bentuk masalah kesehatan mental

yang terjadi di berbagai belahan dunia, self-harm adalah masalah klinis yang

umum terjadi namun kurang begitu dipahami, dan menimbulkan perasaan

ambivalen pada kalangan profesional kesehatan (Skegg, 2005). Self-harm

dilakukan oleh banyak orang sebagai strategi mengatasi ekspresi tekanan

emosional dan proses pengalihan atau melarikan diri dari situasi yang sulit

(Hawton & James, 2005; Paes, 2017). Menurut WHO (2018) perilaku self-harm

(melukai diri sendiri) dan bunuh diri adalah penyebab kematian kedua di dunia

diantara usia 18 hingga 29 tahun (World Health Organization, 2018). Upaya

bunuh diri dan cedera diri non-bunuh diri (NSSI) atau disebut dengan self-harm

juga menjadi masalah kesehatan yang sering dijumpai di kalangan anak muda

(Chan, dkk., 2018) dalam penelitian yang dilakukan oleh O’Connor, dkk. (2018)

menyebutkan bahwa sampel yang menunjukkan prevalensi tertinggi untuk

melakukan perilaku self-harm adalah pada rentang usia 18-23 tahun. Lunde, dkk.

(2020) juga menjelaskan bahwa prevalensi tertinggi perilaku self-harm terjadi

pada emerging adulthood dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang perlu

diperhatikan dan diutamakan.

Di Indonesia sendiri, menurut data dari survei YouGov Omnibus pada Juni

tahun 2019 menunjukkan lebih sepertiga setara dengan 36,9% orang Indonesia
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pernah melukai diri mereka dengan sengaja. Dari persentase tersebut, prevalensi

tertinggi ditemukan pada kelompok usia 18-24 tahun dari demografi tersebut

sebanyak 45% responden pernah melakukan self-harm, yang berarti 5 dari anak

muda terdapat 2 anak yang pernah melakukan self-harm, sementara 7% dari

responden pernah melakukan self-harm dengan frekuensi rutin (Sasonto, 2020).

Pola perilaku self-harm memang dapat terjadi sepanjang hidup seorang individu,

namun prevalensi tertinggi muncul pada kalangan remaja dan emerging

adulthood. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku self-harm

banyak muncul pada kalangan emerging adulthood dan diperlukan adanya

penelitian lebih lanjut terkait dengan topik tersebut (Zelkowitz, dkk., 2017).

Laman berita Brilio juga menyebutkan sekitar 6% perilaku self-harm adalah

penyebab dari kematian yang terjadi pada populasi usia 15-29 tahun

(Kusumawardhani, 2019) dan menurut Fliege, dkk. (2009) perilaku self-harm

dapat hadir dalam seluruh rentang usia namun prevalensi tertingi pada remaja dan

emerging adulthood, meskipun perilaku self-harm bukanlah perilaku bunuh diri,

namun individu yang melakukan self-harm memiliki kecenderungan bunuh diri

yang lebih besar (Hawton, dkk., 2012). Self-harm disebutkan lebih cenderung

dan umum dilakukan oleh wanita daripada pria. Menurut Skegg (2005) self-harm

besiko paling besar dilakukan oleh para wanita yang berusia 15-24 tahun dan pria

yang berusia 25-34 tahun.
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Beberapa waktu akhir ini, di lansir dari CNN bahwa terjadi insiden Molly

Russell, seorang remaja di Inggris yang melakukan bunuh diri pada 2017. Orang

tua Molly menyalahkan sosial media, terutama Instagram ketika mereka

menemukan bahwa korban mengikuti akun-akun yang menampilkan konten

depresif, bunuh diri, dan self-harming (CNN, 2019). Lalu apakah benar media

sosial memiliki peran dalam munculnya perilaku tersebut? Menurut Boyce (2010)

dalam Mars, dkk. (2015) terdapat potensi dampak dari media sosial atau internet

sebagai sebuah masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat yaitu masalah

bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri namun sayangnya tidak banyak

yang menyadari prevalensi tersebut.

Self-harm terjadi dipengaruhi oleh berbagai hal, faktor, dan latar belakang.

Faktor-faktor yang dapat melatarbelakangi tindakan self-harm antara lain adalah

sosiodemografi, pendidikan, kehidupan individu dan keluarga, faktor psikologis,

dan faktor situasional (Skegg, 2005). Selanjutnya, media sosial merupakan salah

satu faktor situasional yang mampu mempengaruhi kemunculan perilaku

self-harm. Peluang pembaca, pemirsa, atau pendengar untuk melihat atau

mendengar pesan atau informasi dalam media tertentu di sebut dengan paparan

media sosial (Schultz, 1993). Arendt, dkk. (2019) menjelaskan bahwa paparan

media sosial yang menayangkan self-harm dapat menyebabkan peniruan perilaku

pada pengguna yang rentan, sesuai dengan konsep dasar teori kognitif sosial

dimana individu akan cenderung mengikuti perilaku pemodelan atas perilaku
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yang ia lakukan (Bandura, 2001). Fenomena penularan perilaku juga disebut

dengan ‘contagion’, contagion merujuk pada penularan bunuh diri dan self-harm,

penularan terjadi karena efek yang dihasilkan dari media tradisional maupun

media internet (Cheng, dkk., 2014) selain itu, adanya efek imitasi ataupun

peniruan perilaku yang disebabkan oleh adanya paparan media sosial yang

menayangkan berita atau konten tentang bunuh diri dan self-harm di sebut

dengan “werther effect”.

Dengan adanya fenomena self-harm yang hadir dan dijumpai pada media

sosial serta adanya tingkat prevalensi yang tinggi yang muncul pada individu

dengan rentang usia 18-25 tahun atau yang disebut dengan masa emerging

adulthood serta menurut Zelkowitz, dkk. (2017) perlu adanya penelitian lebih

lanjut terkait perilaku self-harm yang terjadi pada emerging adulthood yang

akhirnya memunculkan pertanyaan pada penelitian ini yaitu apakah paparan

media sosial dapat mempengaruhi kecenderungan pengguna media sosial dengan

tingkat usia 18 sampai 25 tahun atau yang disebut dengan masa emerging

adulthood (Santrock, 2012) untuk ikut serta melakukan self-harm. Maka dari itu,

peneliti ingin mencari pengaruh paparan media sosial terhadap perilaku self-harm

pada pengguna media sosial emerging adulthood.

1.2. Identifikasi Masalah

Media sosial adalah interaksi sosial antara manusia dalam memproduksi,

berbagi dan bertukar informasi, mencakup sebuah gagasan ataupun berbagi
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konten dalam komunitas virtual (Ahlqvist, Toni; Back, A.; Halonen, M.;

Heinonen, S, 2008; Sulianta, 2015). Menurut Kaplan Andreas M., Haenlein

Michael (2010) dalam Sulianta (2015) yang disebut dengan media sosial adalah

sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi

dan teknologi web versi 2.0 yang memungkinkan terciptanya website yang

interaktif.

Medis sosial disebutkan banyak diakses oleh usia 18-25 tahun atau yang

disebut dengan masa emerging adulthood (Arnett, 2006) adanya hal itu dikaitkan

dengan fungsi pada periode ini untuk mengembankan otonomi diri, melakukan

eksplorasi identitas, dan memulai serta membangun hubungan (Arnett, 2000;

Coyne, dkk., 2013). Menurut model sistem perkembangan relasional

perkembangan manusia (Bronfenbrenner, 2005; Bronfenbrenner & Morris, 2006;

Lerner, Agans, DeSouza, & Hershberg, 2014; Lerner, Johnson, & Buckingham,

2015; Lerner, Lerner, von Eye, Bowers, & Lewin-Bizan, 2011; Ohannessian, dkk.,

2017) individu dan konteks saling memiliki pengaruh untuk menghasilkan

perkembangan dan perilaku, media sosial adalah salah satu konteks sentral pada

masa emerging adulthood yang mempengaruhi mereka dalam menghasilkan

perkembangan dan perilaku (Cook, Bauermeister, Gordon-Messer, &

Zimmerman, 2013; Gutierrez & Cooper, 2016; Westgate, Neighbours, Heppner,

Jahn, & Lindgren, 2014; Ohannessian, dkk., 2017).
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Berkaitan dengan adanya hal tersebut rendahnya digital literasi di Indonesia

(Kominfo, 2020) dan kebebasan yang diberikan forum diskusi dan aktivitas

online dapat meningkatkan potensi internet dan media sosial untuk memberikan

efek positif atau negatif pada kesehatan psikologis pengguna internet (Durkee, T.;

Hadlaczky, G.; Westerlund, M.; Carli, V, 2011; Daine, dkk., 2013). Kemudahan

akses yang dihadirkan oleh internet dan media sosial juga memberikan efek

beragam seperti meningkatnya kesadaran terhadap perilaku atau topik tentang

kesehatan mental, pengurangan isolasi bagi penderita, hingga dorongan

pemulihan penderita, namun adanya dampak negatif seperti peniruan perilaku

serta peningkatan faktor resiko juga tidak dapat dianggap sepele (Brown R, 2018).

Pengguna yang rentan terhadap intimidasi, viktimisasi dan pengucilan sosial

berisiko besar untuk terpapar pengaruh negatif internet (Daine, dkk., 2013) dan

emerging adulthood memiliki faktor resiko yang lebih tinggi untuk melakukan

sebuah peniruan dalam melihat kontan-konten yang mereka akses (Phillips &

Sanzone, 1988; Jonas, 1992).

Kesehatan mental sendiri ialah keadaan kesejahteraan di mana individu

menyadari kemampuannya untuk dapat mengatasi tekanan kehidupan dengan

normal, dapat bekerja secara produktif serta mampu memberikan kontribusi

kepada lingkungan sekitarnya (World Health Organization, 2020). Di Indonesia,

menurut data dari survei YouGov Omnibus pada Juni tahun 2019 menunjukkan

lebih sepertiga setara dengan 36,9% orang Indonesia pernah melukai diri mereka
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dengan sengaja. Dari persentase tersebut, prevalensi tertinggi ditemukan pada

kelompok usia 18-24 tahun dari demografi tersebut sebanyak 45% responden

pernah melakukan self-harm, yang berarti 5 dari anak muda terdapat 2 anak yang

pernah melakukan self-harm, sementara 7% dari responden pernah melakukan

self-harm dengan frekuensi rutin (Kusumawardhani, 2019). Pola perilaku

self-harm memang dapat terjadi sepanjang hidup seorang individu, namun

prevalensi tertinggi muncul pada kalangan remaja dan emerging adulthood.

Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku self-harm banyak

muncul pada kalangan emerging adulthood dan diperlukan adanya penelitian

lebih lanjut terkait dengan topik tersebut (Zelkowitz et al., 2017). Menurut WHO

(2018) perilaku self-harm (melukai diri sendiri) dan bunuh diri adalah penyebab

kematian kedua di dunia diantara usia 18 hingga 29 tahun (World Health

Organization, 2018). Upaya bunuh diri dan cedera diri non-bunuh diri (NSSI)

atau disebut dengan self-harm juga menjadi masalah kesehatan yang sering

dijumpai di kalangan anak muda (Chan, dkk., 2018) dalam penelitian yang

dilakukan O’Connor, dkk. (2018) menyebutkan bahwa sampel yang

menunjukkan prevalensi tertinggi untuk melakukan perilaku self-harm adalah

pada rentang usia 18-23 tahun. Lunde, dkk. (2020) juga menjelaskan bahwa

prevalensi tertinggi perilaku self-harm terjadi pada emerging adulthood dan

menjadi suatu masalah kesehatan masyarakat yang perlu diperhatikan dan

diutamakan. Dalam laman berita Brilio menyebutkan sekitar 6% perilaku
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self-harm adalah penyebab dari kematian yang terjadi pada populasi usia 15-29

tahun (Kusumawardhani, 2019). Fliege, dkk. (2009) juga menjelaskan bahwa

perilaku self-harm dapat hadir dalam seluruh rentang usia, namun prevalensi

tertingi pada remaja dan emerging adulthood. Perilaku self-harm bukanlah

perilaku bunuh diri, namun individu yang melakukan self-harm memiliki

kecenderungan bunuh diri yang lebih besar (Hawton, dkk., 2012).

Perilaku self-harm didefinisikan sebagai sebuah perilaku dengan niat yang

menggambarkan percobaan melukai diri, merusak diri secara impulsif guna

mengalihkan emosi atau perasaan yang tak tertahankan (Skegg, 2005). Pada

DSM IV dan ICD-10 F perilaku self-harm masuk pada kriteria diagnostik

boderline personality disorder. Namun, individu yang melakukan self-harm juga

cenderung heterogen secara diagnostik dan memungkinkan menderita spektrum

gangguan psikologis lainnya seperti penyalahgunaan alkohol dan zat; eating

disorders; disosiatif, somatoform, atau gangguan dysmorphic tubuh; gangguan

depresi dan kecemasan; gangguan stres pasca trauma; dan beberapa gangguan

kepribadian dan skizofrenia. Self-harm dijelaskan sebagai strategi coping yang

sering digunakan untuk mengekspresikan tekanan emosional dan keinginan untuk

keluar dari situasi yang sulit (Hawton & James, 2005; Paes, 2017). Self-harm

memiliki dua tipe secara langsung atau tidak langsung, secara langsung yaitu

cutting, burning, scalding, head-banging, trichotillomania (hair-pilling),

excessive nail-biting. Secara tidak langsung alchohol excess, illicit drug use,
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getting into flights dsb (Paes, 2017). Faktor resiko maupun faktor protektif dari

self-harm beragam yaitu sosiodemografi dan pendidikan meliputi sex,

sosioeconomic, restricted education achievement, lalu kehidupan individu dan

keluarga meliputi parental divorce, chilhood experience, bullying, sexual abuse,

kemudian faktor psikiatri dan psikologis seperti mental disorder, drug, achohol,

impulsivity dan yang terakhir faktor situasional seperti social media influence dan

mengetahui teman yang self-harm (Skegg, 2005).

Social media influence termasuk salah satu faktor terbesar yang dapat

mempengaruhi individu untuk melakukan self-harm. Paparan media sosial

dianggap memberikan peran yang besar atas adanya perilaku self-harm

(Niederkrotenthaler dan Stack, 2017; Arendt, dkk., 2019). Chan, dkk. (2018)

menjelaskan paparan media sosial sebagai salah satu faktor lingkungan yang

memiliki prevalensi tinggi untuk memunculkan perilaku bunuh diri maupun

self-harm. Boyce (2010) dalam Mars , dkk. (2015) juga mengatakan hal yang

selaras bahwa media sosial memberikan potensi pada kemunculan perilaku

self-harm dan bunuh diri yang seharusnya patut untuk diperhatikan oleh

masyarakat, namun pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum

menyadari pola dan fenomena tersebut pada kehidupan sosial.

Paparan media sosial adalah peluang pembaca, pemirsa, atau pendengar

untuk melihat atau mendengar pesan atau informasi dalam media tertentu

(Schultz, 1993). Paparan media sosial menghadirkan sisi positif maupun sisi
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negatif, sisi positif seperti memberikan informasi dan saran untuk meredam

perasaan terkait keinginan melakukan self-harm, mengurangi perasaan kesepian

ataupun isolasi, sedangkan sisi negatifnya adalah kekhawatiran akan adanya

paparan yang berhubungan terkait self-harm yang dapat meningkatkan perilaku

individu yang rentan terhadap paparan terkait self-harm (Mars, dkk., 2015).

Pengaruh paparan media negatif didukung oleh penelitian lain yang dilakukan

oleh Dunlop, dkk. (2011) bahwa penggunaan sosial media secara umum dapat

menjadi sumber paparan dari perilaku bunuh diri dan self-harm, dimana 59% dari

429 responden penelitian mengatakan bahwa mereka belajar dari sumber online.

Penelitian pendukung lain yang mengatakan adanya peran penting paparan

media terhadap perilaku self-harm di teliti oleh Arendt, dkk. (2019) yang

menghasilkan temuan bahwa paparan media dapat menyebabkan peniruan

perilaku pada pengguna yang rentan. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan

bahwa paparan konten terkait self-harm di media dapat mempengaruhi perilaku

(Arvi, dkk., 2013; Lewis, Heath, Michal, & Duggan, 2012; Zelkowitz, dkk.,

2017). Faktanya paparan media sosial dapat menimbulkan efek imitatif yang

dapat menyebabkan perilaku bunuh diri tambahan (Romer, dkk., 2006; Stack,

2005; Arendt, dkk., 2019) yang disebut dengan “Werther effect” termasuk dalam

efek imitasional di antara remaja dan dewasa muda (Schmidtke dan Häfner, 1988;

Arendt, dkk., 2019). Media yang menayangkan berita atau hiburan yang

berhubungan dengan bunuh diri atau melukai diri sendiri juga dikaitkan pada
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perilaku bunuh diri tambahan di kalangan remaja (Hawton & Williams, 2002;

Gould, Jamieson, & Romer, 2003; Gould, 1990; Pirkis & Blood, 2001; Stack,

2003; Dunlop, dkk., 2011) fenomena yang terjadi ini dikenal sebagai ‘contagion’

dan merupakan efek jangka pendek dari paparan media sosial (Westerlund,

Schaller, & Schmidtke, 2009; Dunlop, dkk., 2011).

Konsep dasar teori kognitif sosial juga menjelaskan, bahwa individu akan

cenderung mengikuti perilaku pemodelan atas perilaku yang ia lakukan (Bandura,

2001) hal itu menunjukkan bahwa paparan media juga turut berkontribusi dalam

kemunculan perilaku self-harm. Permodelan atas sebuah perilaku self-harm

dijelaskan oleh sebuah penelitian yang menunjukkan hasil 18% dari mereka

cenderung akan dipengaruhi oleh internet dan situs jejaring sosial dalam

membuat keputusan untuk melakukan self-harm (O’conner, dkk., 2014; Mars,

dkk., 2015). Sehingga memungkinkan para pengguna media sosial lainya dapat

terpengaruh melakukan self-harm ketika menyaksikan atau melihat postingan

para pelaku self-harm di media sosial. Maka dari itu penulis tertarik untuk

meneliti pengaruh paparan media sosial terhadap perilaku self-harm pada

pengguna media sosial emerging adulthood.
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1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan-batasan masalah yang telah di tentukan

agar penelitian dapat terarah dan mampu menjawab permasalahan penelitian

dengen efektif serta efisien. Berikut adalah batasan masalah dalam penelitian ini :

1. Self-harm adalah sebuah perilaku dan niat yang menggambarkan percobaan

melukai diri, merusak diri secara impulsif guna mengalihkan emosi atau

perasaan yang tak tertahankan (Skegg, 2005). Dalam penelitian ini self-harm

yang diteliti berfokus pada perilaku self-harm itu sendiri.

2. Paparan media sosial yaitu peluang pembaca, pemirsa, atau pendengar

untuk melihat atau mendengar pesan atau informasi dalam media tertentu

(Schultz, 1993). Dalam penelitian ini paparan media sosial yang akan di teliti

adalah mengenai perilaku self-harm.

3. Media Sosial merupakan interaksi sosial antara manusia dalam

memproduksi, berbagi dan bertukar informasi, mencakup sebuah gagasan

ataupun berbagi konten dalam komunitas virtual (Ahlqvist, Toni; Back, A.;

Halonen, M.; Heinonen, S, 2008; Sulianta, 2015).

4. Pengguna Media Sosial Emerging Adulthood dalam penelitian ini subjek

yang akan diteliti yaitu pengguna media sosial pada tahap perkembangan

emerging adult yaitu dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun. Sesuai dengan

teori yang dijelaskan oleh Arnett (2006) dalam buku Life Span Edisi Ketiga

SKRIPSI PENGARUH PAPARAN MEDIA... RISMA AMELIA WIDYAWATI



18
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITASAIRLANGGA

Belas Jilid 2 emerging adult adalah masa transisi dari masa remaja pada

masa dewasa, yang terjadi pada usia 18 hingga 25 tahun (Santrock, 2012).

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam

penelitian ini adalah :

Apakah paparan media sosial berpengaruh terhadap perilaku self-harm pada

pengguna media sosial emerging adulthood?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh paparan

media sosial dengan peningkatan perilaku self-harm pada pengguna media sosial

emerging adulthood.

1.6. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat di peroleh apabila tujuan penelitian

telah tercapai. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1.6.1.Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan psikologi

klinis dan kesehatan mental khususnya mengenai konstruk paparan media

sosial terhadap perilaku self-harm, sehingga dapat memberikan edukasi

atas pentingnya pengaruh paparan media sosial terhadap kesehatan mental

pengunanya.

SKRIPSI PENGARUH PAPARAN MEDIA... RISMA AMELIA WIDYAWATI



19
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITASAIRLANGGA

1.6.2.Manfaat Praktis

Semua pihak yang menggunakan sosial media dapat lebih

memperhatikan content dan informasi yang dilihat, serta mampu

menjadikan masyarakat lebih sadar terhadap pengaruh paparan media

sosial terhadap kesehatan mental.
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