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“Diagnosa medical check up di poliklinik ITS… 

darah = sehat, jantung = sehat, paru = sehat, ginjal = sehat, hati = GALAU” 

 

Begitulah tulisan yang terpampang di wall Facebook seorang teman beberapa 

waktu yang lalu, yang kemudian dikomentari oleh teman-teman yang lain. Pada saat ini 

Facebook bak menjamur di dunia, baik bagi kaum adam maupun hawa, tua maupun 

muda. Perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti menyulap perhatian dunia 

untuk fokus pada situs ini. Facebook bahkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-

hari, serta menyatu dalam kehidupan penggunanya (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 

2009).   

Facebook merupakan salah satu bentuk situs jejaring sosial yang menjadi bagian 

dari aplikasi online di dunia maya. Situs jejaring sosial sendiri didesain untuk memelihara 

interaksi sosial dalam lingkungan virtual (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009). Situs 

ini menjadi “lokasi” untuk individu saling berinteraksi (Raacke & Bonds-Raacke dalam 

Muscanell & Guadagno, 2011). Oleh sebab itu, Facebook sebagai perangkat komunikasi 

sosial, dirancang supaya para pemakainya dapat saling menjalin kontak dan komunikasi. 

Pengguna Facebook dapat mencari teman dan menambahkannya dalam jaringan 

pertemanan. Selain itu, mereka juga dapat menggunggah foto, video, serta menuliskan 

pekerjaan, pendidikan, status hubungan, dan lain sebagainya. Situs ini memberikan aturan 

pengamanan pribadi yang memungkinkan penggunanya untuk mengizinkan pengguna 

tertentu, yang ada dalam jaringannya saja, yang bisa mengakses profil tersebut. Untuk 

berinteraksi antar pengguna, Facebook menyediakan sarana dalam bentuk pesan dalam 

inbox maupun tulisan melalui wall. Situs ini juga memungkinkan penggunanya untuk 

membuat group, dan mengundang anggotanya untuk bergabung. Secara umum, situs ini 

menyediakan sarana untuk berinteraksi dan berkomunikasi bagi penggunanya (Nosko, 

Wood, & Molema, 2010).      

Perkembangan situs jejaring sosial terjadi begitu pesat (Pempek, Yermolayeva, & 

Calvert, 2009). Hal ini juga nampak dalam perkembangan Facebook. Pada awal 

pembuatannya yakni tahun 2004, Facebook diperuntukkan sebagai situs jejaring sosial di 

Universitas Harvard, Amerika Serikat. Namun demikian, pada saat ini situs ini sudah 

mendunia. Facebook bahkan menjadi website kedua yang paling sering dikunjungi di 

internet (Alexa internet dalam Ryan & Xenos, 2011). Grosseck, Bran, & Tiru (2011) juga 

mencatat bahwa dengan pengguna aktif 500 juta orang (1 dari setiap 13 orang di dunia 

menggunakannya), Facebook menjadi situs jejaring sosial multilingual terbesar di 

internet.  

  Begitu pesatnya perkembangan Facebook menimbulkan pertanyaan sejauh mana 

pengaruh Facebook terhadap aspek-aspek kehidupan. Tulisan berikut mengupas riset-

riset yang berkembang seputar Facebook, yang dikaitkan dengan self presentation, 

kepribadian, gender, serta interaksi sosial.  

 



Facebook & Self Presentation 

Self presentation atau penampilan diri merupakan salah satu sifat manusia. 

Konsep ini mengacu pada keinginan individu untuk membangun citra diri atau kesan 

tertentu terhadap orang lain (Baron & Byrne, 2004). Dalam dunia maya, penampilan diri 

ini pun juga menjadi bagian yang tidak terlewatkan. Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 

(2009) menemukan bahwa hal yang menarik dari Facebook menurut penggunanya adalah 

self presentation, bagaimana seorang individu menampilkan dirinya sebagaimana mereka 

ingin orang lain menerimanya. Foto dapat menggambarkan diri individu sesuai dengan 

apa yang diinginkan oleh individu tersebut.  

Dalam situs jejaring sosial, foto ditampilkan untuk menampilkan diri yang positif 

demi suatu hubungan potensial (Wang, Moon, Kwon, Evans, & Stefanone, 2010). Hal ini 

sesuai dengan konsep Baron & Byrne (2004) yang mengemukakan bahwa kita cenderung 

tampil secara baik di hadapan orang lain, karena hal itu dapat memberikan keuntungan 

dalam berbagai situasi. Riset Wang, Moon, Kwon, Evans, & Stefanone (2010) 

menunjukkan bahwa tampilan foto profil pada Facebook memiliki efek yang signifikan 

terhadap kesediaan untuk menjalin pertemanan. Kemenarikan secara fisik menjadi 

sumber utama dalam kesediaan menjalin perteman.  

Selain foto, self presentation dapat berupa pengungkapan informasi-informasi lain 

dalam Facebook. Informasi tersebut dapat berupa data kelahiran, nama lengkap, alamat, 

nomor telepon, dan sebagainya. Banyaknya informasi yang bisa diungkapkan di dalam 

Facebook menyebabkan munculnya permasalahan terkait dengan keamanan. 

Permasalahan tersebut dapat timbul dari banyaknya informasi yang terpampang, berikut 

kemudahan dalam mengaksesnya. Informasi-informasi tersebut dapat disalahgunakan 

dalam penggunaan asuransi, kredit card, bahkan pembuatan paspor (Sullivan dalam 

Nosko, Wood, & Molema, 2010).  

Masalah lain yang bisa timbul akibat self presentation melalui Facebook adalah 

adanya resiko sosial sebagai hasil dari identifikasi sosial terhadap suatu kelompok 

tertentu. Pengguna yang mencantumkan ketergabungannya dalam kelompok tertentu, 

dimungkinkan mendapatkan stigma tertentu sesuai dengan kelompok yang diikutinya. 

Hasil riset Nosko, Wood, & Molema (2010) menemukan bahwa 63% profil dalam 

Facebook menunjukkan koneksi sosial (kelompok, pertemanan) yang diikuti. 

Ketergabungan individu dalam kelompok yang dianggap negatif bagi orang lain, 

cenderung membuat individu tersebut dicap negatif pula. 

Lebih lanjut hasil riset Nosko, Wood, & Molema (2010) juga menunjukkan 

bahwa subjek yang menuliskan status single cenderung memberikan informasikan yang 

berstigma sosial seperti halnya pandangan mengenai agama, politik, orientasi seksual, 

minat, aktivitas, musik favorit, film favorit, acara tv favorit, buku favorit, serta kutipan 

kata-kata favorit. Sebaliknya, individu yang tidak menuliskan statusnya, cenderung tidak 

mengungkapkan informasi-informasi tersebut. Dalam hal ini individu single 

dimungkinkan menggunakan media online untuk mengungkapkan keberadaaan dirinya 

khususnya pada lawan jenis. Hal ini mendukung riset Madden & Lenhart (dalam Nosko, 

Wood, & Molema, 2010) yang menyebutkan adanya sejumlah besar individu yang 

mencari pasangan melalui internet. Demikianlah bagaimana self presentation yang dibuat 

oleh individu single diharapkan dapat membawa individu tersebut kepada pasangan yang 

diinginkannya.           

 



Facebook & Personality 

Berbagai riset juga telah dilakukan guna mengkaji keterkaitan Facebook dengan 

kepribadian. Kepribadian-kepribadian tertentu diidentikkan sebagai pengguna aktif 

Facebook, begitu pula sebaliknya. Dalam beberapa riset, para peneliti banyak memakai 

model kepribadian lima faktor (Big Five) sebagai dasar penyelidikan mereka. Teori 

kepribadian ini mendasarkan pada pemahaman bahwa kepribadian dapat dibedakan ke 

dalam lima faktor bipolar yakni extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuroticism, dan openness to experience (McCrae & John dalam Ryan & Xenos, 2011). 

Extraversion menunjuk pada tingkat sosiabilitas individu serta kemudahan individu 

tersebut dalam pergaulan. Agreeableness merujuk pada sejauh mana kesediaan individu 

terlibat dalam kerjasama interpersonal. Conscientiousness merefleksikan sejauhmana 

individu berhati-hati dan menunjukkan pengontrolan diri. Neuroticism menunjukkan 

kestabilan emosi individu. Openess to experience merujuk pada kesediaan individu dalam 

menghadapi situasi baru. (Muscanell & Guadagno, 2011).   

Beberapa faktor kepribadian Big Five diyakini terkait dengan bagaimana individu 

berinteraksi serta memelihara hubungan sosial mereka melalui Facebook. Hasil riset 

Ryan & Xenos (2011) menunjukkan bahwa individu ekstrovert lebih banyak 

menggunakan facebook daripada individu introvert. Extraversion juga berkorelasi positif 

dengan penggunaan fitur komunikatif dari Facebook seperti wall dan chat. Muscanell & 

Guadagno (2011) menemukan bahwa individu dengan extraversion tinggi, lebih suka 

mem-posting foto, dan berbagi foto dalam aktivitas Facebook mereka. Namun demikian, 

aktivitas ini hanya sebagai sarana sosial, bukan penggantian interaksi sosial yg aktual. 

Hasil ini sejalan dengan temuan Ross, et all. (2009) yang menunjukkan bahwa individu 

dengan extraversion tinggi tidak beranggapan bahwa situs jejaring sosial dapat 

menggantikan interaksi sosial secara nyata. Bahkan Moore & McElroy (2011) 

menemukan bahwa individu ekstrovert lebih jarang menggunakan Facebook dalam 

menjaga hubungan dengan orang lain, dibanding dengan individu introvert. Hal ini 

membuktikan bahwa individu tersebut lebih memilih untuk berinteraksi langsung 

daripada melalui Facebook. Berkaitan dengan jumlah teman yang dimiliki dalam 

Facebook, Ross, et all. (2009) menemukan bahwa individu dengan extraversion tinggi 

tidak identik dengan jumlah teman yang banyak, namun demikian individu tersebut 

tergabung dalam banyak group. 

Hasil dari beberapa riset juga menunjukkan keterkaitan neuroticism dengan 

aktivitas Facebook. Hasil riset Moore & McElroy (2011) mengungkapkan bahwa 

individu dengan neuroticism tinggi cenderung menghabiskan waktu lebih banyak dalam 

beraktivitas dengan Facebook, dibanding individu yang stabil emosinya. Temuan lain 

oleh  Muscanell & Guadagno (2011) menyebutkan bahwa neuroticism tidak berkorelasi 

dengan interaksi sosial. Hal ini berkebalikan dengan openess to experience yang 

cenderung membuat individu bersedia menggunakan komunikasi alternatif seperti 

Facebook serta melakukan aktivitas sosial melalui Facebook (Ryan & Xenos, 2011). 

Hasil riset lain menunjukkan bahwa individu dengan neuroticism tinggi cenderung 

beraktivitas dengan wall, sedangkan individu dengan neuriticism rendah lebih memilih 

aktivitas mem-posting foto profil (Ross, et all., 2009). Individu dengan neuroticism tinggi 

cenderung memiliki kontrol, termasuk terhadap segala informasi yang dibagikan kepada 

orang lain. Individu merasa lebih mampu mengontrol informasi yang disampaikannya 



melalui wall dibandingkan foto. Ketidakmampuan mengontrol informasi dalam foto 

dianggap dapat membahayakan individu. 

Kepribadian yang didominasi oleh conscientiousness juga memiliki 

kecenderungan perilaku tertentu dalam aktivitas Facebook. Muscanell & Guadagno 

(2011) menemukan bahwa individu dengan conscientiousness tinggi lebih menyukai 

mengirim pesan pribadi dalam aktivitas Facebook. Hal ini didukung oleh temuan Moore, 

& McElroy (2011) yang mengungkapkan bahwa individu ini cukup jarang melakukan 

aktivitas posting foto serta menulis melalui wall. Hal ini disebabkan karena individu ini 

lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan. Kehati-hatian ini juga ditunjukkan dengan 

kecenderungan individu ini dalam memberikan batasan terhadap informasi yang 

ditunjukkan dalam situs jejaring sosial (Muscanell & Guadagno, 2011).  

Penggunaan Facebook sebagai bentuk interaksi dalam hubungan sosial ditemukan 

berkorelasi dengan openess to experience (Carpenter, Green, & LaFlam, 2011). Individu 

dengan kecenderungan kepribadian tersebut cenderung menggunakan Facebook dalam 

kehidupan sosial yang luas, untuk meningkatkan aktivitas serta hubungan dalam dunia 

nyata. Hal ini bisa jadi disebabkan karena individu dengan openess to experience tinggi 

memiliki kreativitas untuk melihat Facebook sebagai sarana sosial seperti halnya telepon 

atau pesan singkat (Carpenter, Green, & LaFlam, 2011). 

 Para peneliti lain berusaha mengkaji kaitan Facebook dengan narcissism. Ryan & 

Xenos (2011) menemukan bahwa secara umum para pengguna Facebook memiliki skor 

yang tinggi dalam hal narcissism, exhibitionism, serta kepemimpinan. Individu dengan 

skor exhibitionism yang tinggi juga memiliki preferensi yang tinggi terhadap posting foto 

dan up-date status. Senada dengan hasil penelitian tersebut, Ong, et all. (2011) 

menemukan bahwa individu narcisistic cenderung menilai foto profil mereka secara fisik 

menarik, modis, glamor, dan keren. Dalam hal ini, individu narcisistic begitu 

memperhatikan penampilan fisik mereka. Selain itu riset Ong, et all. (2011) tersebut juga 

mengkonfirmasi bahwa individu narcisistic lebih sering melakukan up-date status, serta 

menikmati self presentation dengan mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka 

secara online.  

   

Facebook & Gender 

 Perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita dalam beraktivitas melalui 

Facebook juga menjadi bagian dari riset yang dilakukan oleh para peneliti. Hasil riset 

tersebut dapat memberikan gambaran bagaimana pria dan wanita memiliki kesamaan 

maupun perbedaan dalam menggunakan situs jejaring sosial ini. Hasil penelitian Pempek, 

Yermolayeva, & Calvert (2009) menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mem-posting 

foto dibanding pria. Hal ini berbeda dengan hasil temuan Hum, et all. (2011) yang 

menemukan tidak adanya perbedaan jumlah foto profil antara pria dan wanita.  

Hasil penelitian Pempek, Yermolayeva, & Calvert (2009) juga menunjukkan 

bahwa wanita lebih sering di-tag foto daripada pria, namun demikian wanita juga lebih 

sering meng-untag foto dibanding pria. 88,68% subjek wanita mengatakan alasan mereka 

meng-untag foto adalah karena mereka merasa tidak senang dengan penampilan mereka 

dalam foto tersebut. Hal ini mengindikasikan bagaimana kecenderungan wanita untuk 

memperhatikan penampilan mereka di depan umum. Alasan ini cukup berbeda dengan 

pria yang cenderung me-remove foto karena dalam foto tersebut mengandung aktivitas 

yang mereka tidak ingin orang lain tahu.  



Foto profil juga menjadi bagian dari objek riset tentang Facebook. Hasil 

penelitian Wang, Moon, Kwon, Evans, & Stefanone (2010) menemukan bahwa baik pria 

maupun wanita lebih bersedia menjalin pertemanan dengan lawan jenis dengan foto 

menarik. Pria lebih bersedia untuk menjalin pertemanan dengan profil wanita yang tidak 

memiliki foto profil, sedangkan wanita lebih berhati-hati untuk berinteraksi dengan orang 

yang tidak mereka kenal. Dalam melihat foto profil, pria cukup kuat merespon tanda-

tanda visual. Individu yang memiliki foto yang menarik dipandang juga memiliki 

karakteristik-krakteristik positif yang lain, sehingga kondisi ini menyebabkan suatu 

pertemanan menjadi lebih mudah terbentuk. Demikianlah stereotip sosial menjadi mudah 

terbentuk dari tanda-tanda visual.  

Alasan penggunaan Facebook dalam interaksi sosial juga ditemukan cukup 

berbeda antara pengguna pria dan wanita. Muscanell & Guadagno (2011) menemukan 

bahwa wanita lebih memilih menggunakan Facebook untuk memelihara hubungan, 

sedangkan pria untuk mencari pertemanan baru. Hal ini menunjukkan bahwa wanita lebih 

cenderung berinteraksi hanya dengan orang yang telah mereka kenal dan percaya. Selain 

itu, dalam interaksi sosial melalui Facebook, wanita juga menekankan pentingnya 

privacy sehingga mereka cenderung untuk menampilkan lebih sedikit identitas diri 

dibandingkan pria. 

 

Facebook & Interaksi Sosial 

Riset-riset mengenai Facebook juga mencoba mencermati pengaruh keberadaan 

Facebook terhadap proses-proses interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Ada beberapa 

pandangan mengenai penggunaan Facebook dalam interaksi sosial. Di satu sisi, 

penggunaan tersebut dianggap berguna, yakni sebagai cara sosial untuk berhubungan 

dengan kenalan lama dan menjaga hubungan dengan teman yang jaraknya jauh, di sisi 

lain justru dianggap mengganggu interaksi sosial yang mendalam (Carpenter, Green, & 

LaFlam, 2011). Interaksi yang terganggu ini bisa jadi disebabkan karena individu lebih 

banyak memakai waktu untuk membaca atau melihat informasi daripada secara langsung 

berinteraksi. Rata-rata interaksi individu dengan group juga ditemukan hanya sekali 

dalam seminggu (Pempek, Yermolayeva, & Calvert, 2009).  

Hal yang cukup berbeda ditemuan Cheung, Chiu, dan Lee (2011) dalam risetnya, 

yang mengungkapkan bahwa partisipasi individu dalam situs jejaring sosial virtual justru 

dapat menunjukkan komunikasi yang serupa dengan komunikasi tatap muka. Cheung, 

Chiu, dan Lee (2011) menjelaskan bahwa kehadiran sosial menjadi penyebab utama 

individu menggunakan Facebook. Social presence merujuk pada arti penting kehadiran 

orang lain dalam interaksi sosial, serta dampak dari kehadiran tersebut dalam hubungan 

interpersonal (Short dalam Cheung, Chiu, & Lee, 2011). Dengan demikian, kehadiran 

orang lain secara nyata masih menjadi sesuatu yang diinginkan individu. Hal ini 

didukung oleh Stefanone (dalam Wang, Moon, Kwon, Evans, & Stefanone, 2009) yang 

menyatakan bahwa hanya 15% dari pengguna Facebook yang tidak pernah bertemu 

secara langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa 85% pengguna Facebook juga 

melakukan interaksi secara nyata. 

Dalam proses interaksi sosial, terdapat dua jenis individu yakni broadcaster dan 

communicator (Underwood, Kerlin, & Flint, 2011). Tipe interaksi individu broadcaster 

adalah one to many, dimana informasi dari individu tersebut disampaikan secara luas ke 

semua pengguna Facebook lain. Dalam hal ini individu ini menjalin interaksi juga 



dengan individu yang tidak terlalu dikenal, namun kualitas interaksi tersebut tidak 

mendalam. Hal ini cukup berbeda dengan individu tipe communicator yang cenderung 

lebih memilih berinteraksi dengan orang yang dikenal dan disukai saja (one to few).  

Individu ini berfokus pada mempertahankan suatu hubungan, serta memiliki kualitas 

interaksi yang kuat. Bahkan, inidividu tipe ini bersedia berbohong untuk 

mempertahankan hubungan sosial. Hal ini cukup berbeda dengan individu tipe 

broadcaster yang cenderung berbohong supaya dirinya dikenal orang, serta untuk 

membentuk citra diri yang positif dalam jaringannya. 

  Pengguna Facebook mendapatkan keuntungan secara sosial melalui interaksi 

sosial lewat Facebook (Cheung, Chiu, & Lee, 2011). Keuntungan sosial tersebut berupa 

pemeliharaan hubungan interpersonal dan penghargaan sosial. Pemeliharaan hubungan 

sosial meliputi keuntungan sosial yang diperoleh dari membangun dan memelihara 

kontak dengan orang lain seperti dukungan sosial, pertemanan, serta intimasi. 

Penghargaan sosial meliputi nilai yang diperoleh individu karena diterima oleh orang 

lain, serta penghargaan individu dalam hal status sosial yang disandangnya, karena 

kontribusi yang telah diberikan. Keuntungan sosial ini menjadi pendorong individu untuk 

terus menggunakan Facebook sebagai sarana interaksi sosial.   

 

Penutup 

Sebuah berita di sebuah surat kabar menyebutkan terjadinya perselingkuhan 

seorang istri dengan laki-laki yang dikenalnya melalui situs jejaring Facebook (Jawa Pos, 

2011). Berita tersebut seakan membuat mata kita terbuka bahwa perkembangan teknologi 

harus terus disikapi dengan hati-hati. Begitu banyak sisi positif yang bisa kita peroleh 

dari teknologi, namun demikian semua itu harus tetap dijagai oleh hati nurani.  
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