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STUDI DESKRIPTIF FUNGSI DAN DAMPAK NEGATIF GOSIP  

PADA REMAJA 
 

Ari Sulistyowati 
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Sulistyowati67@gmail.com 

 

   

Gosip merupakan pembicaraan yang sering ditemui di masyarakat.Budaya 

kolektivistik di Indonesia membuat gosip berkembang pesat meskipun dalam 

masyarakat dan agama memiliki stereotype negatif.Meskipun memiliki stereotype 

negatif, gosip memiliki fungsi yang dapat membantu individu di lingkungan sosial 

dan bisa memberikan dampak positif ataupun negatif pada individu.Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fungsi dan dampak negatif pada 

remaja.Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian 

ini adalah remaja di kota Malang dengan jumlah 326 orang yang diambil dengan 

menggunakan teknik incidental sampling. Analisa data yang digunakan adalah 

analisa deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi gosip yang 

mendominasi adalah pengaruh 61% dan dampak gosip yang mendominasi adalah 

perselisihan paham 35,6%. 

 

Kata Kunci : Fungsi Gosip, Dampak negatif Gosip, Remaja 

 

Gossip is a conversation that used to be found in a society. Collectivistic culture 

in Indonesia make a gossip spreading fastly, although in a society and religion 

gossip is a negative stereotype. Beside gossip had a negative stereotype, gossip 

had a function which can help an individu in their society and it could give 

positive impact or negative impact in an individu.This study have a purpose to 

know and describe the function and the impact of gossip in adolescents. This study 

using a quantitative descriptive methode.The subject of this research is 

adolescents in Malang with a total of 326 respondents taken using technique. 

Data analysis using a descriptive analysis.The result of the study showed that the 

domination of the gossip function giving 61% influence and  the domination of 

gossip impact is giving a disagreement on a topic is 35,6%  

 

Keywords :Gossip Function, Negative Impact of Gossip, Adolescents 
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Bergosip merupakan pembicaraan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-

hari.Budaya kolektivistik di Indonesia yang masih terjaga membuat banyak remaja yang 

berkumpul dan berbincang-bincang untuk membangun interaksi dengan teman sebayanya 

menyebabkan gosip terus berkembang dengan pesat. Seringkali kita menemukan orang-orang 

berkumpul dan bergosip membicarakan orang lain baik pada remaja maupun pada orang 

dewasa. Meski begitu, di Indonesia sendiri gosip masih dianggap sebagai kegiatan 

komunikasi yang negatif. Hal tersebut secara eksplisit kita temukan dalam sehari-hari berupa 

larangan, “jangan bergosip” yang disampaikan oleh teman, orang tua, saudara maupun orang 

lain. Gosip dianggap sebuah pembicaraan yang menyebarkan informasi negatif atau tidak 

menyenangkan mengenai orang lain. Dalam pandangan agama Islam, gosip sendiri dianggap 

sama dengan ghibah dan merupakan salah satu perilaku yang diharamkan. Ghibah merupakan 

mengungkapkan hal negatif sebagai sebuah penghinaan kepada seseorang sehingga bisa 

menimbulkan rasa malu dan permusuhan jika terdengar oleh orang yang dibicarakan (Rusli, 

2014). Semetara gosip dalam kajian  psikologi merupakan pembicaraan mengenai pihak 

ketiga yang tidak hadir, yang sifatnya menilai baik secara positif maupun negatif (Foster, 

2004).Tiga hal yang membedakan gosip dengan perbincangan lainnya, yaitu (1) pihak ketiga 

yang dibicarakan tidak hadir dalam perbincangan, (2) isi pembicaraan evaluatif baik positif 

maupun negatif terhadap seseorang, (3) faktor situasional. 

 

Dunbar, Marriott, dan Duncan (dalam foster 2004) menyatakan bahwa setiap 30 detik dalam 

pembicaraan, 2/3 waktu digunakan untuk membicarakan topik sosial berupa membicarakan 

orang yang ada maupun tidak ada, sementara lainnya digunakan untuk menilai orang lain. 

Dari penelitian tersebut bisa terlihat bahwa gosip hampir menjadi bagian dalam setiap 

pembicaraan ketika berkumpul dan sebagai salah satu cara untuk membangun hubungan antar 

individu.  

 

Membahas seputar remaja yang akan memulai memasuki lingkungan sosial yang lebih besar 

dan berbeda dari lingkungan keluarganya dari segi kebiasaan, sikap, sifat maupun norma yang 

dianut membuat sebagian besar remaja ingin diterima oleh peer group ataupun lingkungan 

sosialnya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut remaja memiliki tugas yang harus 

diselesaikan, salah satunya yakni memperoleh perangkat nilai dan sistem etis yang dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu dan mengembangkan ideologi yang 

dimiliki (Hurlock, 2003). Dalam penyelesaian tugasnya, remaja membutuhkan informasi 

mengenai nilai dan etika apa saja yang ada dalam sebuah lingkungan sosial tempat tinggalnya 

sehingga menuntut remaja untuk membentuk hubungan antar pribadi yang baik sehingga bisa 

mendapatkan dan bertukar informasi mengenai norma dan etika yang ada di lingkungannya. 

Dimana sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan salah satu cara yang mutlak untuk 

selalu dilakukan dalam membangun sebuah hubungan di masyarakat sebagai mana 

disampaikan Ni’mah, Hardjajani dan Karyanta (2010) bahwa komunikasi interpersonal dan 

interaksi teman sebaya memiliki kontribusi 71,5% untuk membantu penyesuaian remaja di 

lingkungan sosialnya sementara 28,5% dipengaruhi variabel lain. 

 

Dengan begitu komunikasi menjadi salah satu kebutuhan terpenting remaja dalam 

menyelesaikan tugasnya dan salah satunya dapat dipenuhi dengan melakukan gosip.Aryanti 

(2014) mengungkapkan gosip merupakan salah satu topik pembicaraan yang digunakan 

remaja untuk berinteraksi dengan teman sebayanya khususnya di lingkungan sekolah selain 

berdiskusi mengenai pelajaran dan berdiskusi mengenai kegiatan di sekolah. Gosip dapat 

membantu remaja dalam  menyelesaiakan tugas perkembangannya  karena memiliki 4 fungsi 

utama dalam kehidupan sosial, yaitu informasi, persahabatan, hiburan dan alat untuk 
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mempengaruhi (Foster, 2004). Sebagai sumber informasi, pertukaran informasi antar individu 

dalam pembicaraan gosip dapat menambah dan mengumpulkan informasi remaja mengenai 

lingkungannya. Terutama bagi remaja yang akan memasuki lingkungan sosial yang lebih 

besar daripada sebelumnya sehingga membutuhkan banyak informasi  mengenai norma dan 

etika yang ada agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada masa remaja, 

perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan terjadi konflik-konflik sehingga 

menimbulkan stres dan perubahan suasana hati.Gosip bisa digunakan sebagai hiburan 

remaja.Dimana berbincang-bincang selain mendapatkan informasi, remaja juga bisa 

memperoleh kenyamanan di lingkungan barunya.Interaksi terus-menerus yang terjadi dalam 

pembicaraan gosip bisa membangun kedekatan antar individu dan terwujudnya mitra-mitra 

remaja di lingkungan sosial.Sebagaimana fungsi gosip sebagai persahabatan. Selain itu, gosip 

juga bisa digunakan sebagai alat pengaruh, baik diri sendiri maupun orang lain yang terlibat 

dalam pembicaraan gosip. dimana gosip dapat digunakan untuk memahami perilaku apa yang 

layak untuk dilakukan sehingga remaja dapat berperilaku sesuai dengan harapan 

masyarakatnya. Melalui gosip yang dilakukan tersebut remaja bisa mendapatkan informasi 

mengenai norma dan etika serta dapat membantu remaja dalam membangun hubungan antar 

individu dalam masyarakat sehingga informasi yang diperoleh dapat menjadi pedoman bagi 

remaja dalam melakukan suatu hal di lingkungannya dan nantinya kebutuhan remaja untuk 

diterima di masyarakat juga dapat terpenuhi.  

 

Terkait fungsi gosip yang dapat membantu remaja dalam menyelesaikan tugas 

perkembangannya dan memiliki stereotype negatif, gosip dapat menimbulkan dampak baik 

positif maupun negatif pada remaja.Meskipun gosip dianggap sebagai pembicaraan negatif, 

faktanya dari penelitian sebelumnya gosip banyak menimbulkan dampak positif.Dampak 

positif bagi diri individu, salah satunya individu bisa mengubah perilakunya menjadi lebih 

baik agar diterima di lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Meinarno, 

Bagaskara dan Rosalina (2011)  mengenai gosip bisa menjadi kontrol sosial menyebutkan 

55,2% fungsi gosip sebagai alat pengaruh dapat digunakan untuk mengontrol perilaku remaja. 

Melalui gosip remaja bisa mengontrol perilakunya agar sesuai dengan norma lingkungannya 

sehingga remaja bisa diterima dan menghindari penolakan dari lingkungan. Gosip disini 

memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bagaimana individu berperilaku 

berdasarkan gosip yang diperolehnya. Seperti halnya penelitian Elder dan Enke (1991) 

mengemukakan, bahwa respon pertama setelah mendengarkan gosip akan mempengaruhi 

tindakan remaja di masa mendatang. Selain itu, salah satu artikel menyebutkan bahwa gosip 

bisa mengurangi stres dan kecemasan yang dialami oleh individu (female.kompas.com), 

dalam artikel tersebut disampaikan penelitian psikolog Dr. Colin Gill, membicarakan orang 

lain merupakan topik yang menarik dan mengundang rasa ingin tau sehingga membuatnya 

melepaskan senyawa kimia yang menyebabkan seseorang terhibur dan nyaman. Fungsi gosip 

sebagai hiburan juga disampaikan Hartug dan Rener (2013) dalam penelitiannya mengenai 

gosip dan rasa ingin tahu sosial mengemukakan gosip lebih digunakan sebagai hiburan bagi 

remaja sedangkan rasa ingin tahu sosial muncul akibat adanya kebutuhan akan informasi yang 

dibutuhkan remaja. 

 

Sebagai salah satu cara untuk melakukan interaksi sosial, gosip juga mempunyai dampak 

positif bagi kehidupan sosial remaja terutama dengan teman sebaya. Gosip bisa membuat 

sebuah hubungan persahabatan menjadi lebih erat dari sebelumnya. Seperti hasil penelitian 

dari Mc. Andrew, Bell dan Gracia (2007) menunjukan, gosip dapat digunakan salah satu cara 

untuk peningkatan hubungan dalam pertemanannya, hasil studi menjelaskan gosip membuat 

hubungan antara laki-laki dengan lawan jenisnya semakin lebih dekat, sementara pada 
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perempuan, gosip dapat membuat hubungan lebih erat baik dengan lawan jenis atau teman 

sesama perempuannya. Dampak sosial yang positif dari gosip lainnya adalah diterima dengan 

baik oleh masyarakat, apabila remaja tersebut bisa memanfaatkan informasi dari bergosip 

untuk memperbaiki perilaku yang sesuai dengan norma pada masyarakat (Meinarno, 

Bagaskara dan Rosalina , 2011). 

 

Tidak hanya menimbulkan dampak positif, dampak negatif juga tidak terhindarkan dari gosip 

yang dilakukan oleh remaja.Gosip bisa menimbulkan permasalahan apabila tidak disikapi 

dengan bijak. Salah satunya gosip bisa menimbulkan konflik dalam lingkungan sosial remaja, 

dimana hasil penelitian Meinarno, Bagaskara dan Rosalina (2011) melalui FGD 

menyampaikan bahwa gosip juga  digunakan sebagai alat untuk menyerang dan menjatuhkan 

orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada. Perbedaan norma dengan 

lingkungan akan berdampak pada citra remaja di masyarakat yang dinilai negatif sehingga 

remaja akan merasa dikucilkan dan dijauhi di lingkungannya. Hal tersebut juga dikemukakan 

Menzer, et.al (2012) gosip sebagai penghubung antara kecemasan dan kualitas persahabatan 

yang sekaligus memiliki dua dampak bagi individu, yakni positif dan negatif.Hasilnya, ketika 

gosip dalam persahabatan jarang dilakukan, sementara individu mengalami kecemasan yang 

cukup besar maka kualitas persahabatannya juga rendah, namun hal ini tidak terjadi ketika 

gosip sering dilakukan bahkan kualitas persahabatannya sangat baik. Yang kedua, gosip bisa 

menimbulkan konflik dalam persahabatan apabila, gosip jarang terjadi dan kecemasan yang 

dialami sangat tinggi akan tetapi jika gosip sering dilakukan dan kecemasan yang dialami juga 

tinggi maka juga akan menimbulkan konflik dalam persahabatan. Fungsi gosip memiliki 

peran yang sangat penting dalam kehidupan remaja yang ditunjukan dari dampak yang 

ditimbulkan dari gosip tidak hanya berpengaruh bagi kehidupan pribadi pelaku gosip akan 

tetapi juga pada kehidupan sosial remaja.  

 

Dari uraian diatas, didapatkan bahwa gosip yang dipandang negatif oleh masyarakat memiliki 

fungsi gosip yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial. Meskipun gosip memiliki fungsi 

yang  dapat digunakan dan memiliki dampak positif, tetapi dampak negatif yang muncul juga 

tidak dapat dihindarkan.Remaja yang dalam masa peralihan  dan  masa untuk mempersiapkan 

masa dewasanya dengan menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya membuat 

kemungkinan dampak yang ditimbulkan dari fungsi gosip menjadi sangat besar baik positif 

maupun negatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai fungsi 

dan dampak negatif gosip pada remaja.Akan sangat menarik apabila peneliti mampu 

menggambarkan dan menjelaskan fungsi dan dampak negatif gosip pada remaja, mengingat 

penelitian tentang gosip di Indonesia masih sangat minim dan tidak cukup diperhatikan 

karena strereotype negatif dari gosip.Manfaat teoritis yang dapat dari penelitian ini adalah 

dapat menambah wawasan dan informasi baru mengenai fungsi dan dampak negatif gosip 

yang kajiannya masih sangat minim dalam psikologi. Sementara manfaat praktis dalam 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan pada 

masyarakat khusunya bagi remaja mengenai fungsi  serta dampak negatif dari gosip yang 

dilakukan. 

. 

Fungsi Gosip 

 

Gosip sebagai salah satu tema dalam berkomunikasi merupakan manifestasi dari hubungan 

interpersonal dalam kehidupan sehari-hari.Secara umum, gosip merupakan pembicaraan 

mengenai orang yang tidak hadir dalam pembicaraan.Dunbar (2004) mendefiniskan gosip 

sebagai pembicaraan informal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sutuasi yang 
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santai. Foster (2004) gosip merupakan pembicaraan mengenai orang ketiga yang tidak hadir 

dalam pembicaraan yang sifatnya evaluatif, baik positif maupun negatif.  Sementara, pendapat 

berbeda disampaikan oleh Guerin dan Miyazaki (dalam Okazaki, et. al, 2014) gosip 

merupakan informasi yang menyimpang mengenai sifat dan perilaku seseorang. 

 

Foster (2004) menegaskan, terdapat tiga hal yang membedakan gosip dengan pembicaraan 

lainnya, yaitu pihak ketiga yang dibicarakan tidak hadir saat pembicaraan terjadi (Third 

parties not present). Apabila pihak ketiga yang dibicarakan hadir dalam pembicaraan, hal 

tersebut dikatakan sebagai sebuah pembicaraan umum atau ejekan kepada pihak yang 

dibicarakan (Bregman dan Yekowich, dalam Foster, 2004).Isi pembicaraan evaluatif 

(Evaluatif content) berkaitan dengan isi pembicaraan yang sifatnya menilai positif maupun 

negatif orang yang dibicarakan dan faktor situasional (situational factors) yang mengacu pada 

situasi yang menyebabkan gosip muncul dalam sebuah pembicaraan.Ada beberapa situasi 

yang mendukung gosip terjadi dalam pembicaraan, seperti adanya keakraban, semangat, 

sesuatu yang mengejutkan dan hal baru yang tiba-tiba muncul. Sementara, Guerin dan 

Miyazaki (dalam Okazaki, et. al, 2014) mengemukakan gosip harus memenuhi tiga kondisi, 

yakni pembicaraan menarik dan memberikan dampak bagi pendengar, pembicaraan tidak 

dapat dihentikan dan dapat menarik perhatian. 

 

Setelah itu, gosip tidak hanya menjadi pembicaraan biasa namun juga memiliki yang bisa 

digunakan dalam kehidupan sosial orang yang bergosip. Foster (2004) mengemukakan 4 

fungsi utama dari gosip, yaitu informasi (information). Gosip digunakan untuk mencari dan 

bertukar informasi mengenai lingkungannya, sehingga wawasan lingkungannya menjadi lebih 

luas. Gosip dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai lingkungannya, seperti opini 

masyarakat terhadap sebuah perilaku, membandingkan perilaku dan informasi mengenai apa 

yang dinginkan serta tidak diinginkan lingkungan sosial. Hiburan (Entertainment), dimana 

gosip digunakan untuk mencari sebuah kenyaman dan kesenangan ketika berbincang-bincang. 

Pelaku gosip mendapatkan kesenangan tidak hanya saat melakukan gosip tersebut namun 

sampai setelah pembicaraan berakhir. Gelles (dalam Foster, 2004) mengamati bahwa bercerita 

dalam gosip dapat menyalurkan dan memuaskan emosi sama seperti saat menceritakan sebuah 

karya sastra. Persahabatan (Friendship), dimana gosip digunakan untuk membangun sebuah 

hubungan agar semakin erat. Melalui gosip, norma-norma yang baru akan terbentuk dalam 

kelompok untuk membuat batasan antara anggota kelompok dengan bukan anggota 

kelompok. Melalui gosip, hal yang sifatnya pribadi akan berkembang menjadi kelompok, 

seperti kepercayaan, pengetahuan, norma, kepercayaan dalam kelompok dan budaya. 

Gluckman (dalam Foster, 2004) menyampaikan orang yang diluar keompok tidak bisa 

mengetahui gosip apa yang dibicarakan. Hal tersebut sengaja dilakukan anggota kelompok 

untuk membedakan anggota diluar kelompok. Terakhir, pengaruh (influence) dimana gosip 

digunakan untuk mempengaruhi diri sendiri maupun orang lain. Mendengarkan gosip bisa 

membuat kita belajar,  mengenai perilaku yang sesuai untuk dilakukan di lingkungan sosial. 

Salah satu syarat gosip bisa menjadi sebuah pengaruh bagi orang lain adalah masyarakat 

setuju dengan norma-norma perilaku dan aturan tersebut sudah diterima oleh lingkungan 

sosial. Dengan begitu gosip bisa digunakan untuk menghilangkan perilaku kurang sesuai dan 

memberikan hukuman bagi individu yang melakukan perilaku yang kurang sesuai di 

masyarakat. 
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Dampak Negatif Gosip 

 

Dampak negatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan pengaruh kuat 

yang menyebabkan akibat negatif.Istilah dampak ini hampir selalu ada dalam setiap hal yang 

dilakukan individu.Tidak hanya dampak positif namun juga ada dampak negatif.Seperti 

halnya dari gosip, tidak hanya memiliki fungsi-fungsi yang bisa digunakan dalam kehidupan 

sosial remaja namun juga ada dampak negatif dari gosip yang dibicarakan. 

 

Sommerfeld, et. al (2007) mengemukakan bahwa gosip berkaitan dengan reputasi dari 

seseorang. Hasilnya, gosip memiliki potensi manipulatif yang kuat untuk digunakan 

mengubah reputasi dari seseorang ataupun para pelaku gosip menjadi lebih buruk. Perubahan 

informasi memiliki peluang besar akan terjadi apabila pelaku gosip tidak mengetahui secara 

langsung informasi tentang orang lain tersebut. Pengaruh gosip terhadap reputasi seseorang 

juka dikemukakan oleh Turner, et. al (Galler, 2011) dimana terlalu banyak membicarakan 

gosip juga mempengaruhi reputasi seseorang sehingga bisa membuat seorang pelaku gosip 

dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Hal tersebut disebabkan adanya pandangan tentang 

gosip yang sifatnya positif ataupun negatif tetap saja dipandang negatif oleh orang lain dan 

teman-teman. Selanjutnya, dampak negatif dari gosip dikemukakan oleh Rosnow (Galler, 

2011) dimana gosip bisa merusak hubungan dan menimbulkan masalah antar individu. 

Yekorvich (Galler, 2011) juga mengemukakan gosip bisa menimbulkan dampak negatif bagi 

hubungan antar individu,  baik pelaku gosip karena adanya penyimpangan informasi yang 

diberikan, maupun menyakiti individu yang menjadi bahan pembicaraan dari gosip dengan 

membuat mereka mengetahui bagaimana orang lain memandang urusan mereka. Selain itu, 

gosip juga bisa merusak kepercayaan yang sudah diberikan oleh teman-teman disekitar karena 

suka mengungkapkan hal-hal pribadi yang seharusnya dirahasiakan dari orang lain. Meskipun 

gosip dipandang dan memiliki dampak negatif yang cukup besar dalam lingkungan sosial, 

namun gosip tetap dilakukan oleh masyarakat.Hal tersebut banyak dilakukan tanpa adanya 

hambatan dimana kita bisa banyak menemukannya di lingkungan sekitar, sekolah, tempat-

tempat umum dan bahkan di dalam lingkungan keluarga sekalipun. 

 

Remaja 

 

Remaja atau adolescence berasal dari kata latinadolesecre yang artinya tumbuh menjadi 

dewasa. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa 

yang diikuti berbagai perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis (Santrock, 2012; 

Hurlock, 2003). Dari sudut usia Monks, dkk (2004) menjelaskan bahwa batasan usia remaja 

antara 12-21 tahun, dengan pembagian spesifiknya, yakni 12-15 tahun masa remaja awal, 15-

18 tahun masa remaja pertengahan dan 18-21 masa remaja akhir. Pada masa remaja, individu 

akan memasuki lingkungan sosial yang baru dan lebih besar dari lingkungan sebelumnya. 

Sebagai individu yang akan memasuki lingkungan yang baru, remaja harus menyelesaikan 

tugas-tugas perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan 

sosialnya baik dari segi agama, nilai maupun aturan-aturan yang ada pada lingkungannya. Hal 

tersebut dikarenakan, interaksi remaja dengan lingkungan memiliki adil besar dalam 

menentukan perkembangan remaja di masa mendatang (Hall, dalam Santrock, 2003). 

 

Pada masa remaja, terdapat beberapa tugas perkembangan yang harus diselsaikan remaja 

untuk mengahadapi masa dewasa.Salah satu tugas perkembangan yang paling sulit adalah 

penyesuaian sosial. Hal tersebut terjadi karena remaja memasuki lingkungan yang benar-

benar baru dan berbeda dengan lingkungan sebelumnya baik dari segi sifat, perilaku maupun 
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norma yang dianut. Selain itu, penyesuaian lingkungan sosial juga menjadi sulit karena 

adanya pengaruh-pengaruh dari luar diri remaja yang ikut andil dalam perubahan yang 

terjadi.Hurlock (2003) terdapat enam hal yang mempengaruhi penyesuaian sosial pada 

remaja, yaitu (1) pengaruh teman sebaya.Pengaruh teman sebaya memiliki pengaruh yang 

paling kuat pada masa remaja dibandingkan pengaruh-pengaruh lainnya. Mappiare (1982)  

menyampaikan bahwa kelompok teman sebaya atau peer group merupakan lingkungan 

pertama bagi remaja untuk belajar bagaimana membangun hubungan dalam 

lingkungannya.Teman sebaya mempengaruhi anggotanya dengan menerima atau tidak 

menerimanya ke dalam kelompok melalui aturan-aturan sosial yang berkembang dan 

pengaruh tersebut mempengaruhi individu saat menjauh dari kelompok (Watson & Lindgren, 

1979). Penerimaan atau penolakan yang dialami remaja nantinya akan memberikan dampak 

pada kehidupan remaja di masa mendatang. Horrocks dan Benimoff (dalam Hurlock, 2003) 

menyampaikan lingkungan teman sebaya inilah remaja bisa meguji dirinya sendiri sehingga  

memperoleh dan mendapatkan pengakuan dari eksistensinya. (2) Terlibatnya remaja dalam 

kegiatan sosial. Semakin sering remaja mengikuti kegiatan sosial akan mengasah 

kemampuannya untuk mengontrol perilakunya di berbagai situasi sosial, menilai rekan 

sosialnya dan memiliki kepercayaan diri yang lebih. (3) Kelompok sosial baru, dimana 

kelompok besar yang dibentuk pada masa anak-anak mulai tergantikan dengan kelompok baru 

yang anggotanya lebih kecil. (4) Adanya aturan memilih teman pada remaja, umumnya 

remaja mencari teman yang memiliki minat dan nilai yang sama, membuatnya nyaman dan 

aman serta mengerti bagaimana kehidupan remaja. Hal tersebut dilakukan karena pada masa 

ini remaja lebih percaya dengan teman sebaya dibandingkan orang lain karena teman sebaya 

dianggap lebih mengerti dan bisa dipercaya untuk menceriakan masalah yang dihadapi. (5) 

Nilai baru dalam penerimaan sosial, dimana anggota yang masuk ke dalam kelompok sosial 

remaja harus berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada dalam kelompoknya. Informasi yang 

didapatkan remaja dibuat sebagai standar nilai dan norma yang dianut kelompoknya 

(Mappiare, 1982) sehingga remaja melakukan konformitas sesuai dengan apa yang didapat 

agar sama dan serasi dengan lingkungannya. (6) adanya nilai-nilai yang baru dalam memilih 

pemimpin, dimana remaja menganggap pemimpin ini mewakili citra mereka dalam 

masyarakat sehingga harus memiliki kemampuan yang lebih baik dan dihormati oleh orang 

lain. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah 

penelitian untuk meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu yang dilakukan menggunakan 

skala dan data yang dihasilkan akan diuji dengan uji statistik (Sugiyono, 2011). Sementara 

metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu fenomena (Nazir, 1999).Penelitian ini bermaksud untuk 

menggambarkan fungsi dan dampak negatif dari gosip pada remaja dari data statistik yang 

diperoleh. 

 

Subjek Peneltian 

 

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi remaja yang berusia 18-21 tahun 

di kota Malang dengan jumlah populasi tidak terhingga. Al-Mighwar (2006) menyampaikan 
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pada usia tersebut perkembangan kepribadian remaja sudah mulai stabil akan mempengaruhi 

persepsinya terhadap lingkungan sosialnya, terutama untuk menilai diri dan lingkungan 

sosialnya. Sehingga pada usia tersebut dengan kepribadian yang sudah mulai stabil bisa 

mempengaruhi remaja untuk bergosip menilai diri dan perilaku orang lain yang diketahui di 

lingkungannya. Sesuai dengan tabel Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2011) jumlah 

sampel yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 349 subjek dengan taraf kesalahan 5%. 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non probability sampling, yaitu 

insidental sampling dimana subjek yang menjadi sampel penelitian diambil secara kebetulan 

ditemui dan dipandang sesuai sebagai sumber data oleh peneliti. 

 

Variabel dan Instrumen Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan dua variabel.Variabel pertama adalah fungsi gosip dan variabel 

kedua adalah dampak negatif dari gosip.Gosip pada penelitian ini adalah suatu pembicaraan 

yang menilai positif maupun negatif mengenai orang yang tidak hadir dalam sebuah 

pembicaraan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.Sementara, fungsi gosip merupakan 

kegunaan dari pembicaraan dengan menilai positif maupun negatif mengenai orang yang tidak 

hadir dalam sebuah pembicaraan yang dilakukan oleh remaja dan ditunjukan dengan hasil 

tertinggi dari pengukuranpada empat subfungsi gosip sebagai informasi, hiburan, 

persahabatan dan alat pengaruh.Sementara dampak negatif gosip adalah adanya pengaruh kuat 

dari pembicaraan yang menilai positif maupun negatif tentang orang lain yang tidak hadir 

dalam pembicaraan yang menyebabkan akibat negatif pada remaja. Hal tersebut dilihat dari 

hasil rangking pertama yang menunjukan dampak tersebut paling sering dialami oleh remaja. 

 

Pada penelitian ini Instrumen yang digunakan adalah GFQ (Gossip Function Questinare) 

dikembangkan oleh Foster (2004) yang akan diadaptasi oleh peneliti dan angket terbuka 

tertutup untuk melihat dampak negatif gosip yang dikembangkan oleh peneliti. Instrumen 

GFQ ini akan mengukur 4 fungsi utama dari gosip berdasarkan konsep fungsi gosip yang 

dikemukakan oleh Foster, yaitu (information), hiburan (entertainment), persahabatan 

(friendship) dan pengaruh (influence). Instrumen GFQ memiliki jumlah item keseluruhan 24 

item dengan 6 item yang terdiri dari item favorable dan unfavorable pada masing-masing 

fungsi gosip. Pada instrumen asli yang digunakan oleh Foster, berbentuk linkert dengan 5 

derajat kesetujuan dimulai dari (1) sangat tidak setuju sampai dengan (5) sangat setuju. 

 

Tabel 1. Indeks Reliabilitas Skala Asli 

 

Fungsi Gosip Nilai Reliabilitas Keterangan 

Informasi 0,80 Reliabel 

Persahabatan 0,81 Reliabel 

Pengaruh 0,64 Reliabel 

Hiburan 0,80 Reliabel 

 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen asli yang diujikan kepada 110 subjek, memiliki nilai 

reliabilitas 0,64-0,81 pada subskala fungsi gosip. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

alat ukur Gossip Function Questinare layak digunakan dalam sebuah penelitian. 

 

Pada penelitian ini, instrumen ini mengalami dua kali perubahan. Pada try out pertama dengan 

adaptasi skala asli dan beberapa modifikasi bahasa serta derajat kesetujuan yang diubah mulai 
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dari (1) sangat tidak setuju sampai dengan (4) sangat setuju, namun tidak mengubah intisari 

dari instrumen Gossip Function Questinare. Modifikasi dan penyesuian dilakukan agar 

bahasa yang digunakan sesuai dengan karakteristik remaja dan tidak menimbulkan keraguan 

saat subjek menjawab pernyataan. 

 

Tabel 2. Indeks Reliabilitas Skala Hasil Try Out I 

 
Fungsi Gosip Nilai Reliabilitas Keterangan 

Informasi 0,631 Reliabel 

Persahabatan 0,784 Reliabel 

Pengaruh 0,633 Reliabel 

Hiburan 0,742 Reliabel 

 

 

Hasil try out pertama yang dilakukan pada 64 subjek, memiliki reliabilitas 0,631-0,784 pada 

subskala fungsi gosip. Meskipun mengalami penurunan reliabilitas, hasilnya sudah 

menujukan bahwa skala tersebut bisa digunakan namun terdapat dua subskala yang angka 

reliabilitasnya masih cukup kecil. Sehingga, pada try out kedua dilakukan modifikasi ulang 

dengan mengubah kata gosip, menambahkan beberapa item dan menambahkan angket terbuka 

tertutup untuk melihat dampak negatif gosip. Modifikasi tersebut dilakukan untuk 

menghindari bias, mendapatkan item yang sesuai dan untuk mengetahui dampak negatif gosip 

yang dialami remaja. 

 

Tabel 3. Indeks Validitas Skala Hasil Try Out II 

 

Fungsi Gosip 
Jumlah Item yang 

Diujikan 
Jumlah Item Valid Indeks Validitas 

Informasi 11 9 0,301-0,531 

Persahabatan 12 9 0,269-0456 

Pengaruh 11 10 0,359-0,495 

Hiburan 12 7 0,424-0,641 

 

 

Berdasarkan hasil tabel 3, diperoleh hasil dari 46 item yang diujikan, terdapat 35 item yang 

valid setelah diujikan menggunakan program SPSS versi 21. Indeks validitas yang diperoleh 

antara 0,301-0,531 pada fungsi informasi, 0,269-0,456 pada fungsi persahabatan, 0,359-0,495 

pada fungsi pengaruh dan 0,424-0.641 pada fungsi hiburan dapat disimpulkan item yang akan 

digunakan dalam penelitian ini valid jika dibandingkan dengan syarat batas toleransi item 

valid 0,25 (Azwar, 2013). Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jumlah item 

yang dibutuhkan peneliti. 

 

Tabel 4. Indeks Reliabilitas Skala Hasil Try Out II 

 
Fungsi Gosip Nilai Reliabilitas Keterangan 

Informasi 0,710 Reliabel 

Persahabatan 0,693 Reliabel 

Pengaruh 0,776 Reliabel 

Hiburan 0,788 Reliabel 
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Hasil reliabilitas dari try out kedua yang dilakukan pada 66 subjek, memiliki reliabilitas 

0,693-0,788 pada setiap subskala fungsi gosip. Angka reliabilitas pada masing-masing 

subskala lebih tinggi daripada hasil try out I dan hampir mendekati 1,00 dimana semakin 

tinggi angka reliabilitas instrument dan mendekati satu maka semakin tinggi pula konsistensi 

alat ukur yang digunakan (Azwar, 2013). Dari uji validitas dan reliabilitas yang telah 

dilakukan, dapat diintepretasikan bahwa instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian 

ini. 

 

Sementara, untuk melihat dampak negatif yang dialami oleh subjek menggunakan angket 

terbuka tertutup yang disusun oleh peneliti.Hal ini dilakukan agar jawaban terarah dan masih 

ada kebebasan subjek untuk memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang dialami. 

Validitas konten yaitu kesesuaian dari item untuk melihat apa yang ingin dilihat dari angket 

ini telah ditelaah oleh para ahli, yaitu Ibu Yuni Nurhamida, S, Psi, M. Si dan Bapak 

Adhiyatman Prabowo, M. Psi selaku dosen pembimbing. Hasilnya, angket telah dianggap 

sesuai dan mewakili dari dampak negatif gosip, yaitu memiliki reputasi yang buruk, merusak 

dan menimbulkan masalah hubungan antar individu, tidak dipercaya. Dari hasil validitas 

konten yang telah dilakukan, para ahli menyetujui dan mengijinkan untuk melakukan try out 

dan pengambilan data penelitian dengan angket yang telah disusun. 

 

 

Prosedur dan Analisa Data 

 

Prosedur penelitian diawali dengan persiapan penelitian.Kegiatan yang dilakukan menyiapkan 

proposal dan melakukan adaptasi serta modifikasi Gosip Function Questinare untuk 

disesuaikan dengan kebutuhan penleiti. Skala yang sudah sesuai akan di try out di area kota 

Malang dengan menyebarkan skala pada subjek yang memenuhi karakeristik peneliti 

tentukan. Subjek yang menjadi sample try out ± 70 remaja. Selanjutnya, alat ukur tersebut di 

uji validitas dan reliabilitasnya untuk menentukan item-item skala yang bisa digunakan. Hasil 

try out pertama belum memuaskan sehingga peneliti melakukan try out  kedua dengan 

melakukan modifikasi penambahan item ada setiap subskala dan item dampak negatif dari 

gosip. Try Out kedua kembali dilakukan di area Kota Malang kepada ± 70 remaja dan diukur 

validitas dan reliabilitasnya. Selanjutnya alat ukur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya 

dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

 

Pengambilan data penelitian, dilakukan dengan menyebarkan skala yang sudah mengalami uji 

validitas dan reliabilitas kepada subjek yang sesuai kriteria peneliti. Pengambilan data 

dilakukan di wilayah Kota Malang dengan memberikan skala kepada remaja dengan teknik 

insidental sampling, dimana saat peneliti bertemu dengan remaja yang dianggap sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditentukan maka peneliti akan memintanya menjadi subjek dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada 16 – 30 Desember 2015.  Skala akan disebarkan 

sejumlah sampel yang sudah ditentukan yakni 349 sampel. Dari 349 skala yang tersebar, 

hanya 326 yang memenuhi kriteria sehingga dapat dilakukan analisis lanjutan. Tahap 

selanjutnya, setelah data terkumpul dilakukan analisa data dengan perhitungan statistic 

menggunakan program SPSS for windows. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik 

analisa deskriptif. 

 

Tahap terakhir dari penelitian ini, dengan menuliskan hasil dan analisa dari data yang 

diperoleh sesuai dengan data yang sudah di dapatkan sesuai dengan buku panduan yang telah 

diterima. 
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HASIL PENELITIAN 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan dengan pengisian skala yang dilakukan secara langsung 

oleh 326 remaja, diperoleh deskripsi subjek sebagai berikut : 

 

Tabel 5. Deskripsi Subjek 

 
Kategori Jumlah (%) 

Jenis Kelamin  

         Laki-laki 105 (32%) 

         Perempuan 221 (68%) 

Usia  

         18 113 (35%) 

         19 74 (23%) 

         20 56 (17%) 

         21 83 (25%) 

Pendidikan  

        SMP 83 (25%) 

        SMA 231 (71%) 

        SMK 12 (4%) 

Pekerjaan  

        Pelajar 74 (23%) 

        Mahasiswa 125 (38%) 

        Karyawan 63 (19%) 

        Swasta 2 (1%) 

       Wiraswasta 1 (0,5%) 

       Tidak bekerja 61 (18,5%) 

 

 

Dari tabel diatas memperlihatkan adanya variasi dari subjek penelitian yang terkait dengan 

jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Dari kategori jenis kelamin perempuan yaitu 

68% dan 32% laki-laki. Pada tingkatan usia 18 hingga 21 tahun, subjek didominasi oleh usia 

18 tahun, yaitu 35 %. Selain itu, pada tingat pendidilan SMP hingga SMK dengan presentase 

71 % didominasi oleh tingkat pendidikan SMA.Selanjutnya, keseluruhan responden remaja 

didominasi dengan status pekerjaan sebagai mahasiswa, yaitu 38 %. 

 

Tabel 6. Fungsi Gosip pada Remaja 

 
Fungsi Gosip 

TOTAL 
Informasi Persahabatan Pengaruh Hiburan 

91 (27,9%) 24 (7,4%) 199 (61%) 12 (3,7%) 326 (100%) 

 

 

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa fungsi gosip pada 326 subjek remaja yang dilihat dari 

empat fungsi gosip didominasi oleh fungsi pengaruh 61% dibandingkan dengan informasi 

27,9%, persahabatan 7,4% dan hiburan 3,7%. 
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Tabel 7. Fungsi Gosip berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Fungsi Gosip 
Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

Informasi 

Mean 24,11 24,66 

F 27 64 

% 25,57% 29,0% 

Persahabatan 

Mean 22,12 21,99 

F 11 13 

% 10,5% 5,9% 

Pengaruh 

Mean 28,53 28,80 

F 60 139 

% 57,1% 62,9% 

Hiburan 

Mean 15,53 15,48 

F 7 5 

% 6,7% 2,3% 

Total 
F 105 221 

% 100% 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata fungsi gosip berdasarkan jenis kelamin, 

baik pada laki-laki maupun perempuan yang mendominasi adalah fungsi gosip sebagai alat 

pengaruh. Jika dilihat dari perbedaan nilai rata-rata fungsi gosip sebagai pengaruh, perempuan 

memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 28,80 dibandingkan dengan dengan laki-laki 

28,53, meskipun perbedaan yang dimiliki sangatlah kecil. 

 

Tabel 8. Dampak Negatif Gosip  

 
No. Dampak Negatif Gosip Frekuensi Presentase 

1 
Saya berselisih paham dengan teman saya karena perbedaan 

informasi yang saya berikan 
116 35,6% 

2 Saya mengalami konflik dengan orang yang saya bicarakan 92 28,2% 

3 
Saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan karena tidak bisa 

merahasiakan hasil pembicaraan 
29 8,8% 

4 Saya tidak dipercaya oleh orang-orang disekeliling saya 27 8,3% 

5 
Saya dipandang sebagai orang yang suka menyebarkan informasi 

tentang orang lain yang belum tentu benar 
25 7,7% 

6 
Saya dianggap seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia karena 

suka membicarakan orang lain 
19 5,8% 

7 
Saya merasa dijauhi oleh orang-orang disekeliling saya karena 

dianggap sebagai orang yang suka membicarakan orang lain 
18 5,5% 

8 Lainnya  0 0% 

Total 326 100% 

 

 

Berdasarkan tabel 8, dampak negatif dari bergosip yang yang mendominasi adalah “saya 

berselisih paham dengan teman saya karena perbedaan informasi yang saya berikan“ 

sebanyak 35,6%, sementara diurutan kedua yaitu “saya mengalami konflik dengan orang yang 

saya bicarakan” sebanyak 28,2% dan dampak yang paling jarang terjadi pada subjek remaja 
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adalah “saya merasa dijauhi oleh orang-orang disekeliling saya karena dianggap suka sebagai 

orang yang suka membicarakan orang lain” sebanyak 5,5%. 

 

Tabel 9. Dampak Negatif Gosip berdasarkan Fungsi Gosip 

 

Dampak 

Negatif 

Fungsi Gosip 

Informasi Persahabatan Pengaruh Hiburan 

F % F % F % F % 

Dampak 1 39 42,9% 8 33,3% 68 34,2% 1 8,3% 

Dampak 2 26 28,6% 6 25% 58 29,1% 2 16,7% 

Dampak 3 2 2,2% 1 4,2% 25 12,6% 1 8,3% 

Dampak 4 8 8,8% 2 8,3% 15 7,5% 2 16,7% 

Dampak 5 6 6,6% 2 8,3% 14 7% 3 25% 

Dampak 6 5 5,5% 4 16,7% 9 4,5% 1 8,3% 

Dampak 7 5 5,5% 1 4,2% 10 5% 2 16,7% 

Dampak 8 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total  91 100% 24 100% 199 100% 12 100% 
Keterangan: Dampak 1: berselisih paham karena berbeda informasi; dampak 2:terjadi konflik dengan 

subjek yang dibicarakan; dampak 3:tidak dilibatkan dalam pembicaraan; dampak 4: tidak dipercaya; 

dampak 5: dipandang suka menyebarkan informasi yang belum tentu benar; dampak 6:dianggap tidak 

bisa menjaga rahasia; dampak 7: dijauhi oleh orang-orang di sekitar; dampak 8: lainnya 

 

 

Berdasarkan tabel 9, dapat dilihat fungsi gosip yang paling sering digunakan adalah sebagai 

pengaruh. Meskipun dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dengan mengontrol 

diri maupun orang lain di lingkungan, fungsi gosip ini memiliki dampak negatif yang 

mendominasi yaitu mengalami perselisihan dengan teman karena adanya perbedaan informasi 

sebanyak 34,2% dan pada urutan kedua yakni mengalami konflik dengan orang yang 

dibicarakan sebanyak 29,1%. Fungsi gosip kedua yang sering digunakan, yakni sebagai salah 

satu cara mencari dan bertukar informasi juga memiliki dampak negatif berselisih paham 

dengan teman karena adanya perbedaan informasi sebanyak 42% dan berkonflik dengan 

orang yang dibicarakan sebanyak 28,6%. Selanjutnya, pada fungsi urutan ketiga yaitu 

digunakan dalam persahabatan memiliki dampak negatif berselisih paham dengan teman 

karena adanya perbedaan informasi sebanyak 33,3% dan terjadinya konflik dengan subjek 

gosip sebanyak 25%. Sementara, gosip yang digunakan sebagai iburan oleh remaja juga 

memiliki dampak negatif, yakni dipandang sebagai orang yang suka menyebarkan informasi 

mengenai orang lain yang belum tentu benar sebanyak 25%. 

 

 

DISKUSI 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa fungsi gosip yang mendominasi digunakan  

remaja adalah sebagai alat pengaruh dibandingkan dari fungsi informasi, persahabatan dan 

hiburan. Sebagaimana penelitian dari Meinarno, Bagaskara dan Rosalina (2011) menunjukan 

fungsi gosip yang mendominasi adalah sebagai alat untuk mempengaruhi dan bisa dianggap 

sebagai alat kontrol sosial di masyarakat, dimana gosip memiliki kontribusi untuk 

mempengaruhi atau mengontrol perilaku individu maupun masyarakat lain di lingkungan 

sosialnya. Remaja memiliki dua kebutuhan yang khas, salah satunya yaitu kebutuhan yang 
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pemenuhannya dituntut dari kelompok sosialnya, yaitu kebutuhan untuk diterima dan 

menghindari penolakan kelompok (Al-Mighwar, 2006).Adanya kebutuhan untuk diterima dan 

menghindari penolakan tersebut membuat remaja harus mengetahui bagaimana 

lingkungannya sehingga bisa menyesuaikan diri dan diterima oleh lingkungan sosialnya. 

Gosip sebagai sarana pendidikan untuk mencari informasi dan pembelajaran mengenai 

budaya di lingkungannya, dimana melalui gosip negatif individu dapat mengetahui hal apa 

yang tidak boleh dilakukan serta dapat menjadi sanksi sosial bagi individu yang melanggar 

norma  di masyarakat dan dari gosip positif dapat menjadi contoh bagi individu untuk 

melakukan suatu hal sesuai dengan harapan masyarakat di lingkungannya (Baumeister, 

Zhang, dan Vons, 2004). Fungsi gosip yang mendominasi pada remaja adalah sebagai alat 

pengaruh dimana mereka yang bergosip menggunakan informasi yang diperoleh untuk belajar 

mengenai apa yang sesuai dan tidak sesuai untuk dilakukan lingkungannya. Sehingga, hal 

tersebut dapat mempengaruhi remaja untuk mengontrol diri dengan memilih perilaku yang 

sesuai dan menghindari perilaku yang kurang sesuai dari harapan lingkungannya. Dengan 

begitu,  remaja dapat memenuhi kebutuhannya untuk diterima di lingkungan sosialnya. 

 

Mohamad, Musa dan Tanipu (2013) dalam penelitiannya mengenai fenomena gosip pada 

kaum ibu di Desa Huta Moputi juga menjelaskan bahwa masyarakat menggunakan informasi 

gosip sebagai media untuk mempengaruhi orang yang mendengarkan gosip, hal ini 

dikarenakan ibu-ibu lebih menekankan untuk menceritakan gosip negatif terutama tentang 

pelanggaran norma yang dilakukan seseorang dengan tujuan agar orang yang mendengarkan 

gosip tersebut berfikir untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat 

dibandingkan menjadi subjek gosip oleh masyarakat di lingkungannya. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa gosip lebih digunakan untuk alat mempengaruhi orang lain agar 

menghindari perilaku yang dianggap salah oleh masyarakat dan mengikuti norma-norma di 

lingkungannya. 

 

Menjadikan bahan pembicaraan masyarakat luas merupakan salah satu sanksi sosial yang 

yang tidak menyenangkan dan membuat seseorang tertekan. Sanksi sosial tersebut dapat 

dijadikan hukuman bagi seseorang untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran norma tersebut 

dan bagi orang yang mendengarkan dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bahwa 

betindak tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada akan membuatnya mendapatkan sanksi 

sosial sehingga secara tidak langsung gosip tersebut akan berpengaruh untuk membentuk 

perilaku seseorang agar sesuai dengan norma yang ada. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Haugen dan Villa (2006) dimana menurut kaum muda pedesaan gosip merupakan hal yang 

tidak menyenangkan tetapi harus dilakukan karena gosip merupakan alat kontrol sosial yang 

tidak resmi dalam masyarakat dimana melalui gosip kaum muda berusaha mengembangkan, 

menegaskan dan menyebarkan norma serta nilai yang dianut dalam masyarakat baik nilai 

yang sudah tertulis dalam peraturan maupun yang tidak tertulis. 

 

Pada penelitian ini juga melihat fungsi gosip berdasarkan jenis kelamin.Apabila dilihat dari 

jenis kelamin, baik pada remaja laki-laki maupun perempuan didominasi oleh fungsi gosip 

sebagai alat pengaruh. Jika dilihat dari nilai rata-rata pada fungsi gosip sebagai pengaruh, 

perbedaan yang dimiliki sangatlah kecil meskipun nilai rata-rata perempuan lebih tinggi yaitu 

28,80 sedangkan laki-laki 28,53. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Meinarno, Bagaskara 

dan Rosalina (2011) yang juga menyebutkan tidak ada perbedaan yang signifikan dari fungsi 

gosip pengaruh sebagai alat kontrol sosial jika ditinjau dari jenis kelamin.Hal tersebut 

menggambarkan bahwa baik pada laki-laki maupun perempuan sama-sama melakukan gosip 

dan menggunakannya sebagai alat pengaruh untuk mengatur dan merubah diri agar sesuai di 
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masyarakat. Terkait nilai rata-rata perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, 

dapat dijelaskan berdasarkan penelitian Bumeister, Zhang dan Vohs (2004) bahwa adanya 

perbedaan tema gosip yang dibicarakan, dimana laki-laki lebih berorientasi pada hal-hal 

diluar lingkungannya seperti politisi dan juga pesohor sehingga mereka menganggap 

kegiatannya bukanlah gosip sedangkan perempuan lebih berorientasi pada tema gosip 

lingkungan sekitar seperti keluarga, teman dan juga orang-orang disekitarnya selain itu 

perempuan juga lebih cepat belajar tentang hal-hal yang melanggar norma lingkungannya. Isi 

gosip tersebut yang menyebabkan perempuan memiliki lebih banyak informasi tentang norma 

lingkungan yang ada, sehingga mereka bisa belajar lebih cepat mengenai aturan 

lingkungannya dibandingkan laki-laki dan cenderung mudah terpengaruh untuk mengontrol 

perilakunya sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya. 

 

Gosip tidak hanya mempunyai fungsi-fungsi yang bermanfaat bagi individu namun juga 

dibarengi adanya dampak negatif dari pembicaraan gosip tersebut. Dari hasil penelitian ini, 

dampak negatif dari gosip yang dilakukan oleh remaja di dominasi oleh adanya selisih paham 

dengan teman karena adanya perbedaan informasi yang diberikan sebanyak 35,6%. Dalam 

penelitiannya Baumeister, Zhang dan Vohs (2004) menjelaskan bahwa gosip salah satu media 

belajar mengenai budaya maupun hal-hal lain melalui pengalaman positif atau negatif orang 

lain meskipun tidak terlibat atau melihat secara langsung peristiwa tersebut. Gosip berjalan 

bagaikan bola yang dilempar satu orang ke orang yang lain, dimana informasi gosip tersebut 

juga disampaikan dari satu orang kemudian disampaikan pada orang yang lain dan begitu 

seterusnya. Sehingga informasi yang diperoleh seseorang melalui gosip merupakan informasi 

yang didapatkan bukan dari sumber yang mengalami atau terlibat langsung namun berasal 

dari orang lain yang juga mendengarkan informasi tersebut. Hal tersebut membuat 

kecenderungan terjadinya penyimpangan informasi sangat besar, dimana terdapat orang-orang 

yang suka mengkolaborasikan dan tidak jujur dalam menyebarkan informasi yang diterima. 

Sehingga perselisihan paham muncul karena antar  individu tidak melihat fakta sebenarnya 

dan  informasi yang diterima kurang akurat karena informasi berbeda antara individu satu 

dengan individu lainnya tergantung dari sumber yang memberikan. 

 

Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapakan Sommerfeld, et. al (2007) dalam 

penelitiannya, dimana sumber informasi gosip memiliki peran penting dalam terjadinya 

penyimpangan informasi dalam gosip. Sumber informasi yang baik akan menjaga kejujuran 

informasi yang didapatkan dari sumber sebelumnya, namun hal sebaliknya terjadi apabila 

sumber informasi tersebut buruk dan tidak jujur saat menyebar luaskan informasi yang 

diterima dimana informasi yang disebarluaskan tidak sesuai dengan apa yang terjadi 

sebenarnya. Hal tersebut berdampak pada adanya penyimpangan dan perbedaan informasi 

yang diterima tergantung dari sumber informasi gosip yang memberikan infomasi tersebut, 

sehingga bisa menyebabkan perselisihan paham karena perbedaan informasi yang diterima. 

 

Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat dampak yang paling jarang terjadi adalah dijauhi oleh 

orang-orang disekeliling karena dianggap suka membicarakan orang lain sebanyak 5,5%. 

Meskipun gosip oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai pembicaraan yang bersifat 

negatif akan tetapi pembicaraan gosip masih tetap dilakukan. Sebagaimana penelitian 

Mohamad, Musa dan Tanipu (2013) adanya kebiasaan bergosip diawali karena adanya 

kebiasaan masyarakat untuk bercerita tentang keluarga atau anak dan cerita kebanyakan  

mengarah mengenai hal yang negatif mengenai orang lain meskipun tidak semuanya. 

Kebiasaan tersebut menandakan bahwa bergosip mengenai hal negatif atau postif orang lain 

merupakan kegiatan yang wajar dan bukan hal yang tabu untuk dilakukan di masyarakat. Hal 
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tersebut yang membuat gosip mengakar dan tetap dilakukan di masyarakat, namun tidak akan 

membuat seseorang dijauhi oleh orang-orang disekelilingnya, karena adanya anggapan bahwa 

membicarakan orang lain adalah sebuah kebiasaan dan biasa dilakukan masyarakat di 

lingkungannya. 

 

Selanjutnya, jika dibahas keterkaitan antara fungsi dan dampak negatif dari gosip. Dari hasil 

penelitian ini menggambarakan, terdapat dampak negatif yang mendominasi dari remaja yang 

menggunakan gosip sebagai alat pengaruh, yaitu adanya perselisihan paham antar individu 

karena adanya perbedaan informasi yang diberikan sebesar 34,2%. Salah satu syarat gosip 

menjadi alat pengaruh adalah adanya persetujuan dan penerimaan masyarakat atas norma-

norma serta budaya yang sudah ditetapkan dalam lingkungan (Foster, 2004). Penerimaan dan 

persetujuan atas norma yang terbentuk dalam sebuah lingkungan tentunya harus dibarengi 

adanya persamaan pemahaman dan pandangan tentang informasi mengenai norma yang di 

lingkungan tersebut. Apabila terjadi perbedaan informasi yang tersebar melalui pembicaraan 

gosip tentunya akan berpengaruh pada perbedaan pemahaman norma lingkungan indivdu, lalu 

dampaknya jika remaja melakukan hal yang dianggap benar sesuai dengan informasi yang 

diterima maka akan berbeda pula penilaian orang lain terhadap perilaku remaja tersebut 

karena informasi mengenai norma yang diterima berbeda. Sehingga hal tersebut membuat 

antar individu berbeda pendapat mengenai apa yang dilakukan seseorang, sesuai atau tidak 

dengan norma yang ada dilingkungan dan perbedaan tersebut berdampak pada masalah yang 

timbul antar individu, yaitu berselisih paham karena adanya perbedaan informasi. Hal tersebut 

sesuai dengan yang dijelaskan Yekorvich (dalam Galler, 2011) dimana gosip bisa 

menimbulkan masalah antar individu karena adanya penyimpangan informasi dari gosip yang 

dilakukan. 

 

Dampak dari fungsi gosip pengaruh yang mendominasi setelah adanya perselisihan paham 

adalah adanya konflik dengan orang yang dijadikan subjek gosip sebanyak 29,1%. Pada 

penelitian Mohamad, Musa dan Tanipu (2013) juga menjelaskan bahwa gosip memiliki 

dampak pada hubungan sosial si penggosip dan subjek gosip itu sendiri menjadi renggang 

bergantung dari isi gosip yang dibicarakan. Apabila informasi yang diterima pendengar gosip 

adalah tentang sesuatu yang tidak menyenangkan tentang orang lain, maka akan membuat 

mereka menghindari hal yang dibicarakan. Dengan adanya gosip yang beredar membuat 

subjek gosip merasa tersakiti, malu dan akan merasa asing dengan lingkungannya, karena 

memjadi bahan pembicaraan dari masyarakat di lingkungannya dan gosip yang beredar belum 

tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Hal tersebut yang membuat hubungan penggosip dan 

subjek gosip menjadi tidak harmonis. 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, gosip sebagai alat pengaruh dapat menjadi sebuah 

kontrol sosial bagi individu di lingkungannya, akan tetapi tidak dapat dilupakan bahwa fungsi 

gosip sebagai pengaruh juga memiliki dampak negatif bagi hubungan sosial remaja. Sehingga 

akan lebih baik jika remaja dapat melakukan kontrol sosial dengan cara lain yang memiliki 

dampak negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan gosip, salah satunya 

melakukan kontrol sosial bekerjasama dengan tokoh masyarakat yang dianggap mampu di 

lingkungannya. Peneletian (Alias, Fatmawati dan Mochtaria, 2013) menjelaskan kontrol 

sosial dengan tokoh masyarakat (ustazd) yang dianggap mampu di lingkungan tersebut 

dengan menggunakan tiga tindakan, yaitu melakukan tindakan preventif dengan menasehati 

dan penegasan norma-norma lingkungan baik secara tertulis maupun tidak tertulis salah 

satunya dengan mengadakan ceramah pada pengajian, melakukan tindakan reprasif dengan 

menegur dan memberikan sanksi langsung kepada orang yang bersalah agar tidak terulang 
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dikemudian hari dan dapat dilakukan tindakan kuratif apabila tindakan-tindakan sebelumnya 

tidak memberikan perubahan pada individu dengan melakukan pembinaan oleh orang yang 

dianggap mampu menyelsaikan permasalahan tersebut. Dengan melalui tindakan tersebut,  

remaja akan mendapatkan informasi terkait norma dan nilai yang dianut di lingkungannya 

berdasarkan informasi yang akurat sehingga remaja dapat mengontrol perilakunya di 

masyarakat dengan resiko dampak negatif yang lebih kecil dibandingkan bergosip. 

 

Berdasarkan kajian dalam  agama islam, gosip dianggap sama dengan ghibah membicarakan 

hal negatif tentang orang lain tersebut diharamkan dan dapat menimbulkan dampak negatif 

baik di dunia maupun di akhirat. Namun, ghibah boleh dilakukan apabila memiliki manfaat 

bagi orang lain. An-Nawawi (2008) menjelaskan terdapat enam alasan ghibah boleh 

dilakukan salah satunya, yaitu memperingatkan dan menasehati kaum muslimin terhadap 

musibah dan kejahatan. Hal tersebut wajib dilakukan berdasarkan kebutuhannya untuk 

menghindarkan orang lain dari kejahatan. Ghibah tersebut dilakukan dengan tanpa 

menyebutkan atau dengan menyemarkan nama karena tanpa menyebutkan nama orang 

tertentu tujuan untuk menasehati orang lain dapat tercapai, meskipun menyebutkan nama 

tertentu juga diperbolehkan dan tidak diperbolehan untuk mengungkapkan kelemahan lain 

yang dimiliki orang tersebut. Hal tersebut tergambarkan dari dua hadist shahih yang 

diriwayatkan oleh Al-Bukhari (dalam An-Nawawi, 2008) dimana Hindun Radhiallahu Anha 

istri Abu Sufyan berkata pada nabi: “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir.” 

(HR. Al-Bukhari). Juga sabda Rosulullah yang artinya: “Aku tidak yakin fulan dan fulan 

mengetahui tentang agama kita sedikit pun.”(HR. Al-Bukhari) 

Dari dua hadist tersebut dapat kita lihat bahwa dalam melakukan ghibah bisa dengan 

menyamarkan atau menggunakan nama asli dari seseorang. Terkait ghibah atau gosip dalam 

islam, remaja tetap dapat menggunakan gosip sebagai alat pengaruh untuk kontrol sosial akan 

tetapi harus sebagai hal yang positif yaitu untuk menasehati dan merubah diri sendiri maupun 

orang lain untuk tidak melakukan tindakan negatif dan dapat menaati norma serta nilai yang 

ada di masyarakat. Tetapi akan lebih baik saat menggunakan gosip sebagai alat pengaruh 

untuk menyamarkan atau tidak menggunakan nama orang-orang tertentu, hal tersebut 

dikarenakan nama dari subjek gosip tidak menjadi permasalahan namun hanya perilakunya 

yang menjadi masalah dan tanpa menyebutkan nama sebenarnya orang tersebut tujuan remaja 

untuk menasehati orang lain akan tetap tercapai dan juga tidak menyebutkan kelemahan lain 

diluar konteks permasalahan sehingga remaja tetap dapat menerima informasi tentang norma 

dan nilai  yang ada tanpa adanya dampak negatif seperti perselisihan  paham dan konflik 

akibat gosip yang telah dilakukan. 

 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi gosip yang paling mendominasi 

adalah fungsi gosip sebagai alat pengaruh. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian dari 

326 remaja terdapat 61% remaja memiliki nilai rata-rata tertinggi dalam fungsi sebagai alat 

pengaruh, dimana gosip digunakan sebagai alat mempengaruhi dan mengontrol diri maupun 

orang lain dalam lingkungan sosialnya. Jika ditinjau dari jenis kelamin baik pada perempuan 

maupun laki-laki didominasi fungsi gosip sebagai alat pengaruh dan tidak ada perbedaan yang 

jauh yaitu 28,80 pada perempuan dan 28,53 pada laki-laki, dampak gosip didominasi oleh 

adanya perselisihan paham karena perbedaan informasi sebanyak 35,6% dan dampak gosip 

yang paling jarang terjadi adalah dijauhi oleh orang-orang disekeliling sebanyak 5,5%, 
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sementara fungsi gosip sebagai pengaruh memiliki dampak negatif yang mendominasi yaitu 

perselisihan paham karena perbedaan informasi sebanyak 34,2% dan disusul dampak terjadi 

konflik dengan subjek gosip sebanyak 29,1%. 

 

Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan bagi remaja khususnya, bahwa meskipun gosip 

memiliki stereotype negatif akan tetapi gosip dapat digunakan sebagai alat pengaruh untuk 

kontrol sosial pada diri sendiri maupun orang lain  sehingga dapat mengontrol diri agar apa 

yang dilakukan bisa sesuai dengan yang diharapkan lingkungannya. Namun, remaja yang 

bergosip hendaknya lebih berhati-hati dengan menjadikan informasi yang didengar sebagai 

bahan evaluasi untuk diri sendiri dan tidak menyebarluaskannya kepada orang lain. Hal 

tersebut dikarenakan adanya kecenderungan terjadi manipulasi informasi dalam gosip dan 

juga dapat menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial antar individu yang  menjadi 

rusak seperti terjadinya perselisihan paham dan konflik pada remaja. Mengingat adanya 

dampak negatif dari kontrol sosial menggunakan gosip, kontrol sosial tetap dapat dilakukan 

melalui kerjasama dengan tokoh di lingkungan yang dianggap mampu untuk melakukan 

tindakan beberapa tindakan yaitu melakukan tindakan preventif dengan penegasan norma-

norma lingkungan secara tertulis maupun tidak tertulis, melakukan tindakan reprasif dengan 

menegur dan memberikan sanksi langsung kepada orang yang bersalah agar tidak terulang 

dikemudian hari, melakukan tindakan kuratif apabila tindakan sebelumnya tidak memberikan 

hasil dengan dilakukannya pembinaan oleh orang yang dianggap mampu di lingkungan atau 

seperti dijelaskan dalam islam menggunakan gosip ntuk menasehati dan memperingatkan 

orang lain akan tetapi dengan menyamarkan nama subjek yang digosipkan sehingga nantinya 

remaja bisa tetap mengetahui informasi tentang norma lingkungan dan mengontrol 

perilakunya serta bisa meminimalisir dampak negatif yang muncul pada hubungan sosial antar 

individu. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti variabel yang sama diharapkan dapat 

melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain terkait gosip, sehingga 

nantinya bisa menambahkan informasi yang baru terkait gosip mengingat penelitian gosip di 

Indonesia masih sangat minim. 
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Blue Print Skala Try Out  I Fungsi Gosip 

No. Subfungsi Favorable Unfavorable Jumlah Presentase 

1 Informasi 

(Information) 

1,12,18 7,8,21 6 25% 

2 Persahabatab 

(Friendship) 

2,6,11,15,23 17 6 25% 

3 Pengaruh 

(Influence) 

3,5,9,13,20 16 6 25% 

4 Hiburan 

(Entertainment) 

4,10,19,22 14,24 6 25% 

Total  24 100% 

 

Blue Print Skala Pengambilan Data Fungsi Gosip 

 

No. Subfungsi Favorable Unfavorable Jumlah Presentase 

1 Informasi 

(Information) 

7,14,18,27,30 3,11,21,24 9 26% 

2 Persahabatab 

(Friendship) 

2,8,12,19,25,31,34 4,28 9 26% 

3 Pengaruh 

(Influence) 

5,9,13,15,16,20,22,26,32 29 10 28% 

4 Hiburan 

(Entertainment) 

1,6,10,23,33,35 17 7 20% 

Total  35 100% 

 

Blue Print Angket Pengambilan Data Dampak Negatif Gosip 

 

NO. 
DAMPAK 

NEGATIF GOSIP 
PERNYATAAN 

1 Memiliki reputasi 

yang buruk 

 Reputasi pelaku 

gosip yang 

menurun karena 

penyimpangan 

berita yang 

disampaikan dan 

pandangan 

negatif 

masyarakat 

mengenai gosiip 

Saya dipandang sebagai orang yang suka 

menyebarkan informasi tentang orang lain yang 

belum tentu benar 

Saya merasa dijauhi orang-orang disekeliling saya 

karena dianggap sebagai orang yang suka 

membicarakan orang lain 

saya dianggap seseorang yang tidak bisa menjaga 

rahasia karena suka membicarakan orang lain 

2 Merusak dan 

menimbulkan 

masalah hubungan 

Saya berselisih paham dengan teman saya karena 

perbedaan informasi yang saya berikan 

Saya mengalami konflik dengan orang yang saya 
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antar individu 

 Bermasalahnya 

hubungan antar 

pelaku gosip 

karena 

penyimpangan 

infomasi yang 

diberikan dan 

bagi subjek gosip 

yang merasa 

tersakiti karena 

dibicaakan 

bicarakan 

3 Tidak dipercaya 

 Tidak adanya 

kepercayaan 

orang diskitar 

karena tidak bisa 

menjaga 

pembicaraan 

yang dianggap 

harusnya 

dirahasiakan 

Saya tidak dipercaya oleh orang-orang disekeliling 

saya 

Saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan karena 

tidak bisa merahasiakan hasil pembicaraan 
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SKALA FUNGSI GOSIP DAN ANGKET 
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 Skala Try Out I 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp (0341) 464318 Malang 65144 

 

KepadaYth. Responden 

Di Tempat 

 

Assalamu’alaikumwr.wb 

Saya Ari Sulistyowati (201210230311327) mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang sedang melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi 

sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana.Sehubungan 

dengan itu saya mengharap kesediaan saudara/saudari untuk memberikan data penelitian saya 

dengan mengisi kuesioner ini. Perlu diketahui, pengisian kuesioner ini hanya akan digunakan 

untuk kepentingan ilmiah dan tidak digunakan untuk keperluan lain. Semua data yang 

diberikan akan dijaga kerahasiannya. Oleh sebab itu dimohon untuk tidak ragu-ragu untuk 

mengisikan jawaban yang sesuai dengan kondisi saudara/saudari. Jika saudara/saudari 

membutuhkan penjelasan dapat menghubungi email sulistyowati67@gmail.com . Atas 

kesediaan dan kerjasama saudara/saudari saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikumwr.Wb 

Hormat saya, 

 

 

Ari Sulistyowati 

 

 

 

 

 

   

mailto:sulistyowati67@gmail.com
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Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda. 

2. Apabila terdapat kesalahan dan ingin mengganti jawaban, berilah tanda samadengan (=) 

pada jawaban yang anda anggap salah dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang 

anda anggap benar. 

3. Periksalah jawaban anda dan jangan sampai ada yang terlewat 

4. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 

Nama/inisial  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : (laki-laki/perempuan)* 

Pendidikan    : 

Keterangan  : 

1 = Sangat Tidak Setuju   3    = Setuju 

2 = Tidak Setuju    4    = Sangat Setuju 

No Pernyataan Skor 

1 Umumnya, saya mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan 

orang di sekitar saya 
1 2 3 4 

2 Saya percaya, bahwa bersama teman dekat, saya bisa saling 

mendapatkan informasi dengan mudah 
1 2 3 4 

3 Wajar rasanya, jika saya mengatakan bahwa gosip memberitahu 

kita apa yang harus dilakukan, yaitu bagaimana berperilaku 

dalam berbagai situasi 

1 2 3 4 

4 Saya tidak perlu tahu membicarakan orang lain itu benar atau 

salah, sehingga saya dapat menikmatinya 
1 2 3 4 

5 Mendengarkan cerita orang lain dapat membantu saya untuk 

menghindari mengatakan atau melakukan pekerjaan yang salah 
1 2 3 4 

6 Beberapa pertemanan saya dibentuk khususnya dari berbincang-

bincang mengenai orang lain 
1 2 3 4 

7 Bagi saya, bergosip dengan orang lain bukan cara yang baik 

untuk mendapatkan informasi yang berguna 
1 2 3 4 

8 Ketika sesuatu terjadi terhadap orang lain dan tidak berpengaruh 

langsung terhadap saya, saya tidak peduli 
1 2 3 4 

9 Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas, menurut 

saya orang lain harus tahu sehingga orang tersebut kemungkinan 

tidak melakukannya lagi 

1 2 3 4 

10 Bagi saya, tidak ada hal yang menyenangkan dari menceritakan 

informasi pribadi 
1 2 3 4 

11 Setelah saya berteman dengan seseorang, saya biasanya mulai 

mendengarkan lebih banyak tentang isu pribadi orang lain dari 

mereka 

1 2 3 4 

12 Mendengarkan pendapat orang lain membantu saya untuk 

menilai kehidupan saya sendiri 
1 2 3 4 
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13 Tidak apa-apa untuk mengatakan kepada orang baru di 

lingkungan pertemanan saya tentang seseorang tidak disukai 

siapapun 

1 2 3 4 

14 Saya tidak tahan berada di dekat orang yang membicarakan 

orang lain di belakang 
1 2 3 4 

15 Membicarakan kehidupan pribadi orang lain membuat saya 

semakin dekat dengan lingkungan sosial saya 
1 2 3 4 

16 Meskipun orang-orang akan “berbicara” tentang orang lain, hal 

tersebut bukan cara yang efektif untuk membuat orang-orang 

terlibat dalam suatu kegiatan 

1 2 3 4 

17 Saya bosan menghabiskan waktu dengan teman-teman saya 

karena hanya membicarakan teman yang sama-sama kita kenal 

1 2 3 4 

18 Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan orang lain, yaitu siapa 

berteman dengan siapa, siapa bertemu dengan siapa, siapa yang 

mendapatkan prestasi, kelas apa yang diambil teman saya dan 

sebagainya 

1 2 3 4 

19 Terkadang, saya suka bergosip untuk mendapatkan kesenangan 1 2 3 4 

20 Ketika saya mendengar gosip, hal tersebut merubah sikap saya 

terhadap sesorang, menjadi lebih baik atau lebih buruk 

1 2 3 4 

21 Bagi saya, berbincang-bincang dengan teman tidak penting untuk 

mendapatkan informasi umum di sekitar saya 

1 2 3 4 

22 Saya dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk 

mendengarkan cerita tentang kehidupan orang yang saya ketahui 

1 2 3 4 

23 Dengan teman baik, saya cenderung membagi informasi yang 

saya dengar tentang orang lain 

1 2 3 4 

24 Saya tidak memahami mengapa orang-orang suka bergosip 1 2 3 4 
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 Skala Try Out II 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp (0341) 464318 Malang 65144 

 

Kepada Yth. Responden  

Di Tempat 

 

Assalamu’alaikum wr.wb 

Saya Ari Sulistyowati (201210230311327) mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang sedang melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi 

sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana.Sehubungan 

dengan itu saya mengharap kesediaan saudara/saudari untuk memberikan data penelitian saya 

dengan mengisi angket ini. Perlu diketahui, pengisian angket ini hanya akan digunakan untuk 

kepentingan ilmiah dan tidak dihgunakan untuk keperluan lain. Semua data yang diberikan 

akan dijaga kerahasiannya. Oleh sebab itu dimohon untuk tidak ragu-ragu untuk mengisikan 

jawaban yang sesuai dengan kondisi saudara/saudari. Jika saudara/saudari membutuhkan 

penjelasan dapat menghubungi email sulistyowati67@gmail.com . Atas kesediaan dan 

kerjasama saudara/saudari saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikum wr. Wb 

Hormat saya, 

 

 

Ari Sulistyowati 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sulistyowati67@gmail.com
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Petunjuk Pengisian 

5. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda. 

6. Apabila terdapat kesalahan dan ingin mengganti jawaban, berilah tanda samadengan (=) 

pada jawaban yang anda anggap salah dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang 

anda anggap benar. 

7. Periksalah jawaban anda dan jangan sampai ada yang terlewat 

8. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 

Nama/inisial  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : (laki-laki/perempuan)* 

Pendidikan    : 

Keterangan  : 

3 = Sangat Tidak Setuju   3    = Setuju 

4 = Tidak Setuju    4    = Sangat Setuju 

 

No Pernyataan Skor 

1 
Umumnya, saya mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan 

orang lain di sekitar saya 
1 2 3 4 

2 
Dengan teman baik, saya cenderung membagi informasi yang 

saya dengar tentang orang lain 
1 2 3 4 

3 

Ketika saya mendengar informasi tentang orang lain, hal tersebut 

merubah sikap saya  menjadi lebih baik atau lebih buruk terhadap 

seseorang 

1 2 3 4 

4 
Saya merasa nyaman ketika membicarakan orang lain bersama 

teman-teman 
1 2 3 4 

5 
Bagi saya, membicarakan orang lain bukan cara yang baik untuk 

mendapatkan informasi 
1 2 3 4 

6 
Saya bosan menghabiskan waktu dengan teman-teman saya 

karena hanya membicarakan teman yang sama-sama kita kenal 
1 2 3 4 

7 
Bagi saya, hal buruk yang saya dengar mengenai orang lain  

mejadi bahan evaluasi untuk merubah diri menjadi lebih baik 
1 2 3 4 

8 
Bagi saya, menyenangkan ketika bisa menceritakan informasi 

pribadi dari orang lain 
1 2 3 4 

9 
Bagi saya, membicarakan ororang lain memberitahu saya apa 

yang tidak boleh saya lakukan di lingkungan masyarakat 
1 2 3 4 

10 
Membicarakan kehidupan pribadi orang lain membuat saya 

semakin dekat dengan lingkungan sosial saya 
1 2 3 4 

11 
Bagi saya, mendengarkan hal positif  tentang orang lain membuat 

saya lebih bersemangat untuk merubah diri menjadi lebih baik 
1 2 3 4 

12 
Membicarakan orang lain merupakan kegiatan yang 

menyenangkan 
1 2 3 4 

13 
Ketika sesuatu terjadi terhadap orang lain dan tidak berpengaruh 

langsung terhadap saya, saya tidak peduli 
1 2 3 4 

14 
Beberapa pertemanan saya dibentuk khususnya dari berbincang-

bincang mengenai orang lain 
1 2 3 4 
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15 
Mendengarkan informasi tentang orang lain, dapat membantu 

saya untuk mengubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya 
1 2 3 4 

16 
Saya dapat menghabiskan waktu berjam-jam untuk 

mendengarkan cerita tentang kehidupan orang yang saya ketahui 
1 2 3 4 

17 

Terlibat dalam pembicaraan mengenai orang lain, membuat saya 

menjadi  tahu hal yang dianggap benar atau salah di lingkungan 

saya 

1 2 3 4 

18 
Bagi saya, membicarakan orang lain hanya dilakukan dengan 

teman dekat saja 
1 2 3 4 

19 
Membicarakan tentang orang lain dapat membantu saya untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan saya 
1 2 3 4 

20 
Saya tidak tahan berada di dekat orang yang membicarakan 

orang lain di belakang 
1 2 3 4 

21 

Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan orang lain, yaitu siapa 

berteman dengan siapa, siapa bertemu dengan siapa, siapa yang 

mendapatkan prestasi, kelas apa yang diambil teman saya dan 

sebagainya 

1 2 3 4 

22 

Persahabatan saya semakin erat,  seiring seringnya kami berbagi 

informasi mengenai apa yang terjadi dan yang dilakukan orang 

lain 

1 2 3 4 

23 
Bagi saya, penting untuk memberitahu orang baru mengenai 

perilaku orang-orang yang tidak disukai di lingkungan 
1 2 3 4 

24 
Bagi saya, membicarakan orang lain merupakan pembicaraan 

yang tidak menyenangkan 
1 2 3 4 

25 
Bagi saya, membicarkakan orang lain membantu saya 

mendapatkan banyak informasi 
1 2 3 4 

26 
Saya percaya, bahwa bersama teman dekat, saya bisa saling 

mendapatkan informasi dengan mudah 
1 2 3 4 

27 

Bagi saya, orang lain harus tahu ketika seseorang melakukan 

sesuatu yang tidak pantas sehingga orang tersebut kemungkinan 

tidak melakukannya lagi 

1 2 3 4 

28 
Bagi saya, tidak ada hal yang menyenangkan dari menceritakan 

informasi pribadi 
1 2 3 4 

29 
Saya tidak membicarakan orang lain, ketika terjadi sesuatu 

dengannya 
1 2 3 4 

30 

Setelah saya berteman dengan seseorang, saya biasanya mulai 

mendengarkan lebih banyak tentang isu pribadi orang lain dari 

mereka 

1 2 3 4 

31 

Ketika masyarakat berpendapat seseorang melakukan sebuah 

perilaku tidak pantas membuat saya menghindari perilaku 

tersebut 

1 2 3 4 

32 Saya suka mendengarkan cerita mengenai kehidupan orang lain 1 2 3 4 

33 
Membicarakan orang lain memberikan informasi yang tidak 

berguna 
1 2 3 4 

34 
Setelah berteman lebih dekat, saya mulai mendengarkan lebih 

banyak infromasi mengenai orang lain dan lingkungan saya 
1 2 3 4 

35 
Tidak apa-apa untuk mengatakan kepada orang baru di 

lingkungan pertemanan saya tentang seseorang tidak disukai 
1 2 3 4 
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siapapun 

36 
Saya tidak perlu tahu membicarakan orang lain itu benar atau 

salah, sehingga saya dapat menikmatinya 
1 2 3 4 

37 
Membicarakan tentang  orang lain, dapat membantu  saya untuk  

mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 
1 2 3 4 

38 
Saya tidak suka menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk 

membicarakan orang lain 
1 2 3 4 

39 
Menceritakan  pengalaman orang lain sebagai contoh, bukan cara 

yang efektif untuk merubah perilaku seseorang 
1 2 3 4 

40 
Saya tidak mengerti alasan orang-orang suka membicarakan 

orang lain 
1 2 3 4 

41 
Mendengarkan pendapat tentang  baik atau buruknya orang lain,  

membantu saya untuk menilai kehidupan saya sendiri 
1 2 3 4 

42 
Saya sering berkumpul dengan teman-teman untuk 

membicarakan orang lain 
1 2 3 4 

 

43 

Wajar rasanya, jika saya mengatakan bahwa informasi mengenai 

perilaku orang lain dapat memberitahu kita apa yang harus 

dilakukan, yaitu bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi 

1 2 3 4 

44 
Terkadang, saya suka membicarakan orang lain untuk 

mendapatkan kesenangan 
1 2 3 4 

45 
Saya merasa lebih dekat dengan teman saya ketika 

membicarakan orang lain 
1 2 3 4 

46 
Saya merasa senang ketika membicarakan orang lain 

1 2 3 4 

 

Pernyataan dibawah ini wajib diisi, berilah rangking dan urutkan pernyataan dibawah 

ini sesuai dengan keadaan yang anda alami, angka 1 untuk yang paling sering anda 

alami dan seterusnya sampai angka 9 untuk yang tidak pernah anda alami ! 

 Terdapat hal negatif yang pernah saya dapat dari membicarakan orang lain, yaitu: 

Saya berselisih paham dengan teman saya karena perbedaan informasi yang saya 

berikan tentang orang lain 

Saya mengalami konflik dengan orang yang saya bicarakan 

Saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan karena tidak bisa merahasiakan hasil 

pembicaraan 

Saya tidak dipercaya oleh orang-orang disekeliling saya 

Saya dipandang sebagai orang yang suka menyebarkan informasi tentang orang lain 

yang belum tentu benar 

Saya dianggap seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia karena suka membicarakan 

orang lain 

Saya merasa dijauhi oleh orang-orang disekeliling saya karena dianggap sebagai orang 

yang suka membicarakan orang lain 

Lainnya ………………………………………………………………  (silahkan diisi) 
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 Skala Pengambilan Data 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

Jl. Raya Tlogomas No.246 Telp (0341) 464318 Malang 65144 

 

KepadaYth. Responden 

Di Tempat 

 

Assalamu’alaikumwr.wb 

Saya Ari Sulistyowati (201210230311327) mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang sedang melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi 

sebagai salah satu persyaratan wajib dalam menyelesaikan program sarjana.Sehubungan 

dengan itu saya mengharap kesediaan saudara/saudari untuk memberikan data penelitian saya 

dengan mengisi kuesioner ini. Perlu diketahui, pengisian kuesioner ini hanya akan digunakan 

untuk kepentingan ilmiah dan tidak digunakan untuk keperluan lain. Semua data yang 

diberikan akan dijaga kerahasiannya. Oleh sebab itu dimohon untuk tidak ragu-ragu untuk 

mengisikan jawaban yang sesuai dengan kondisi saudara/saudari. Jika saudara/saudari 

membutuhkan penjelasan dapat menghubungi email sulistyowati67@gmail.com . Atas 

kesediaan dan kerjasama saudara/saudari saya ucapkan terimakasih. 

Wassalamu’alaikumwr.Wb 

Hormat saya, 

 

 

Ari Sulistyowati 

 

 

   

 

 

 

 

mailto:sulistyowati67@gmail.com
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Petunjuk Pengisian 

1. Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaan diri anda. 

2. Apabila terdapat kesalahan dan ingin mengganti jawaban, berilah tanda samadengan (=) 

pada jawaban yang anda anggap salah dan beri tanda silang (x) pada pilihan jawaban yang 

anda anggap benar. 

3. Periksalah jawaban anda dan jangan sampai ada yang terlewat 

4. Isilah identitas anda pada tempat yang telah disediakan 

Nama/inisial  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin  : (L/P)  

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan   : 

Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju   3    = Setuju 

2 = Tidak Setuju    4    = Sangat Setuju 

No Pernyataan Skor 

1 
Saya merasa nyaman ketika membicarakan orang lain bersama 

teman-teman 
1 2 3 4 

2 
Dengan teman dekat, saya cenderung membagi informasi yang 

saya dengar tentang orang lain 
1 2 3 4 

3 
Bagi saya, membicarakan orang lain bukan cara yang baik untuk 

mendapatkan informasi 
1 2 3 4 

4 
Saya bosan menghabiskan waktu dengan teman-teman saya karena 

hanya membicarakan teman yang sama-sama kita kenal 
1 2 3 4 

5 
Bagi saya, hal buruk yang saya dengar mengenai orang lain  

mejadi bahan evaluasi untuk merubah diri menjadi lebih baik 
1 2 3 4 

6 
Bagi saya, menyenangkan ketika bisa menceritakan informasi 

pribadi dari orang lain 
1 2 3 4 

7 
Bagi saya, membicarakan perilaku orang lain memberitahu saya 

apa yang tidak boleh saya lakukan dilingkungan masyarakat 
1 2 3 4 

8 
Membicarakan kehidupan pribadi orang lain membuat saya 

semakin dekat dengan lingkungan sosial saya 
1 2 3 4 

9 
Bagi saya, mendengarkan hal positif tenang orang lain membuat 

saya lebih bersemangat untuk merubah diri menjadi lebih baik 
1 2 3 4 

10 
Membicarakan orang lain merupakan kegiatan yang 

menyenangkan 
1 2 3 4 

11 
Ketika sesuatu terjadi terhadap orang lain dan tidak berpengaruh 

langsung terhadap saya, saya tidak peduli 
1 2 3 4 

12 
Beberapa pertemanan saya dibentuk khususnya dari berbincang-

bincang mengenai orang lain 
1 2 3 4 

13 
Mendengarkan informasi tentang orang lain, dapat membantu saya 

untuk merubah diri menjadi lebih baik dari sebelumnya 
1 2 3 4 
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Keterangan : 

1 = Sangat Tidak Setuju, 2    = Tidak Setuju, 3    = Setuju, 4    = Sangat Setuju 

No Pernyataan Skor 

14 

Terlibat dalam pembicaraan tentang orang orang lain, membuat 

saya menjadi tahu hal yang dianggap benar atau salah di 

lingkungan saya 

1 2 3 4 

15 Membicarakan tentang orang lain dapat membantu saya untuk 

menyesuaikan diri dengan lingkungan saya 
1 2 3 4 

16 
Bagi saya, penting untuk memberitahu orang baru mengenai 

perilaku orang-orang yang tidak disukai di lingkungan 
1 2 3 4 

17 
Bagi saya, membicarakan orang lain merupakan pembicaraan yang 

tidak menyenangkan 
1 2 3 4 

18 
Bagi saya, saat membicarakan orang lain membantu saya 

mendapatkan banyak informasi 
1 2 3 4 

19 
Saya percaya, bahwa bersama teman dekat, saya bisa saling 

mendapatkan informasi tentang orang lain dengan mudah 
1 2 3 4 

20 

Bagi saya, orang lain harus tau ketika seseorang melakukan 

sesuatu yang tidak pantas sehingga orang tersebut kemungkinan 

tidak melakukannya lagi 

1 2 3 4 

21 
Saya tidak membicarakan orang lain meskipun terjadi sesuatu 

dengannya 
1 2 3 4 

22 
Ketika masyarakat berpendapat seseorang melakukan sebuah 

perilaku tidak pantas membuat saya menghindari perilaku tersebut 
1 2 3 4 

23 Saya suka mendengarkan cerita mengenai kehidupan orang lain 1 2 3 4 

24 
Membicarakan orang lain memberikan informasi yang tidak 

berguna 
1 2 3 4 

25 
Setelah berteman lebih dekat, saya mulai mendengarkan lebih 

banyak informasi mengenai orang lain dan lingkungan saya 
1 2 3 4 

26 
Tidak apa-apa untuk mengatakan kepada orang baru di lingkungan 

pertemanan saya tentang seseorang yang tidak disukai siapapun 
1 2 3 4 

27 
Membicarakan tentang orang lain, dapat membantu saya untuk 

mengetahui apa yag boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan 
1 2 3 4 

28 
Saya tidak suka menghabiskan waktu dengan teman-teman untuk 

membicarakan orang lain 
1 2 3 4 

29 
Menceritakan pengalaman orang lain sebagai contoh, bukan cara 

yang efektif untuk merubah perilaku seseorang 
1 2 3 4 

30 
Mendengarkan pendapat baik atau buruknya orang lain, membantu 

saya untuk menilai kehidupan saya sendiri 
1 2 3 4 

31 
Saya sering berkumpul dengan teman-teman untuk membicarakan 

orang lain 
1 2 3 4 

32 
Wajar rasanya, jika saya mengatakan bahwa informasi mengenai 

perilaku orang lain dapat memberitahu kita apa yang harus 
1 2 3 4 
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dilakukan, yaitu bagaimana berperilaku dalam berbagai situasi 

33 
Terkadang, saya suka membicarakan orang lain untuk 

mendapatkan kesenangan 
1 2 3 4 

34 
Saya merasa lebih dekat dengan teman saya ketika membicarakan 

orang lain 
1 2 3 4 

35 Saya merasa senang ketika mebicarakan orang lain 1 2 3 4 

 

Pernyataan dibawah ini wajib diisi, berilah rangking dan urutkan pernyataan dibawah 

ini sesuai dengan keadaan yang anda alami, angka 1 untuk yang paling sering anda 

alami dan seterusnya sampai angka 9 untuk yang tidak pernah anda alami ! 

 Terdapat hal negatif yang pernah saya dapat dari membicarakan orang lain, yaitu: 

 

Saya berselisih paham dengan teman saya karena perbedaan informasi yang saya 

berikan tentang orang lain 

Saya mengalami konflik dengan orang yang saya bicarakan 

Saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan karena tidak bisa merahasiakan hasil 

pembicaraan 

Saya tidak dipercaya oleh orang-orang disekeliling saya 

Saya dipandang sebagai orang yang suka menyebarkan informasi tentang orang lain 

yang belum tentu benar 

Saya dianggap seseorang yang tidak bisa menjaga rahasia karena suka membicarakan 

orang lain 

Saya merasa dijauhi oleh orang-orang disekeliling saya karena dianggap sebagai orang 

yang suka membicarakan orang lain 

Lainnya ………………………………………………………………  (silahkan diisi) 
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VALIDITAS DAN REABILITAS 

SKALA FUNGSI GOSIP 
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Hasil Try Out I 

 Reabilitas informasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

,605 6 

 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 13,26 4,884 ,401 ,533 

item7 13,51 4,535 ,509 ,481 

item8 13,25 5,095 ,305 ,577 

item12 12,62 5,678 ,247 ,595 

item18 13,23 4,993 ,448 ,516 

item21 13,06 6,215 ,121 ,632 

 

 

Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,631 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 7,37 3,112 ,398 ,572 

item7 7,62 2,772 ,537 ,465 

item8 7,35 3,263 ,302 ,643 

item18 7,34 3,259 ,425 ,555 

 

 

 Uji reabilitas pertemanan 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,763 6 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item2 12,35 7,107 ,321 ,770 

item6 13,26 5,259 ,670 ,679 

item11 13,02 6,672 ,301 ,784 

item15 13,25 5,876 ,643 ,694 

item17 13,15 6,132 ,482 ,735 

item23 12,74 5,915 ,662 ,690 

 

 

Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,784 5 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item2 9,82 5,340 ,359 ,800 

item6 10,72 3,860 ,659 ,709 

item15 10,71 4,273 ,685 ,703 

item17 10,62 4,647 ,457 ,780 

item23 10,20 4,381 ,673 ,709 

 

 

 Uji reabilitas pengaruh 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,583 6 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item3 12,62 3,459 ,509 ,445 

item5 12,42 4,590 ,143 ,603 

item9 12,88 3,703 ,366 ,516 

item13 13,32 3,785 ,402 ,501 

item16 13,25 4,626 ,096 ,625 

item20 12,83 3,830 ,416 ,496 
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Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,633 4 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item3 7,35 2,263 ,445 ,540 

item9 7,62 2,428 ,317 ,637 

item13 8,06 2,371 ,423 ,557 

item20 7,57 2,343 ,481 ,520 

 

 

 Uji reabilitas hiburan 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,683 6 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item4 12,74 5,759 ,490 ,618 

item10 12,15 5,570 ,361 ,665 

item14 12,29 5,804 ,558 ,604 

item19 12,20 5,256 ,643 ,565 

item22 12,12 5,485 ,439 ,632 

item24 12,34 6,852 ,097 ,742 

 

 

Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

,742 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item4 10,31 4,904 ,489 ,703 

item10 9,72 4,516 ,419 ,738 

item14 9,86 5,027 ,524 ,695 

item19 9,77 4,555 ,596 ,664 

item22 9,69 4,341 ,540 ,683 

 

 

Hasil  Try Out II 

1. Informasi 

 Uji pertama 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 66 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 66 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.679 11 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item1 25.89 14.804 .114 .688 

item5 26.71 12.577 .386 .646 

item9 25.86 12.366 .359 .653 

item13 26.26 13.333 .336 .656 

item17 25.59 13.815 .417 .649 

item21 26.27 14.940 .074 .695 

item25 26.09 12.853 .378 .648 

item29 26.09 13.315 .364 .651 

item33 26.18 12.920 .410 .642 

item37 25.86 13.812 .357 .654 

item41 25.55 13.267 .440 .641 
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 Uji kedua 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.710 9 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item5 21.61 11.104 .366 .690 

item9 20.76 10.802 .358 .695 

item13 21.15 11.884 .301 .700 

item17 20.48 12.223 .405 .686 

item25 20.98 11.461 .339 .694 

item29 20.98 11.615 .382 .685 

item33 21.08 11.148 .448 .672 

item37 20.76 11.910 .424 .681 

item41 20.44 11.296 .531 .661 

 

 

2. Persahabatan 

 Uji pertama 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.698 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM2 27.80 14.253 .299 .684 

ITEM6 28.35 13.707 .401 .668 

ITEM10 28.48 13.977 .359 .675 

ITEM14 28.52 13.823 .400 .669 

ITEM18 27.53 15.114 .196 .696 

ITEM22 28.18 14.059 .224 .680 

ITEM26 27.70 14.276 .272 .689 

ITEM30 28.12 15.031 .204 .695 

ITEM34 27.92 14.471 .368 .676 

ITEM38 28.35 13.246 .346 .679 

ITEM42 28.56 14.312 .332 .679 

ITEM45 28.48 13.177 .485 .654 
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 Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.693 9 

 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM2 22.00 11.908 .277 .683 

ITEM6 22.55 11.329 .397 .662 

ITEM10 22.68 11.451 .382 .664 

ITEM14 22.71 11.316 .424 .657 

ITEM26 21.89 11.512 .337 .673 

ITEM34 22.12 12.077 .352 .672 

ITEM38 22.55 11.298 .269 .691 

ITEM42 22.76 11.817 .344 .671 

ITEM45 22.68 10.959 .456 .650 

 
 

3. Pengaruh 

 Uji pertama 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.772 11 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item3 28.02 12.200 .219 .776 

item7 27.41 11.353 .409 .756 

item11 27.27 11.494 .372 .761 

item15 27.59 11.015 .590 .738 

item19 28.06 10.827 .480 .747 

item23 28.27 11.032 .469 .749 

item27 27.73 10.909 .460 .750 

item31 27.62 11.593 .357 .762 

item35 28.45 11.021 .497 .746 

item39 28.11 11.542 .342 .764 

item43 27.68 11.113 .464 .750 
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 Uji kedua 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.776 10 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

item7 24.80 10.161 .444 .757 

item11 24.67 10.410 .374 .766 

item15 24.98 9.984 .584 .742 

item19 25.45 9.729 .495 .750 

item23 25.67 10.010 .460 .755 

item27 25.12 9.862 .460 .755 

item31 25.02 10.507 .359 .768 

item35 25.85 10.038 .477 .753 

item39 25.50 10.531 .324 .773 

item43 25.08 10.040 .468 .754 

 

4. Hiburan 

 Uji pertama 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.692 12 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM4 24.62 14.885 .560 .634 

ITEM8 24.50 16.377 .318 .675 

ITEM12 24.67 15.949 .413 .660 

ITEM16 24.17 16.756 .220 .692 

ITEM20 24.71 17.254 .219 .688 

ITEM24 24.39 16.089 .470 .654 

ITEM28 23.89 18.466 -.011 .725 

ITEM32 24.18 15.443 .560 .640 

ITEM36 24.42 18.310 .030 .715 

ITEM40 24.68 17.820 .113 .703 

ITEM44 24.39 15.258 .547 .639 

ITEM46 24.70 14.922 .623 .627 
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 Uji kedua 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.788 7 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ITEM4 13.17 8.479 .641 .735 

ITEM8 13.05 9.459 .424 .779 

ITEM12 13.21 9.093 .540 .756 

ITEM24 12.94 9.658 .496 .765 

ITEM32 12.73 9.678 .453 .772 

ITEM44 12.94 9.166 .532 .758 

ITEM46 13.24 9.263 .520 .760 
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TABULASI DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

Dampak 1: berselisih paham karena berbeda informasi; dampak 2:terjadi konflik dengan subjek yang dibicarakan; dampak 3:tidak dilibatkan dalam 

pembicaraan; dampak 4: tidak dipercaya; dampak 5: dipandang suka menyebarkan informasi yang belum tentu benar; dampak 6:dianggap tidak bisa 

menjaga rahasia; dampak 7: dijauhi oleh orang-orang di sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UJI STATISTIK FUNGSI DAN DAMPAK 

NEGATIF GOSIP 
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Fungsi Gosip pada Remaja 

 

Statistics 
KATEGORI   

N 
Valid 326 

Missing 0 

Mean 2.40 

Median 3.00 

Minimum 1 

Maximum 4 

 

 

KATEGORI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

INFORMASI 91 27.9 27.9 27.9 

PERSAHABATAN 24 7.4 7.4 35.3 

PENGARUH 199 61.0 61.0 96.3 

HIBURAN 12 3.7 3.7 100.0 

Total 326 100.0 100.0  

 

 

Means Jenis Kelamin dan Fungsi Informasi 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

NILAI_INFORMASI  

* JK 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 

 

 

Report 
NILAI_INFORMASI   

JK Mean N Std. Deviation 

LAKI-LAKI 24.11 105 2.840 

PEREMPUA

N 

24.66 221 2.760 

Total 24.48 326 2.793 

 

 

Means Jenis Kelamin dan Fungsi Persahabatan 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

NILAI_PERSAHABAT

AN  * JK 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 
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Report 
NILAI_PERSAHABATAN   

JK Mean N Std. Deviation 

LAKI-LAKI 22.12 105 3.491 

PEREMPUAN 21.99 221 3.708 

Total 22.03 326 3.635 

 

 

Means Jenis Kelamin dan Fungsi Pengaruh 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

NILAI_PENGARUH  * 

JK 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 

 

 

Report 
NILAI_PENGARUH   

JK Mean N Std. Deviation 

LAKI-LAKI 28.53 105 4.213 

PEREMPUAN 28.80 221 3.370 

Total 28.71 326 3.659 

 

 

Means Jenis Kelamin dan Fungsi Hiburan 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

NILAI_HIBURAN  

* JK 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 

 

 

Report 
NILAI_HIBURAN   

JK Mean N Std. Deviation 

LAKI-LAKI 15.53 105 3.538 

PEREMPUAN 15.48 221 3.028 

Total 15.50 326 3.196 
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Crosstab Jenis kelamin dan Fungsi Gosip 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

JK * 

KATEGORI 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 

 

 

JK * KATEGORI Crosstabulation 

 KATEGORI Total 

INFORMA

SI 

PERSAHABAT

AN 

PENGARU

H 

HIBURAN 

JK 

LAKI-LAKI 

Count 27 11 60 7 105 

Expected 

Count 

29.3 7.7 64.1 3.9 105.0 

% within 

JK 

25.7% 10.5% 57.1% 6.7% 100.0% 

% within 

KATEGO

RI 

29.7% 45.8% 30.2% 58.3% 32.2% 

PEREMPUAN 

Count 64 13 139 5 221 

Expected 

Count 

61.7 16.3 134.9 8.1 221.0 

% within 

JK 

29.0% 5.9% 62.9% 2.3% 100.0% 

% within 

KATEGO

RI 

70.3% 54.2% 69.8% 41.7% 67.8% 

Total 

Count 91 24 199 12 326 

Expected 

Count 

91.0 24.0 199.0 12.0 326.0 

% within 

JK 

27.9% 7.4% 61.0% 3.7% 100.0% 

% within 

KATEGO

RI 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Dampak Negatif Gosip pada remaja 

 

Statistics 
DAMPAK_NEGATIF   

N 
Valid 326 

Missing 0 

Mean 2.64 

Median 2.00 

Minimum 1 

Maximum 7 

 

 

DAMPAK_NEGATIF 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

DAMPAK 1 116 35.6 35.6 35.6 

DAMPAK 2 92 28.2 28.2 63.8 

DAMPAK 3 29 8.9 8.9 72.7 

DAMPAK 4 27 8.3 8.3 81.0 

DAMPAK 5 25 7.7 7.7 88.7 

DAMPAK 6 19 5.8 5.8 94.5 

DAMPAK 7 18 5.5 5.5 100.0 

Total 326 100.0 100.0  

 

 

Keterangan: Dampak 1: berselisih paham karena berbeda informasi; dampak 2:terjadi konflik 

dengan subjek yang dibicarakan; dampak 3:tidak dilibatkan dalam pembicaraan; dampak 4: tidak 

dipercaya; dampak 5: dipandang suka menyebarkan informasi yang belum tentu benar; dampak 

6:dianggap tidak bisa menjaga rahasia; dampak 7: dijauhi oleh orang-orang di sekitar. 

 

Crosstab Fungsi dan Dampak Negatif Gosip 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

KATEGORI * 

DAMPAK_NEGATIF 

326 100.0% 0 0.0% 326 100.0% 
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KATEGORI * DAMPAK_NEGATIF Crosstabulation 

 DAMPAK_NEGATIF Total 

DAMPAK 1 DAMPAK 2 DAMPAK 3 DAMPAK 4 DAMPAK 5 DAMPAK 6 DAMPAK 7 

KATEGORI 

INFORMASI 

Count 39 26 2 8 6 5 5 91 

Expected Count 32.4 25.7 8.1 7.5 7.0 5.3 5.0 91.0 

% within KATEGORI 42.9% 28.6% 2.2% 8.8% 6.6% 5.5% 5.5% 100.0% 

% within DAMPAK_NEGATIF 33.6% 28.3% 6.9% 29.6% 24.0% 26.3% 27.8% 27.9% 

PERSAHABATAN 

Count 8 6 1 2 2 4 1 24 

Expected Count 8.5 6.8 2.1 2.0 1.8 1.4 1.3 24.0 

% within KATEGORI 33.3% 25.0% 4.2% 8.3% 8.3% 16.7% 4.2% 100.0% 

% within DAMPAK_NEGATIF 6.9% 6.5% 3.4% 7.4% 8.0% 21.1% 5.6% 7.4% 

PENGARUH 

Count 68 58 25 15 14 9 10 199 

Expected Count 70.8 56.2 17.7 16.5 15.3 11.6 11.0 199.0 

% within KATEGORI 34.2% 29.1% 12.6% 7.5% 7.0% 4.5% 5.0% 100.0% 

% within DAMPAK_NEGATIF 58.6% 63.0% 86.2% 55.6% 56.0% 47.4% 55.6% 61.0% 

HIBURAN 

Count 1 2 1 2 3 1 2 12 

Expected Count 4.3 3.4 1.1 1.0 .9 .7 .7 12.0 

% within KATEGORI 8.3% 16.7% 8.3% 16.7% 25.0% 8.3% 16.7% 100.0% 

% within DAMPAK_NEGATIF 0.9% 2.2% 3.4% 7.4% 12.0% 5.3% 11.1% 3.7% 

Total 

Count 116 92 29 27 25 19 18 326 

Expected Count 116.0 92.0 29.0 27.0 25.0 19.0 18.0 326.0 

% within KATEGORI 35.6% 28.2% 8.9% 8.3% 7.7% 5.8% 5.5% 100.0% 

% within DAMPAK_NEGATIF 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 




