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ABSTRAK 

ANALISIS SIKAP NARSISME DALAM APLIKASI INSTAGRAM  

(Studi pada Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung) 

Oleh 

Ahmad Fadli Arif 

 

 Sikap narsisme adalah sikap yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi serta 

mengagumi diri sendiri dan ingin menunjukkan dirinya kepada orang lain. Sikap 

narsisme semakin berkembang dikarenakan banyaknya media sosial yang muncul. 

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial untuk berbagi foto dan video 

bahkan berisikan hal pribadi sekalipun. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap narsisme dalam 

aplikasi instagram serta untuk menganalisis tujuan sikap narsisme. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah eksploratif kualitatif. Informan dalam penelitian 

ini adalah siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

Hasil penelitian menyimpulkan sikap narsisme dalam aplikasi instagram yaitu 

seringnya menampilkan foto diri, menampilkan citra yang baik, ingin orang lain 

merasa iri dengan postingan dirinya, senang dengan banyaknya followers dan likes, 

serta menghapus foto atau video yang memiliki like dan viewers sedikit. Selain itu 

tujuan sikap narsisme yang ingin dicapai ialah ingin mendapatkan perhatian orang 

lain, ingin dikenal dan dilihat eksistensinya, menunjukkan superioritas, serta ingin 

mendapat pujian dari orang lain.  

Kata Kunci : Sikap, Narsisme, Instagram 



ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE NARCISSISM ATTITUDE IN THE INSTAGRAM 

APPLICATION 

(Studies at SHS 2 Bandar Lampung) 

 

By 

Ahmad Fadli Arif 

 

Narcissism attitude is an attitude that has a high confidence in theirself way to 

much and wants to showing theirself off to other person. A narcissism attitude more 

and more develop because a lot of social media appear. Instagram is one of social 

media application to share photos, video, and even a personal things.  

This research is head for analyze how narcissism attitude in the instagram 

application also to analyze the purpose of narcissism attitude. Method that used in this 

research is explorative qualitative. Informant in this research is the students of SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung. 

The results of this research conclude that narcissism attitude on instagram 

application is oftentimes posting selfies, show to the public a good image, want to make 

other person jealous of their post, happy because got a lot of followers and likes as 

well, and delete pictures or videos that have a few likers and viewers. Besides, the 

purpose of narcissism attitude are want to get public attention, being famous, people 

consider their existence, show their superiority, and also want to get compliment from 

other people. 

Keywords: Attitude, Narcissism, Instagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Komunikasi telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di 

manapun berada, karena komunikasi diperlukan untuk berinteraksi atau menjalin 

hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat luas. 

Berdasarkan salah satu sifat komunikasi yaitu komunikasi bermedia (mediated) 

terdapat dua konteks yaitu komunikasi massa dan komunikasi medio (Mulyana : 46). 

Komunikasi massa merupakan salah satu konteks komunikasi manusia yang pada 

hakikatnya menerangkan proses berkomunikasi dengan manusia yang berada dalam 

situasi massa. Dalam hal ini komunikator biasanya menggunakan media untuk 

menyampaikan informasi dengan menggunakan komunikasi massa. Sedangkan 

menurut Deutchman dan Rakhmat (2000:188) yang dimaksud dengan komunikasi 

massa atau komunikasi publikasi adalah pernyataan yang disebarluaskan atau untuk 

diketahui oleh umum melalui media massa. 

 

  



 

2 

Komunikasi massa akan lebih mudah dan lebih logis didefenisikan menurut 

bentuknya, televisi, radio, siaran, surat kabar, majalah, dan film (Effendy, 2003:26). 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, komunikasi massa yang dahulu hanya 

menggunakan media cetak ataupun media elektronik, menjadi lebih luas dalam 

memberikan informasi dan kini berkembang menjadi media baru atau new media. 

New media adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan 

komputer dan internet secara khususnya. Termasuk di dalamnya adalah web, blog, 

online social network, social media, online forum dan lain-lain yang menggunakan 

komputer sebagai medianya (Flew dalam Ardianto : 69). 

 

Social media atau media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama 

lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling  

berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu (http://unpas.ac.id/, diakses pada Senin, 5 

Januari 2015). Seiring dengan semakin mudahnya mengakses koneksi internet maka 

semakin banyak pula bermunculan situs media sosial. Fungsi dari media sosial di 

antaranya untuk berbagi pesan, berita (informasi), gambar (foto) dan video. Media 

sosial tidak hanya dapat di akses di perangkat komputer, adanya aplikasi di 

smartphone atau telepon pintar semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses 

media sosial secara mobile sehingga dapat diakses kapanpun dan di manapun. 

Dengan karakter masyarakat Indonesia yang sosial, senang berbagi, hobi eksis 

condong ke narsis, dan tidak begitu concern dengan isu privasi, maka media sosial 

menjadi medium komunikasi yang sangat representatif. Media sosial memberikan 

kebebasan kepada penggunanya untuk mem-posting dan membagikan hal yang 



 

3 

penggunanya inginkan. Beragam aplikasi media sosial yang digemari belakangan ini, 

setiap aplikasi memiliki fasilitas dan kriteria yang berbeda-beda. Misalnya instagram 

yang dibuat untuk berbagi foto. Seseorang dapat mengunggah foto dan 

membagikannya kepada pengikutnya (follower). 

 

Instagram merupakan media hasil dari kemajuan teknologi komunikasi berupa 

aplikasi yang menjadi sarana publikasi dengan cara pengunggahan foto melalui 

jaringan internet dan dapat diakses pada smartphone berbasis iOs atau android. 

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang sedang populer di kalangan 

masyarakat khususnya remaja untuk berbagi foto bahkan hal pribadi sekalipun. 

Berdasarkan survei lembaga GlobalWebIndex terhadap 170 ribu pengguna media 

sosial di 32 negara yang dimuat pada tempo.co, Instagram menjadi media sosial 

dengan peningkatan jumlah pengguna aktif terbesar dalam enam bulan terakhir. 

Jumlah pengguna aktif Instagram melonjak 23 persen dari 130 juta pengguna pada 

Juni 2013 menjadi 150 juta pengguna pada kuartal keempat tahun lalu. Data terakhir, 

jumlah foto yang diunggah ke Instagram sudah mencapai 16 miliar. Setiap hari, 55 

juta pengguna mengunggah fotonya. (http://tempo.co/, diakses pada Rabu, 28 Mei 

2014) 

 

Di Indonesia sendiri, pengguna instagram sudah sangat banyak. Dari survei lembaga 

GlobalWebIndex pada bulan Januari 2014 pengguna instagram di Indonesia sebesar 

32% dan menyebabkan instagram menempati urutan kelima sebagai akun media 
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sosial yang banyak digunakan di Indonesia setelah facebook 93%, twitter 80%, 

google+ 74%, dan linkedin 39%.   

 

Gambar 1. Hasil survei pengguna media sosial di Indonesia 

 
Sumber: wearesocial.sg 

 

Instagram sebagai sarana informasi menjadi fenomena sosial yang patut untuk 

dicermati karena banyaknya masyarakat yang tertarik dan memiliki akun instagram 

sebagai aplikasi media sosial populer yang semua hal di dalamnya bisa menjadi 

trendsetter di kalangan remaja. Remaja menjadi semakin gemar show off atau 

menampilkan dirinya kepada khalayak dikarenakan instagram memberikan kebebasan 

dalam mengunggah dan membagikan foto yang ia inginkan kepada khalayak. Remaja 

menjadi merasa percaya diri untuk mengunggah dan membagikan foto sehingga 

menyebabkan munculnya sikap narsisme berkembang di instagram. Narsisme 

merupakan perilaku cinta berlebihan terhadap diri sendiri, seperti mengunggah foto 

diri sendiri, foto bersama teman atau keluarga, dan foto barang pribadi.  
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Penerimaan dan penghargaan dari teman sebaya sangat mempengaruhi kepercayaan 

diri remaja. Kesalahan dalam mengembangkan kepercayaan diri dan penghargaan diri 

ini dapat mengakibatkan sikap narsisme. Sikap narsisme kini tengah menjadi 

fenomena yang cukup hangat di masyarakat. Kecenderungan perilaku yang sering 

diidentikkan dengan kaum remaja ini menjadi hal yang begitu mudah dijumpai dalam 

keseharian.  

 

Prariset dilakukan oleh peneliti melalui tahapan wawancara kepada pelajar SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung, dilakukan di sekolah tersebut karena SMA Negeri 2 

Bandar Lampung merupakan sekolah negeri favorit di Lampung serta merupakan 

sekolah bertaraf internasional. Prariset dilakukan kepada siswa yang memiliki akun 

Instagram dan aktif dalam penggunaannya tentang mengunggah foto ke akun 

Instagram, mereka biasanya mengakses Instagram lebih dari 10 kali dalam sehari. 

Jika diakumulasikan, mereka mampu menghabiskan antara 2 – 4 jam dalam sehari. 

Dalam hal ini biasanya para remaja tersebut dapat mengunggah 1 – 3 foto dalam 

sehari dan selebihnya mereka menghabiskan waktu untuk melihat akun lain dan 

mencari informasi yang mereka butuhkan. Foto yang mereka unggah merupakan foto 

yang menampilkan sikap narsisme atau foto yang membanggakan diri sendiri baik itu 

foto pribadi atau foto bersama teman-teman.  

 

Maka Sejalan dengan uraian diatas, peneliti merasa penting untuk mengetahi 

mengapa para remaja khususnya siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung begitu sering 

menggunakan instagram sebagai media untuk meluapkan rasa narsisme dengan cara 
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mengunggah foto diri sendiri atau foto yang berkenaan dengan dirinya, sehingga 

judul yang diambil dalam skripsi ini adalah ‘Analisis Sikap Narsisme dalam Aplikasi 

Instagram (Studi pada Siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung)’. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pada usul penelitian ini penulis 

merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu ”bagaimana sikap narsisme dalam 

aplikasi instagram?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menganalisis bagaimana sikap narsisme dalam aplikasi instagram. 

b. Untuk menganalisis tujuan sikap narsisme  

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penulisan ini yaitu : 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu komunikasi dan juga diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan 

pemikiran, pengetahuan, gambaran dan informasi akan sikap narsisme pada 

remaja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolok 

ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan 

penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan 

penelitian dari segi teori maupun konsep. Adapun penelitian sebelumnya dipakai 

sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat 

penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian tentang facebook sebagai 

media komunikasi yang dilakukan oleh Hari Kristanto, mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. Ia menganalisis 

tentang situs jejaring sosial facebook yang digunakan sebagai media komunikasi 

bagi mahasiswa. Masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini ialah 

persepsi penggunaan facebook sebagai media komunikasi dalam pertemanan. 

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa 

menggunakan facebook untuk berhubungan dengan teman-temannya. Fasilitas 

facebook seperti photo tagging atau menandai foto sangat digemari karena dengan 

begitu orang yang ditandai di dalam foto bisa saling berkomunikasi. Selain itu 

fasilitas wall to wall, komentar status, chatting, dan permainan pada facebook 
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juga sangat digemari. Bersumber dari penelitian inilah penulis mendapat 

informasi bahwa jejaring sosial yang merupakan bentuk dari media massa mampu 

menjadi media untuk berkomunikasi dengan baik. Namun tidak ada penjelasan 

mengenai sikap narsisme remaja yang terdapat pada foto yang diunggah melalui 

fasilitas pengunggahan di facebook. 

 

Tabel 1. Penelitian Hari Kristanto 

Nama Peneliti Hari Kristanto 

Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sebelas Maret 

2010 

Judul Penelitian Facebook sebagai Media Komunikasi 

(Study Deskriptif kualitatif Motivasi dan Persepsi 

Penggunaan Facebook Sebagai Media Komunikasi Jejaring 

Sosial Dalam Pertemanan 

Pada Mahasiswa Fisip UNS Non Reguler Angkatan 2007 - 

2008) 

Metodologi yang 

Dipakai 

Deskriptif Kualitatif 

Landasan Teori Teori Penggunaan dan Pemenuhan Kebutuhan 

Hasil Penelitian Sebagian besar mahasiswa menggunakan facebook untuk 

berhubungan dengan teman-temannya. Fasilitas facebook 

seperti photo tagging atau menandai foto sangat digemari 

karena dengan begitu orang yang ditandai di dalam foto bisa 

saling berkomunikasi. Selain itu fasilitas wall to wall, 

komentar status, chatting, dan permainan pada facebook 

juga sangat digemari. 

Kontribusi Pada 

Penelitian 

Menjadi referensi bagi penelitian penulis berkenaan 

penggunaan jejaring sosial. 
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Perbedaan 

Penelitian 

Penelitian ini dapat diketahui bahwa facebook memiliki 

banyak fasilitas untuk menjalin komunikasi dengan orang 

lain, seperti wall to wall, chatting, photo tagging, 

berkomentar di status dan foto teman. Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan hanya memfokuskan fasilitas 

mengunggah dan membagikan foto melalui aplikasi 

instagram dan lebih menjelaskan tentang sikap narsisme 

remaja yang terdapat dalam foto. 

 

 

B. Tinjauan Tentang Sikap 

1. Pengertian Sikap 

Terdapat beberapa pendapat diantara para ahli apa yang dimaksud dengan sikap 

itu. Ahli yang satu mempunyai batasan lain bila dibandingkan dengan ahli 

lainnya. Untuk memberikan gambaran tentang hal ini, diambil beberapa 

pengertian yang diajukan oleh beberapa ahli.  

 

Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif. Respon hanya akan timbul apabila 

individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi 

individual. Respons evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan 

sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang 

memberi menyenangkan-tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal 

sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 2007).  

 

Sikap adalah penilaian atau pendapat seseorang terhadap stimulus atau objek 

(masalah kesehatan, termasuk penyakit). Sikap yang terdapat pada individu akan 



 

10 
 

memberikan warna atau corak tingkah laku ataupun perbuatan individu yang 

bersangkutan. Sikap merupakan reaksi atau objek (Notoadmodjo, 2003). 

 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kondisi 

mental relatif menetap untuk merespon suatu objek atau perangsang tertentu yang 

mempunyai arti, baik bersifat positif, netral, atau negatif, mengangkat aspek-

aspek kognisi, afeksi, dan kecenderungan untuk bertindak. 

 

2. Unsur (Komponen) Sikap 

Berkaitan dengan pengertian diatas pada umumnya pendapat yang banyak diikuti 

ialah bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang membentuk struktur 

sikap, yaitu : 

a. Komponen kognitif ( komponen perceptual ), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana persepsi orang terhadap objek sikap. Merupakan 

representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Berisi persepsi 

kognitif disamakan dengan pandangan (opini) apabila menyangkut masalah 

isu atau masalah kontroversi. 

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang atau rasa tidak senang terhadap objek sikap. 

Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang 

merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap, yaitu 

positif dan negatif. Merupakan perasaan individu terhadap objek sikap dan 

menyangkut masalah emosi. Aspek emosional ini yang biasanya berakar 
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paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan aspek yang paling 

bertahan terhadap pengaruh yang mungkin akan mengubah sikap seseorang. 

Komponen afeksi disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action component, yaitu 

komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap 

objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan 

besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objek sikap. Merupakan aspek kecenderungan berperilaku sesuai dengan 

sikap yang dimiliki seseorang. Berisi tendensi untuk bertindak atau bereaksi 

terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang 

dihadapi. Adalah logis untuk mengharapkan bahwa sikap seseorang 

dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku terhadap objek (Triadic Scheme) 

(Yusuf, 2006). 

 

3. Berbagai Kategori Sikap 

Menurut Azwar (2007), sikap terdiri dari : 

1) Menerima (Receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan 

stimulus yang diberikan (objek). Misalnya sikap orang terhadap gizi 

dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian orang itu terhadap ceramah-

ceramah tentang gizi. 

2) Merespon (Responding) 

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan 

tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dan sikap. Karena dengan 
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suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang 

diberikan, lepas dari pekerjaan itu benar atau salah, adalah berarti orang 

tersebut menerima ide tersebut. 

3) Menghargai (Valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah adalah suatu indikasi tingkat tiga. Misalnya seorang ibu yang 

mengajak ibu lain (tetangga, saudara, dan sebagainya) untuk pergi 

menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi, 

adalah bukti bahwa ibu tersebut telah mempunyai sikap positif terhadap 

gizi anak. 

4) Bertanggung Jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipilihnya dengan segala 

resiko adalah merupakan sikap yang paling tinggi. Misalnya, seorang ibu 

mau menjadi akseptor KB, meskipun mendapatkan tantangan dari mertua 

atau orang tuanya sendiri. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Sikap 

a. Faktor intern yaitu : faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang yang 

bersangkutan sendiri. Kita tidak dapat menangkap seluruh rangsangan dari 

luar melalui persepsi, oleh karena itu kita harus memilih 

rangsanganrangsangan mana yang akan kita teliti dan mana yang harus 

dijauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan kecenderungan-

kecenderungan dalam diri kita. 
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b. Faktor ekstern : yang merupakan faktor diluar manusia, yaitu : 

1) Sifat objek yang dijadikan sasaran sikap. 

2) Kewibawaan orang yang mengemukakan sikap tersebut. 

3) Sifat orang / kelompok yang mendukung sikap tersebut. 

4) Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap. 

5) Situasi pada saat sikap dibentuk (Purwanto dalam Azwar : 2007). 

 

C. Tinjauan Tentang Narsisme 

Individu-individu yang menunjukan cinta diri yang berlebihan, Freud 

menamakannya ”The narcisstic” dan pelakunya disebut individu narsisstik. Freud 

mengatakan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, misalnya cinta terhadap diri 

sendiri (self love), mengagumi diri sendiri (self admiration), membesar-besarkan 

diri sendiri/perilaku ekspansif (self aggrandizement). (Sigmund Freud dalam 

Raskin & Terry, 1988 : 890-902) 

 

Dalam psikolanalisis, narsis normal terjadi pada masa kanak-kanak. Pada orang 

dewasa atau setelah masa pubertas disebut sebagai narsis kedua. Tingkatan 

narsistik dikatakan normal bila seseorang memiliki cukup penghargaan atas diri 

sendiri dengan aspirasi yang realistis. Dikatakan mengalami gangguan 

(personality disorder) apabila kondisi tersebut berulang, menetap dan menjadi 

karakter yang dapat ditelusuri dalam suatu jangka waktu tertentu dan secara 

patologis (oleh psikologi klinis/psikiatris) dinyatakan telah mengganggu fungsi 

sosial seseorang. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik cenderung 

mengagumi diri sendiri secara berlebihan atas keunikannya, atas kesuksesannya, 
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atas atribut sosialnya, dan ia senantiasa membutuhkan penghargaan dari orang 

lain untuk kenyamanannya dan untuk mem-perkuat keyakinan akan dirinya 

sendiri. Seorang narsistik cenderung memiliki masalah dalam berhubungan 

dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya. 

 

American Psychiatric Association (2000 : 717) dalam Cognitive Theraphy of 

Personality Disorder, menyebutkan sembilan kriteria orang dengan kepribadian 

narsistik antara lain: 

1) Memiliki rasa kepentingan diri yang besar (misalnya, pencapaian dan bakat 

yang dilebih-lebihkan, berharap terkenal sebagai superior tanpa usaha yang 

sepadan) 

2) Preokupasi dengan khayalan akan keberhasilan, kekuatan, kecerdasan, 

kecantikan, atau cinta ideal yang tidak terbatas. 

3) Yakin bahwa ia adalah “khusus” dan unik dan dapat dimengerti atau harus 

berhubungan dengan orang lain (atau institusi) yang khusus atau memiliki 

status tinggi. 

4) Membutuhkan kebanggan yang berlebihan 

5) Memiliki parasaan bernama besar, yaitu harapan yang tidak beralasan akan 

perlakuan khusus atau kepatuhan otomatis sesuai harapannya. 

6) Eksploitatif secara interpersonal, yaitu mengambil keuntungan dari orang lain 

untuk mencapai tujuannya sendiri 

7) Tidak memiliki empati dan tidak mau mengenali atau mengetahui perasaan 

dan kebutuhan orang lain. 
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8) Sering merasa iri dengan orang lain atau yakin bahwa orang lain iri kepada 

dirinya 

9) Menunjukkan perilaku atau sikap yang congkak dan sombong 

 

Sedangkan fakta lain akhir-akhir ini adalah masyarakat sering menggunakan 

istilah narsistik berdasarkan perilaku seseorang jika menunjukkan salah satu dari 

ciri-ciri tersebut di atas. 

“Penggunaan istilah narsis dalam semiotika visual tidak 

diketahui persis siapa yang memulainya. Tetapi istilah ini pernah 

digunakan oleh Dyer (1982:96-104) ketika menjelaskan makna 

tanda pada penjelasan representasi tubuh manusia yaitu tentang 

arti tatanan rambut wanita yang bisa merepresentasi kecantikan 

menggairahkan atau narsis.” (Rose 2001 : 75) 

 

Pada sisi lain akhir-akhir ini cukup banyak artikel yang menulis tentang fenomena 

narsistik pada media komunikasi seperti pada situs jejaring sosial seperti facebook 

dan aplikasi instagram. Masyarakat tampak sangat nyaman menampilkan foto dan 

menulis segala hal tentang mereka sekalipun merupakan informasi bersifat pribadi 

untuk menjadi konsumsi publik. Berdasarkan fakta tersebut patutlah diduga 

bahwa inilah yang memperkuat pesan narsis yang muncul pada media pertemanan 

sosial. Kesukaan untuk dinikmati oleh orang lain demi memperkuat citra diri 

mengakibatkan orang-orang memproklamasi-kan sisi kehidupan pribadi mereka 

melalui media komunikasi yang paling mungkin, atau paling mudah diakses 

publik. 

 

Masyarakat menganggap narsisme tidak hanya sesuatu yang dipandang negatif. 

Setidaknya, banyak orang sudah tidak peduli lagi apakah ia seorang yang 
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dikategorikan narsis atau tidak. Saat ini banyak perangkat teknologi mendorong 

orang untuk lebih aktif mengenalkan siapa dirinya ke dunia luar. Contoh sikap 

narsisme yang lagi marak dalam masyarakat saat ini ialah selfie. Istilah selfie 

digunakan saat seseorang mengarahkan kamera ke diri sendiri. Tidak ada efek 

psikologi yang berat terhadap orang di sekitarnya yang melihat aksi itu. Bergaya 

narsis yang seperti itu justru kerap membuat ceria suasana. Orang yang berada di 

sekitar orang yang sedang selfie pun bisa tersenyum-senyum melihat tingkah 

orang yang sedang selfie. Selain itu, hal positif dari sikap narsisme ialah 

mengekspresikan diri dan mampu menghilangkan badmood seseorang. Dalam 

konteks ini, tidak ada masalah dengan sikap narsisme. 

 

D. Tinjauan Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini 

merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan 

sosial. Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa 

kanak-kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau seseorang yang 

menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang 

perasaannya dan sebagainya. Kartini Kartono (1995: 148) “masa remaja disebut 

pula sebagai penghubung antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”. Pada 

periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan 

fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual.  
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World Health Organization (WHO) mendefinisikan remaja (dalam Sarlito 

Wirawan Sarwono, 20011) adalah suatu masa ketika: 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda 

seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari 

kanak-kanak menjadi dewasa. 

c. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada 

keadaan yang relatif lebih mandiri. 

Berdasarkan beberapa pengertian remaja yang telah dikemukakan para ahli, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja adalah individu yang sedang berada pada 

masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan 

perkembangan yang sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial. 

 

2. Batasan Usia Remaja 

Terdapat batasan usia pada masa remaja yang difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan 

bersikap dan berperilaku dewasa. Menurut Kartini Kartono (1995: 36) dibagi tiga 

yaitu: 

a. Remaja Awal (12-15 Tahun) 

Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang sangat pesat dan 

perkembangan intelektual yang sangat intensif, sehingga minat anak pada dunia 

luar sangat besar dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi 

namun belum bisa meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa 
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ini remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan merasa 

kecewa. 

 

b. Remaja Pertengahan (15-18 Tahun) 

Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan tetapi pada masa 

remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan kepribadian dan kehidupan 

badaniah sendiri. Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan 

perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang penuh 

keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul kemantapan pada diri 

sendiri. Rasa percaya diri pada remaja menimbulkan kesanggupan pada dirinya 

untuk melakukan penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu 

pada masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirnya. 

c. Remaja Akhir (18-21 Tahun) 

Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya 

dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. 

Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja 

sudah mempunyai pendirian tertentu berdasarkan satu pola yang jelas yang baru 

ditemukannya. 

 

E. Tinjauan tentang Instagram  

1. Sejarah dan Pengertian Instagram 

Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. merupakan sebuah 

teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk 

telepon genggam. Pada awalnya Burbn,Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu 
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banyak di dalam HTML5 mobile (hiper text markup language 5), 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 akhirnya menjadi awal 

mula munculnya media sosial Instagram. Namun saat in instagram 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. 

 

Nama instagram berasal dari pengertian dari 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 instan-

telegram. Sama halnya dengan jejaring sosial lain, instagram dapat mengunggah 

foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin 

disampaikan dapat diterima dengan cepat.  
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2. Fitur pada Instagram 

a. Pengikut (Follower dan Following) 

Sistem sosial di dalam instagram adalah dengan adanya pengikut (follower) atau 

mengikuti (following) akun pengguna lain. Dengan demikian komunikasi antara 

sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka 

dan komentar pada suatu foto. 

b. Mengunggah dan Membagikan Foto atau Video 

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagi tempat mengunggah dan berbagi 

foto kepada pengguna lainnya. Foto yang diunggah dapat diperoleh dengan 

kamera device tersebut (mengambil foto baru) atau foto yang ada di dalam album 

device tersebut. Selain itu foto dan video yang diunggah tidak hanya dapat 

dibagikan pada instagram saja, melainkan dapat dibagi juga melalui jejaring sosial 

lainnya seperti instagram, facebook, foursquare, dll. 

c. Efek foto 

Pada versi awalnya, Instagram memiliki 15 efek-efek yang dapat digunakan oleh 

para pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto atau video. Di 

dalam pengaplikasian efek sekalipun para pengguna juga dapat menghilangkan 

bingkai-bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut.  

d. Arroba 

Seperti twitter dan facebook, instagram juga memiliki fitur dapat menyinggung 

pengguna lain dengan menggunakan tanda arroba (@) dan memasukkan username 

pengguna akun instagram tersebut. Pada dasarnya tanda arroba ini dimaksudkan 

untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disinggung tersebut. 

e. Label Foto 
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Sebuah label di dalam Instagram adalah sebuah kode yang memudahkan para 

pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan “kata kunci” dengan 

menambahkan tanda hashtag (#) sebelum label foto. Bila para pengguna 

memberikan label pada sebuah foto, maka foto tersebut dapat lebih mudah untuk 

ditemukan. Label itu sendiri dapat digunakan di dalam segala bentuk komunikasi 

yang bersangkutan dengan foto itu sendiri. Para pengguna dapat memasukkan 

namanya sendiri, tempat dimana mengambil foto tersebut, dan lain-lain. Foto 

yang telah diunggah, dapat dimasukkan label yang sesuai dengan informasi yang 

bersangkutan dengan foto. Pada saat ini label adalah cara yang terbaik jika kita 

hendak mempromosikan foto di dalam instagram. Misalnya pengguna memberi 

label pada sebuah foto dengan kata #prawedding, maka jika pengguna lain 

mengetikkan kata prewedding pada kolom pencari di aplikasi instagram akan 

muncul sejumlah foto yang sudah diberi label tersebut. 

f. Geotagging 

Geotagging adalah identifikasi metadata geografis dalam sebuah media situs 

ataupun foto. Fitur ini dapat menambahkan lokasi dengan cara mengaktifkan GPS 

pada device tersebut. Dengan demikian para pengguna lain dapat mengetahui di 

mana foto diambil atau diunggah. 

g. Popular 

Halaman popular merupakan halaman yang berisi kumpulan foto-foto popular 

dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi 

foto yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut pun 

juga dapat bertambah. Foto-foto yang ada di halaman popular tidak selamanya 
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berada di halaman tersebut, melainkan dengan berjalannya waktu, foto-foto 

popular baru lagi yang masuk ke dalam dafter halaman tersebut. 

h. Pesan 

Pesan langsung atau direct message pada palikasi instagram ialah pesan pribadi 

yang ditujukan langsung kepada pengguna lainnya tanpa ada pengguna lain yang 

mengetahui. Pesan langsung ini bisa digunakan juga untuk mengobrol dengan 

pengguna lain seperti aplikasi berbasis chatting lainnya. 

i. Stories 

Instagram Stories adalah fitur baru yang diluncurkan instagram. Fitur ini adalah 

fitur yang sangat murup dengan aplikasi SnapChat. Pengguna dapat langsung 

membagikan aktifitas sehari-hari baik berupa foto maupun video singkat secara 

langsung kepada followers dengan ditambahkan tulisan dan efek tertentu namun 

hanya dapat dilihat dalam waktu 24 jam. Karena setelah melewati 24 jam secara 

otomatis stories akan terhapus dengan sendirinya. 

j. Live Stories 

Instagram live stories merupakan juga fitur baru yang dari instagram. Pengguna 

instagram dapat menayangkan live video streaming melalui stories dengan durasi 

selama satu jam. Siaran langsung video tidak dapat disimpan sehingga ketika 

pengguna selesai melakukan siaran langsung, video akan langsung hilang. 

 

 

3. Kemudahan dan Manfaat Instagram 

Instagram merupakan aplikasi mobile yang ada di smartphone. Hal ini 

menyebabkan instagram mudah untuk diakses. Selain itu dengan adanya fitur-fitur 
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yang ada di instagram dapat memudahkan para penggunanya untuk menggunakan 

aplikasi ini. Hal ini membuat instagram cepat mendapat tempat di kalangan 

masyarakat. Pengguna juga dapat menemukan beragam informasi yang mereka 

inginkan melalui instagram. Selain itu instagram juga dimanfaatkan untuk 

berbagai kepentingan, misalnya: 

 

a. Kebebasan mengekspresikan diri 

Dalam dunia yang global, manusia dibebaskan untuk berekspresi. Tidak cukup 

hanya di dunia nyata, manusia pun menggunakan dunia maya melalui beragaam 

aplikasi jejaring sosial termasuk instagram. Mengekspresikan diri yang kemudian 

diunggah dan dibagikan melalui instagram dapat memberikan kepuasan pribadi 

bagi penggunanya. Melalui foto, pengguna lebih ekspresif untuk menunjukkan 

sesuatu karena intagram adalah tempat ‘kumpulan foto lah yang berbicara’. 

 

Gambar 2. Bentuk kebebasan mengekspresikan diri di instagram 

 
Sumber: instagram.com/fahriadyy 
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b. Memberikan informasi 

Informasi tidak hanya diberikan dalam bentuk artikel atau tulisan. Dengan adanya 

instagram masyarakat dapat membagikan beragam informasi melalui foto, baik itu 

peristiwa, lokasi, dan informasi lainnya. 

 

Gambar 3. Jumlah foto yang dibagikan di 

instagram berkenaan dengan fashion 

 
Sumber: instagram.com 

Gambar 4. Informasi mengenai tempat wisata 

Gili Trawangan, Lombok, NTB 

 
Sumber: instagram.com/leolimantara 

 

c. Meningkatkan kepopuleran 

Fungsi ini biasanya lebih digunakan oleh para artis dan orang terkenal. Mereka 

membagikan foto aktifitas sehari-hari. Dengan demikian, mereka bisa lebih dekat 

kepada penggemarnya.  
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Gambar 5. Penyanyi Raisa yang membagikan fotonya di instagram 

 
Sumber: instagram.com/raisa6690 

 

d. Media bisnis 

Instagram dapat digunakan sebagai media untuk suatu bisnis, usaha, jasa ataupun 

produk. Dengan instagram ini pengguna dapat memasarkan suatu produk barang 

yang akan dijual kepada peminatnya. Dengan cara mengunggah koleksi foto dari 

suatu barang produk yang ditawarkan di instagram membuat para follower dapat 

melihat dan mengetahui produk barang yang akan dijual, dan kemudian 

melakukan transaksi dengan pengguna yang menawarkan produk.  

 

Gambar 6. Pemasaran online shop 

  
Sumber: instagram.com/lrgclothing 
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F. Landasan Teori  

1. Teori Motivasi ERG 

Teori motivasi ERG hadir disebabkan dari ketidakpuasan terhadap teori 

kebutuhan dari Maslow, maka Clayton Alderfer pada akhir tahun 1960 

mengembangkan sebuah teori alternatif tentang kebutuhan manusia (Winardi, 

2011:78). Clayton Paul Alderfer adalah seorang pakar psikologi organisasi di 

Amerika. Alderfer mengembangkan teori motivasi hirarki kebutuhan Abraham 

Maslow menjadi lebih efektif dan efisien. Piramida kebutuhan manusia yang 

digagas Maslow diklasifikasikan menjadi tiga kategori oleh Alderfer. Seperti pada 

model hirarki Maslow yang berjenjang, teori ERG juga memiliki prioritas sesuai 

dengan urutannya. Penelitian menunjukkan ketimpangtindihan hierarki kebutuhan 

Maslow, dan teori motivasi ERG memberikan solusinya. 

 

Pada Teori motivasi ERG Clayton Alderfer membagi kebutuhan manusia menjadi 

tiga tingkat, yaitu kebutuhan existence, kebutuhan relatedness, kebutuhan growth. 

Teori ini jelas tidak menafikan adanya hasrat seseorang untuk menunjukkan 

eksistensinya karena setiap orang memiliki kebutuhan untuk dihargai, dihormati, 

bahkan dipuji. 

a. Existence atau keberadaan adalah acuan pembuktian diri bahwa kegiatan atau 

pekerjaan yang diakukan seseorang dapat berguna dan mendapat nilai yang 

baik di mata orang lain. 

b. Relatedness atau hubungan mencakup kebutuhan untuk berinteraksi dengan 

orang lain.  
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c. Growth atau pertumbuhan adalah kebutuhan yang mendorong seseorang 

untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan produktif terhadap diri sendiri atau 

lingkungan. Realisasi dari kebutuhan penghargaan dan perwujudan diri dari 

Maslow. 

 

Teori ERG bersifat progresif namun tetap fleksibel tanpa mengharuskan 

optimalisasi pemenuhan ketiga kebutuhannya. Teori Motivasi ERG Aderfer ini 

bisa diaplikasikan secara tepat mengikuti kebutuhan personal setiap individu di 

dalam sebuah organisasi. Studi empiris dalam menetapkan ketiga kebutuhan ini 

telah diuji dan dibuktikan secara ilmiah. Sisi positif dari teori kebutuhan ERG ini 

adalah ketiga tingkatannya bisa dinilai secara valid dan terukur untuk 

menganalisis besarnya keinginan dan pemenuhan kepuasannya.  

 

Jika dikorelasikan dengan banyaknya ragam dan gaya foto yang diunggah seorang 

pengguna instagram, Alderfer secara tidak langsung mengatakan bahwa itu adalah 

salah satu bentuk keinginan untuk memenuhi kebutuhan akan excistence, 

relatedness, dan growth. Di lain sisi, hal tersebut juga memiliki identifikasi 

mengenai narsisme. Orang yang mengunggah foto bersifat narsis dikarenakan 

karena ingin mendapatkan pengakuan dan pengharapan status dari orang lain. 

Dengan begitu mereka dapat menunjukkan eksistensinya kepada orang lain. 

 

2. Uses and Gratifications Theory (Teori Kegunaan dan Kepuasan) 

Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu 

menggunakan media untuk pemuas kebutuhannya. Penganut teori ini meyakini 
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bahwa individu sebagai mahluk supra-rasional dan sangat selektif. Menurut para 

pendirinya, Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch (dalam Jalaluddin 

Rakhmat, 1984), uses and gratifications meneliti asal mula kebutuhan secara 

psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau 

sumber-sumber lain, yang membawa pada pola terpaan media yang berlainan 

(atau keterlibatan pada kegiatan lain), dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan 

dan akibat-akibat lain. 

 

Kristalisasi dari gagasan, anggapan, temuan penelitian tentang Uses and 

Gratification Media mengatakan, bahwa kebutuhan sosial dan psikologis 

menggerakkan harapan pada media massa atau sumber lain yang membimbing 

pada perbedaan pola-pola terpaan media dalam menghasilkan pemuasan 

kebutuhan dan konsekuensi lain yang sebagian besar mungkin tidak sengaja. 

 

Elihu Katz, Jay G. Blumler, dan Michael Gurevitch (dalam Morissan, 20013: 264) 

menguraikan lima elemen atau asumsi-asumsi dasar dari Uses and Gratification 

Media sebagai berikut: 

a. Audien adalah aktif, dan penggunaan media berorientasi pada tujuan. 

b. Inisiatif yang menghubungkan antara kebutuhan kepuasan dan pilihan media 

spesifik terletak di tangan audien. 

c. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan 

kebutuhan audien. 
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d. Orang-orang mempunyai kesadaran-diri yang memadai berkenaan 

penggunaan media, kepentingan dan motivasinya yang menjadi bukti bagi 

peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan itu. 

e. Nilai pertimbangan seputar keperluan audiens tentang media spesifik atau isi 

harus dibentuk. 

 

Penggunaan media didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang ditentukan 

oleh audien sendiri. Jay G. Blumler (1979) mengemukakan sejumlah gagasan 

mengenai jenis-jenis kegiatan yang dilakukan audien (audien activity) ketika 

menggunakan media, yaitu: 

a. Kegunaan (utility), media memiliki kegunaan dan orang dapat memanfaatkan 

kegunaan media. 

b. Kehendak (intentionality), motivasi audien menentukan konsumsi terhadap 

media. 

c. Seleksi (selectivity), penggunaan media mencerminkan ketertarikan atau 

prederensi audien. 

d. Tidak terpengaruh hingga terpengaruh (imperviousness to influence), audien 

menciptakan makna terhadap isi media yang memengaruhi apa yang mereka 

fikirkan dan kerjakan. 

 

Kebutuhan dan kepuasan audien media ada bermacam-macam, mereka 

menyesuaikan atas apa kesukaan diri mereka masing-masing. McQuail dkk. 

(1972) mengindetifikasi beberapa cara untuk mengklasifikasikan kebutuhan dan 

kepuasan audien, yaitu Pengalihan (diversion) yang bisa diidentifikasikan sebagai 
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keluar dari rutinitas atau masalah sehari-hari, Hubungan Personal (personal 

relationship) terjadi jika orang menggunakan media sebagai ganti temannya, 

Identitas Personal (personal identity) adalah cara untuk menekankan nilai-nilai 

individu, dan Pengawasan (surveillance) untuk mencari informasi dalam 

membantu seseorang mencapai sesuatu.  

 

Sedangkan Katz, Gurevitch dan Haan (dikutip oleh Onong Uchjana, 2003) 

menyebutkan kebutuhan audien dapat digolongkan menjadi lima, antara lain:  

a. Kognitif, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan.  

b. Afektif, kebutuhan yang berkaitan dengan penugahan pengalaman yang 

estetis, menyenangkan, dan emosional.  

c. Integrasi Personal, Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, 

kepercayaan, stabilitas dan status individual.  

d. Integrasi Sosial, kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan 

keluarga, teman dan dunia.  

e. Pelepasan Ketegangan, berkaitan dengan kebutuhan menghindarkan tekanan, 

ketegangan, dan hasrat akan keanekaragaman.  

 

G. Kerangka Fikir 

Seperti yang sudah dituliskan di awal, teori kebutuhan dan teori motivasi ERG 

menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dan motivasi untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Dalam kasus ini, sesuai dengan teori kegunaan dan kepuasan, 

media digunakan manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan 
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bertujuan memperoleh kepuasan. Ada tiga tujuan dalam pengembangan teori 

kegunaan dan kepuasan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana individu 

menggunakan media massa untuk memuaskan kebutuhan sosial, status, dan 

aktualisasi diri, untuk mencari motif dari individu dalam menggunakan media, 

untuk mengidentifikasi konsekuensi positif dan negatif dalam penggunaan media 

secara individu. Teori ini menyatakan bahwa seseorang secara aktif mencari 

media tertentu dan muatan tertentu untuk menghasilkan kepuasan atau hasil 

tertentu (Katz, Blumer, & Gurevitch, 1974).  

 

Teori-teori tersebut dihubungkan kepada instagram yang merupakan media sosial 

yang memfasilitasi penggunanya untuk dapat mengunggah dan membagikan foto 

kepada khalayak. Pengguna dibebaskan untuk mengunggah dan membagikan foto 

yang mereka inginkan agar pengguna diberikan kepuasan dalam mengakses media 

sosial tersebut. Sifat pengguna yang ingin diakui dan memilki status sosial dari 

para pengguna lain semakin menyebabkan foto yang menampilkan sikap narsisme 

menjadi semakin sering ditemukan di instagram.  

 

Dalam kasus ini penulis menghubungkan kepada Siswa SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung yang memiliki akun instagram yang aktif dalam penggunaanya. Untuk 

membatasi cakupan penelitian yang terlalu luas, maka penulis hanya 

mengkhususkan penelitian pada sikap narsisme remaja berdasarkan teori 

kebutuhan dan teori motivasi ERG, dan teori kegunaan dan kepuasan. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat menganalisis bagaimana sikap narsisme dalam aplikasi 

instagram dan menganalisis tujuan sikap narsisme. 
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Gambar 7. Bagan kerangka pikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksploratif kualitatif. Metode 

penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mematakan suatu 

objek secara relatif mendalam atau dengan kata lain penelitian eksploratif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab atau hal-hal yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui secara persis dan 

spesifik mengenai objek penelitian kita. Peneliti mengungkapkan penelitian 

eksploratif ini secara kualitatif. Sugiyono (2007:49) menyatakan dalam penelitian 

kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi oleh Spradley dalam 

Sugiyono (2007:49) dinamakan social situation atau situasi soaial yang terdiri dari 

tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan aktifitas. Pada situasi sosial atau obyek 

penelitian ini penelitian dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang 

yang ada pada tempat tertentu. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah 

pendekatan kualitatif dalam komunikasi menekankan pada bagaimana sebuah 

pendekatan dapat mengungkapkan makna-makna dari konten komunikasi yang 

ada sehingga hasil-hasil penelitian yang diperoleh berhubungan pemaknaan dari 
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sebuah proses komunikasi yang terjadi sehingga dapat menghasilkan data berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Menurut Craswell, beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu: 

1. Peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi. 

2. Peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan 

analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, 

melakukan observasi partisipasi di lapangan. 

3. Peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses 

penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman melalui kata atau 

gambar. 

4. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana peneliti membuat 

konsep, hipotesa dan teori berdasarkan data lapangan yang diperoleh serta 

mengembangkannya di lapangan dalam proses ’jatuh-bangun’. 

(Bungin,2006:307) 

 

B. Definisi Konsep  

Untuk menghindari penyimpangan dan memberi arah dalam menafsirkan konsep-

konsep yang ada, maka dalam penelitian ini dirumuskan definisi konseptual 

sebagai berikut: 

1. Sikap Narsisme 

Sikap narsisme merupakan perilaku yang muncul sebagai akibat dari rasa 

mencintai diri (self love) yang berlebihan. Sigmund Freud (dalam Raskin & 

Terry, 1988) menggambarkan individu-individu yang menunjukan cinta diri 
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yang berlebihan, Freud menamakannya ”The narcisstic” dan pelakunya 

disebut individu narsisstik atau seorang narsisis. Freud mengatakan sikap 

seseorang terhadap dirinya sendiri, misalnya cinta terhadap diri sendiri (self 

love), mengagumi diri sendiri (self admiration), membesar-besarkan diri 

sendiri/perilaku ekspansif (self aggrandizement). 

2. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial termasuk pemilik Instagram sendiri. 

 

C. Fokus Penelitian  

Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa sikap narsisme dalam aplikasi instagram. 

Tolok ukur narsis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mengunggah foto berkenaan dengan diri (baik foto diri, foto bersama 

keluarga, teman, atau kerabat, foto tentang kegiatan sehari-hari, dan foto 

tentang barang pribadi) setidaknya dua foto dalam sehari. 

b. Kesesuaian foto yang diunggah dengan kehidupan sehari-hari. 

2. Alasan, faktor penyebab, tujuan, dan manfaat pengunggahan foto yang 

menunjukkan sikap narsisme dalam aplikasi instagram. 

 

D. Penentuan Informan  

Teknik pemilihan informan adalah teknik purposive (disengaja). Menurut 

Singarimbun dan Sofyan Effendi (2000: 35) teknik purposive bersifat tidak acak, 
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dimana subjek penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tertentu. 

Alasan penulis memilih informan penelitian di SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

yaitu karena SMA Negeri 2 Bandar Lampung ialah SMA negeri favorit di 

Lampung dan ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung memiliki passing grade yang tinggi sehingga secara 

otomatis siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung adalah siswa yang memiliki 

tingkat pendidikan dan pengetahuan yang lebih dibanding sekolah lain. Biaya 

pendidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung ialah untuk tingkat ekonomi 

menengah keatas sehingga penulis merasa bahwa sebagian besar siswa SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung memiliki smartphone yang merupakan teknologi 

mutakhir. Efisiensi waktu dan biaya penelitian karena lokasi SMA Negeri 2 

Bandar Lampung yang bertempat tidak jauh dari kediaman penulis. 

Adapun pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan informan penelitian ini 

adalah : 

1. Informan adalah siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Informan memiliki smartphone dan memiliki akun instagram serta aktif 

dalam penggunaannya. 

3. Informan merupakan remaja popular yang ditandai dengan jumlah follower 

lebih banyak daripada following dan memiliki sedikitnya seratus follower. 

4. Informan telah mengunggah setidaknya seratus foto pada akun instagram 

miliknya. 

5. Informan berjumlah enam orang (tiga orang pria dan tiga orang wanita) 
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E. Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Moleong (2004:157) sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti 

dokumen dan lain-lain. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara 

menggali dan mengumpulkan informasi dari informan yang dianggap 

mengetahui segala permasalahan yang akan diteliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari studi literatur (buku, koran, 

majalah, artikel, dan lain-lain), dan internet. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara mendalam 

Proses pengumpulan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara 

langsung dengan informan yang dianggap mengetahui secara rinci 

permasalahan penelitian berkaitan sikap narsisme remaja. 

2. Observasi 

Menurut Jallaludin Rakhmat (1995:96) teknik observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang penting dalam penelitian ilmiah. Observasi bukan 

hanya melihat dan mengamati. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, 

pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaa 

dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan empiris. 
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3. Dokumentasi 

Bahan dokumen foto yang diperoleh dari objek penelitian yang berupa 

screenshoot akun instagram yang menggambarkan sikap narsisme.  

4. Studi kepustakaan (studi literatur) 

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung terkait dengan sikap 

narsisme dalam aplikasi instagram.   

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005:248) 

Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus 

lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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2. Display (Penyajian Data) 

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai 

data dan tidak terbenam dalam setumpuk data. 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari 

data yang di uji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga 

diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran Umum Tentang Instagram  

Instagram diciptakan pada tahun 2010 oleh Burbn,Inc. yang merupakan sebuah 

perusahaan dengan teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan 

aplikasi untuk telepon genggam. Instagram merupakan media hasil dari kemajuan 

teknologi komunikasi berupa aplikasi yang menjadi sarana publikasi dengan cara 

pengunggahan foto melalui jaringan internet dan dapat diakses pada smartphone 

berbasis iOs atau android. Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang 

sedang populer di kalangan masyarakat khususnya remaja untuk berbagi foto dan 

video bahkan hal pribadi sekalipun. 

 

Nama instagram berasal dari pengertian dari 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’, cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada 

orang lain dengan cepat. Jadi, instagram berasal dari instan-telegram.  
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Sama halnya dengan jejaring sosial lain, instagram dapat mengunggah foto dan video 

dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan cepat. Foto pada umumnya memiliki aspek rasio 4:3, namun 

foto yang diunggah di instagram harus berbentuk persegi, sehingga terlihat seperti 

hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Tanggal 9 April 2012, facebook 

mengambil alih instagram dengan nilai sekitar satu miliar dolar. 

 

Aplikasi instagram memiliki fitur followers dan followings yang digunakan sebagai 

sistem dengan pengguna lain. Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna 

instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan komentar pada 

suatu foto atau video yang diunggah. Selain itu pengguna dapat mengunggah dan 

membagikan foto kepada pengguna lain. Sebelum membagikan foto atau video, foto 

atau video dapat diedit dan diberikan efek agar dapat terlihat lebih menarik. Selain itu 

fitur arroba (@) dapat digunakan untuk berkomunikasi langsung dengan pengguna 

lain yang disinggung atau di-mention sehingga para pengguna bisa untuk langsung 

saling berkomunikasi pada foto tersebut. Terdapat pula fitur halaman popular pada 

instagram. Halaman popular merupakan halaman yang berisi kumpulan foto dan 

video popular dari seluruh dunia pada saat itu. Secara tidak langsung foto dan video 

tersebut akan dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut pun 

juga dapat bertambah. Foto-foto yang ada di halaman popular tidak selamanya berada 

di halaman tersebut, melainkan dengan berjalannya waktu, foto-foto popular baru lagi 

yang masuk ke dalam dafter halaman tersebut. 
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Saat ini juga terdapat fitur instagram stories pada aplikasi instagram. Fitur ini dapat 

digunakan pengguna untuk membagikan aktifitas sehari-hari baik foto maupun video 

pendek secara langsung (live) kepada followers. Hal-hal menarik pada instagram telah 

memikat para masyarakat untuk menggunakannya hingga membuat aplikasi 

instagram semakin digemari masyarakat khususnya remaja sehingga mampu menjadi 

trendsetter. Remaja menjadi semakin gemar show off atau menampilkan dirinya 

kepada khalayak dengan rasa percaya diri dikarenakan instagram memberikan 

kebebasan dalam mengunggah dan membagikan foto dan video yang ia inginkan 

kepada masyarakat. 

 

 

B. Gambaran Umum Tentang SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

SMA Negeri 2 Bandar Lampung berdiri pada tanggal 1 Agustus 1965 atas prakasa 

guru-guru SMA Negeri 1 Tanjung Karang bersama dengan Persatuan Orang Tua 

Murid dan Guru (POMG) sebagai pengembangan SMA Negeri 1 Tanjung Karang 

yang pada waktu itu merupakan satu-satunya SMA Negeri di kawasan Tanjung 

Karang Teluk Betung. SMA Negeri 2 Bandar Lampung berkembang sangat cepat 

sehingga menjadi sekolah harapan masyarakat luas. Saat ini SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung merupakan sekolah bertaraf internasional. Lulusan SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung banyak yang melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi Favorit di Indonesia, 

bahkan banyak di antara mereka yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi di Luar 

Negeri. Selain itu, banyak alumni lulusan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang 

menjadi para pejabat hingga seorang menteri. Hal ini menandakan bahwa SMA 
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Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu SMA Negeri terbaik di Bandar 

Lampung bahkan di Lampung. 

 

Sesuai dengan tujuan sekolah di atas, SMA Negeri 2 Bandar Lampung memberi 

kebebasan kepada siswa untuk mengapresiasikan diri mereka. Hal ini menyebabkan 

siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung merupakan sekolah yang sangat 

memerhatikan kemajuan teknologi sehingga siswa mampu memahami perkembangan 

teknologi dan peka terhadap perkembangan zaman. Selain itu para siswa juga sangat 

mengikuti perkembangan komunikasi khususnya di bidang media sosial. Kemampuan 

berkomunikasi dan meningkatnya status sosial siswa dikarenakan menjadi siswa 

SMA favorit di Bandar Lampung mampu menjadikan siswa SMA Negeri 2 Bandar 

Lampung lebih mudah untuk menjalin hubungan di media sosial. Peneliti 

menganggap hal ini menarik dan menjadikan siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung 

sebagai subjek penelitian yang tepat mengingat mereka yang dikenal sebagai siswa 

yang menjadi remaja populer di kalangan pelajar sekolah di Bandar Lampung. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimanatelah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk sikap narsisme yang terjadi di instagram ialah: 

a. Seringnya menampilkan foto diri, baik sendiri, selfie, maupun bersama 

kerabat. 

b. Menampilkan citra yang baik kepada khalayak untuk dapat mendapat 

kesan yang baik di hati orang lain.  

c. Merasa iri dengan apa yang diunggah oleh orang lain, terlebih jika 

postingan tersebut mendapat tanda likes yang banyak. Namun juga 

ingin orang lain merasa iri dengan postingan dirinya. 

d. Merasa senang dengan banyaknya followers, dan tanda like. 

e. Menghapus foto atau video untuk foto yang memiliki like dan viewers 

sedikit. 

2. Tujuan sikap narsisme: 

a. Mendapatkan perhatian orang lain. 

b. Ingin dikenal dan dilihat eksistensinya oleh orang lain. 
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c. Menunjukkan superioritas seperti merasa dirinya mampu dan ingin 

orang lain iri terhadapnya. 

d. Ingin mendapat pujian dari orang lain. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain: 

1. Alasan serta tujuan penggunaan media memang dibebaskan kepada 

penggunanya. Akan tetapi peneliti menganggap bahwa para siswa SMA 

Negeri 2 Bandar Lampung untuk dapat memfilter dan membatasi diri dalam 

menggunakan instagram. Hal-hal yang bersifat pribadi sebaiknya tidak terlalu 

penting untuk dipublikasikan. 

2. Perlu hati-hati dalam membagikan foto yang berlebihan pada instagram. 

Karena para pengikut ataupun khalayak justru malah bisa memandang negatif 

terhadap pengunggah. Misalnya, bukannya mendapat tingkat eksistensi, justru 

malah membuat orang lain malas untuk mengikuti akun yang dianggap terlalu 

sering mengunggah foto yang dianggap berlebihan. 

3. Jika mengunggah foto, sebaiknya selalu memunculkan hal-hal dan informasi 

baru agar khalayak yang melihat akun instagram menjadi tertarik untuk 

menunggu postingan terbaru. 
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