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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI 

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain 

untuk memberitahu atau mengubah perilaku secara lisan maupun tak langsung melalui media. 

Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan 

seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran itu bisa berupa gagasan, 

informasi, opini, dan lain-lain. Sedangkan perasaan berupa keyakinan, keragu-raguan, 

kemarahan, dan lain0lain yang muncul dari dalam lubik hati (Effendy, 2009). 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari adanya komunikasi baik 

komunikasi secara langsung atau komunikasi seacara tidak langsung yaitu melalui media. 

Media disini adalah media sosial yang dikembangkan melalui smartphone, dimana hampir 

semua orang memiliki media sosial untuk memudahkan komunikasi dengan jarak jauh 

sekalipun. Media sosial pada dasarnya adalah media yang digunakan sebagai media sosialisasi 

dan interakasi. 

Menurut Van Dijk dalam Nasrullah (2015), media sosial adalah platform media yang 

memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) 

online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat membentuk individu tentang 

bagaimana cara berfikir dan berperilaku. Dengan demikian, internet sebagai bentuk teknologi 

komunikasi beserta perangkat yang menyertainya termasuk media sosial membentuk seperti 

apa masyarakat sekarang. 
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Media sosial telah mengubah perilaku berkomunikasi masyarakat zaman sekarang. 

Teknologi itu sendiri tidak membuat gerakan, tetapi orang-orang yang memanfaatkan 

teknologi media sosial dengan antusias memanfaatkannya. Dalam kajian komunikasi 

kenyataan itu sering disebut Communication Technological Animal (Nurudin, 2011). 

Communication Technological Animal berarti individu-individu yang menjadikan teknologi 

sebagai fundamental humanisnya. Bagi mereka, teknologi adalah faktor utama dalam 

melakukan perubahan. Bahkan, teknologi komunikasi seperti media sosial dipercaya sebagai 

alat yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya. 

Menurut Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi (2009), teknologi memberikan 

dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya berupa pola hidup yang semakin 

individualistis, serta munculnya faham eksistensialisme, menjauhkan yang dekat dan 

mendekatkan yang jauh. Hal ini menyebabkan pengguna jejaring sosial lebih mampu menjalin 

kehidupan sosial melalui dunia maya untuk menunjukkan eksistensinya dan kurang 

memperhatikan interaksi dengan dunia nyata. 

Kemunculan internet secara otomatis turut pula mempengaruhi perkembangan 

penggunaan media sosial di masyarakat. Media sosial medukung interaksi sosial antar individu 

atau kelompok di dunia maya. Sehingga media sosial dianggap lebih fleksibel, praktis, efektif 

dan efisien, cepat, interaktif dan variatif. 

Media sosial semakin membuka kesempatan setiap individu yang terlibat di dalamnya 

untuk bebas mengeluarkan pendapatnya serta mengekspresikan dirinya. Akan tetapi, kendali 

diri harusnya juga dimiliki agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan 

bermedia sosial. 

2.1.1 KARAKTERISTIK MEDIA SOSIAL 
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Karakteristik media sosial tidak jauhberbeda dengan media siber (cyber) dikarenakan 

media sosial merupakan salah satu platform dari media siber. Namun demikian, menurut 

Nasrullah (2015) media sosial memiliki karakter khusus, yaitu: 

1. Jaringan (Network) 

Jaringan adalah infrasturktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat 

keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadijika antar 

komputer terhubung, termasuk didalamnya perpindahan data. 

2. Informasi (Informations) 

Informasi menjadi entitas penting di mediasosial karena pengguna media sosial 

mengkreasikan representasi identitasnya,memproduksi konten, dan melakukan 

interaksi berdasarkan informasi. 

3. Arsip (Archive) 

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa 

informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. 

4. Interaksi (Interactivity) 

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas 

hubungan pertemanan atau pengikut (followers) semata, tetapi harus dibangun dengan 

interaksi antar pengguna tersebut. 

5. Simulasi Sosial (simulation of society) 

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) 

di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus 

berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. 

6. Konten oleh pengguna (user-generatedcontent) 

Di Media sosial konten sepenuhnya milikdan berdasarkan kontribusi pengguna atau 

pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang 
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memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini 

berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek 

atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. 

 

2.1.2 KELEBIHAN DAN KEKURANGAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA 

KOMUNIKASI 

 Kelebihan media sosial 

Menurut Dennis McQuail memaparkan beberapa kelebihan media sosial dibanding 

dengan media konvensional sebagai berikut : 

a. Dapat berinterakasi dengan rekan yang jaraknya jauh. 

b. Dengan media sosial lebih cepat mendapat informasi aktual. 

c. Dengan media sosial, kita bisa mengecek keberadaan rekan yang menggunakan media 

sosial juga. 

d. Media sosial lebih praktis, efektif dan efisien. 

Kekurangan media sosial 

Hal yang menjadi kekurangan media sosial sebagai berikut : 

a. Media sosial banyak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan 

tujuan tertentu. 

b. Banyak akun-akun palsu di media sosial yang digunakan dengan tujuan dan 

kepentingan tertentu seperti pencemaran nama baik, penipuan, dan lain-lain. 

c. Media sosial dapat merubah perilaku manusia, orang enggan berkomunikasi secara 

langsung atau face to face dan lebih sering berinteraksi melalui media sosial. 
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2.2 KONSEP DIRI DALAM KOMUNIKASI 

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang diberikan oleh orang lain, demikian 

pula perilaku orang tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, maka kita dapat 

mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang 

ditampilkan oleh orang lain. 

Sesuai dengan pemikiran-pemikiran Mead, definisi singkat dari tiga ide dasar dari 

interaksi simbolik adalah : 

a. Mind (pikiran) : kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna 

sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui 

interaksi dengan individu lain. 

b. Self (diri pribadi) : kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian 

sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah 

satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) 

dan dunia luarnya. 

c. Society (masyarakat) : hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan 

oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam 

perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan 

manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya. 

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik 

antara lain: 

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia, 

Tema ini berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana 

dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena 

awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara 

interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat 
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disepakati secara bersama dimana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut : Manusia, 

bertindak, terhadap, manusia, lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain 

kepada mereka, Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, Makna dimodifikasi 

melalui proses interpretif . 

2. Pentingnya konsep mengenai diri (self concept) 

Tema ini berfokus pada pengembangan konsep diri melalui individu tersebut secara 

aktif, didasarkan pada interaksi sosial dengan orang lainnya dengan cara antara lain : 

Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui nteraksi dengan orang lain, 

Konsep diri membentuk motif yang penting untuk perilaku Mead seringkali 

menyatakan hal ini sebagai : ”The particular kind of role thinking – imagining how we 

look to another person” or ”ability to see ourselves in the reflection of another glass”. 

3. Hubungan antara individu dengan masyarakat. 

Tema ini berfokus pada dengan hubungan antara kebebasan individu dan masyarakat, 

dimana norma-norma sosial membatasi perilaku tiap individunya, tapi pada akhirnya 

tiap individu-lah yang menentukan pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. 

Fokus dari tema ini adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan 

dalam proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah : Orang dan 

kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, Struktur sosial 

dihasilkan melalui interaksi sosial. 

Mead menjelaskan dalam teori Interaksi Simbolik mengenai hubungan antara simbol-

simbol dan interaksi yang terjadi dalam hubungan antar manusia. Teori ini berpijak tentang diri 

dan hubungannya dalam lingkungan sosial. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif, 

dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. 

Paham ini menolak gagasan bahwa individu adalah organisme yang pasif yang 

perilakunya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan atau struktur yang ada diluar dirinya. Oleh 
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karena individu terus berubah maka masyarakat pun berubah melalui interaksi. Jadi interaksi 

lah yang dianggap sebagai variabel penting yang menentukan perilaku manusia bukan struktur 

masyarakat. 

 

2.2.1 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSEP DIRI 

Jalaluddin Rakhmat (2007: 100-104), menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsep diri, yaitu orang lain dan kelompok rujukan.  

a. Orang lain  

Konsep diri dapat terbentuk melalui penilaian orang lain. Apabila seseorang diterima 

orang lain, dihormati, dan disenangi karena keadaan dirinya sendiri, orang tersebut akan 

cenderung bersikap menghormati dan menerima dirinya. Sebaliknya, apabila orang lain selalu 

meremehkan, menyalahkan dan menolaknya, maka orang tersebut akan cenderung tidak 

menyenangi dirinya sendiri. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat 

yang sering disebut significant others (orang yang paling penting). 

b. Kelompok rujukan (reference group)  

Kelompok rujukan merupakan kelompok yang mengikat diri seseorang secara 

emosional. Kelompok rujukan mempengaruhi terbentuknya konsep diri seseorang. Seseorang 

akan berperilaku dan menyesuaikan diri sesuai dengan ciri-ciri kelompoknya agar diterima oleh 

kelompok tersebut. 

 

2.3 TEORI –TEORI DIRI DAN ORANG LAIN 

Menurut Bungin dalam bukunya sosiologi Komunikasi (2009), Pribadi dalam diri 

manusia berbeda-beda satu dengan lainnya, perbedaan tersebut menyebabkan orang mengenal 

individu secara khas dan membedakannya dengan individu lainnya. Kualitas individu 
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menentukan kekhasannya dalam hubungannya dengan individu lain, dan kekhasan tersebut 

akan menentukan kualitas komunikasinya. 

a. Persepsi Terhadap Diri Pribadi (Self Perception) 

Hal utama dalam persepsi diri adalah menyadari diri kita sendiri, yaitu mengungkap 

siapa dan apa kita ini, serta menyadari siapa diri kita. Proses psikologi diasosiasikan dengan 

interpretasi dan pemberian makna terhadap orang atau objek tertentu, proses ini dikenal sebagai 

persepsi. 

b. Kesadaran Pribadi (Self Awareness) 

Memahami diri sendiri ibarat kita berkaca di cermin. Ketika orang menyadari siapa 

dirinya, artinya orang tersebut mempersepsikan dirinya sendiri. “Diri” secara sederhana dapat 

ditafsirkan sebagai identitas individu. Dengan demikian, identitas diri adalah cara-cara yang 

digunakan orang untuk membedakan individu satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, “diri” 

adalah suatu pengertian yang mengacu pada identitas spesifik dari seseorang. 

c. Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

Self Disclosure atau pengungkapan diri merupakan proses mengungkapkan informasi 

pribadi kita kepada orang lain dan sebaliknya. Sehat atau tidaknya komunikasi dapat dilihat 

dari keterbukaan yang terjadi didalam komunikasi. Mengungkapkan yang sebenarnya tetang 

dirinya, dipandang sebagai ukuran dari hubungan yang ideal. 

Jika komunikasi antara dua orang berjalan dengan baik, maka akan terjadi disclosure 

yang mendorong informasi mengenai diri masing-masing ke dalam kuadran “terbuka”. 

Meskipun Self Disclosure mendorong adanya keterbukaan, namun keterbukaan sendiri itu ada 

batasnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan yang ekstrem akan 

memberikan dampak negatif terhadap hubungan. 
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Meskipun Self Disclosure mendorong adanya keterbukaan, namun keterbukaan sendiri 

itu ada batasnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan yang ekstrem akan 

memberikan dampak negatif terhadap suatu hubungan. 

2.4 EKSISTENSI DIRI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT 

Eksistensi berasal dari bahasa inggris “Exist” yang berarti ada, terdapat hidup atau 

dirasakan keberadaannya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia eksistensi adalah 

keberadaan. Eksistensi yang berasal dari bahasa latin yaitu eksistere yang memiliki arti: 

muncul, ada, timbul dan berada. Eksistensi ada akan keberadaan seseorang yang beradaptasi 

dan bergaul  dalam  lingkungannya. Bisa dikatakan seseorang ingin diakui keberadaannya 

khususnya dalam segi sosial, karena pada dasarnya manusia akan mengalami perubahan dari 

masa kemasa baik dari segi berinteraksi,  perilaku, dan  tindakannya. 

Sedangkan eksistensi menurut Zainal Abidin adalah suatu proses yang dinamis, suatu 

“menjadi” atau “mengada”. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan 

mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan masing-

masing individu. 

Ada pula definisi yang lebih spesifik dalam buku yang berjudul What Matters Most: 

Hal-hal yang paling utama Smith mengatakan bahwa:  

“Eksistensi diri merupakan suatu kondisi dimana seseorang dengan kemampuan dirinya 

dapat menemukan makna dalam kehidupan. Makna merupakan sebuah kepenuhan atau arti dari 

nilai- nilai batiniah yang paling utama dalam menjalani kehidupan. Adapun nilai- nilai batiniah 

yang dibicarakan adalah nilai- nilai mendasar seperti sikap menghormati manusia, sikap 

menghormati sesama dan perlunya bekerjasama serta bekerja bersama secara harmonis demi 

kebaikan bersama. (2003:21)” 
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Eksistensi ada akan keberadaan seseorang karena pergaulan dalam lingkungan sekitar 

dan masyarakat. Manusia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan untuk menjalin 

interaksi yang baik kepada sesama manusia. Namun seiring berjalannya waktu dan 

perkembangan zaman manusia akan mengalami perubahan perilaku. 

Eksistensi didunia nyata yaitu keberadaan seseorang akan berati atau bernilai jika 

keberadaannya tersebut diakui oleh pihak lain. Keberadaannya menjadi bermanfaat bagi pihak 

lain. Perilaku seseorang akan berasal atau didasari oleh apa yang dipikirannya. Jadi apa yang 

dilakukan oleh seseorang dalam rangka menunjukkan keberadaannya dalam kehidupan sosial 

ditunjukkan dengan tindakan nyata. 

Eksistensi didunia maya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat dunia 

maya, khususnya pengguna media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan lain-lain. 

Eksistensi berkaitan dengan seringnya seseorang terhubung pada media sosial di dunia maya 

tersebut. Eksistensi ini berkaitan juga dengan keberadaannya (waktu yang digunakan) di dunia 

maya. Semakin sering atau lama seseorang terhubung ke dunia maya, maka itu menunjukkan 

keeksistensiannya di dunia maya dan sebaliknya. Adanya eksistensi ini bukanlah karena 

pengakuan tentang keberadaannya oleh diri sendiri, tapi pengakuan keberadaannya di mata 

orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa eksistensi diri adalah 

keberadaan manusia yang yang didasari oleh rasa percaya diri, ingin dihargai, ingin diakui, dan 

diterima oleh masyarakat bahwa kehadirannya didunia nyata atau didunia maya memiliki 

makna tersendiri yang ingin ditunjukkan kepada khalayak. Dalam usaha mencari atau 

memahami sebuah makna kehidupan bagi diri sendiri yang diyakini sebagai bentuk untuk 

memenuhi nilai- nilai batiniah yang paling utama dan disertai oleh tindakan nyata. 

2.4.1 Konsep Dasar Eksistensi Diri  
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Konsep dasar mengenai eksistensi diri digambarkan oleh Abidin (2002) sebagai berikut 

:  

a. Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu proses “menjadi” atau “mengada”. 

Jadi, eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan dinamis dan mengalami 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran tergantung pada kemampuan individu dalam 

mengaktualisasikan potensi dirinya. 

b. Eksistensi adalah pemberian makna. Hal ini sesuai dengan hakekat kesadaran manusia 

itu sendiri sebagai intensionalitas, yang selalu mengarah ke luar dirinya dan melampui dirinya. 

Realitas yang semula objektif, lalu diberi makna subjektif, sesuai dengan kebutuhannya.  

c. Eksistensi adalah ada dalam dunia. Manusia tidak hidup sendiri dan berada dalam diri 

sendiri, melainkan berada dalam dunianya. Manusia tidak bisa lepas dari (dan tidak dapat 

terealisasi tanpa) dunianya. Dunia dalam arti ini terus berkembang dan bersifat subjektif, 

karena bersifat terpusat pada manusia, sehingga setiap kontak manusia dengan sesuatu di luar 

dirinya selalu ditandai oleh subjektifitasnya.  

d. Manusia  hidup  dalam  mitwelt, eigenwelt,  dan  umwelt.   

1) Umwelt adalah dunia objek-objek di sekitar kita, dunia yang bersifat objektif. 

Umwelt adalah dunia kebutuhan biologis, dorongan hewani, naluri tidak sadar, dan 

segala sesuatu yang biasanya dinamakan “lingkungan”.   

2) Mitwelt adalah dunia perhubungan antar manusia, terdapat perasaan seperti benci 

dan cinta. Baik cinta dan benci, tidak pernah bisa dipahami hanya sebagai sesuatu yang 

bersifat biologis dan tergantung pada sejumlah faktor yang bersifat manusia, misalnya 

keputusan pribadi dan komitmen terhadap orang lain. 

3) Eigenwelt adalah kesadaran diri, perhubungan diri, dan secara khas hadir dalam diri 

manusia. Eigenwelt merupakan pusat dari perspektif manusia dan pusat dari 

perhubungan antara manusia dengan benda benda atau orang lain. Eigenwelt juga 
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berarti kesadaran, bahwa manusia “ada” dan “keberadaannya” tidak dapat disangkal. 

Tanpa kesadaran itu manusia kehilangan orientasi dan dengan demikian kehilangan 

eksistensinya.  

e. Eksistensi adalah “milik pribadi”. Tidak ada dua individu yang identik. Tidak ada pula 

dua pengalaman identik. Oleh sebab itu, eksistensi adalah milik pribadi, yang 

keberadaannya tidak tergantikan oleh siapa pun.  

f. Eksistensi mendahului esensi. Hal ini berati bahwa nasib manusia dan takdir manusia, 

struktur hidup manusia, dan konsep tentang manusia, adalah dipilih dan ditentukan 

sendiri oleh manusia.  

g. Eksistensi adalah autentik atau tidak autentik. Menurut Heidegger dan Sartre (dalam 

Abidin, 2002), eksistensi sebagian besar manusia adalah tidak autentik. Manusia lupa 

akan dirinya sendiri, dikuasai oleh kekuatan massa atau oleh pesona benda, 

mengabaikan hati nurani, gampang terpengaruh oleh iklan menggoda, dan lain-lain. 

Padahal manusia bisa memilih dan bertindak secara autentik; sadar diri, bertindak atas 

kekuatan sendiri, bersedia mendengarkan hati nurani sendiri. 

2.4.2 Ciri-ciri Individu yang Memiliki Eksistensi Diri  

Ciri-ciri individu yang memiliki eksistensi diri menurut Frankl dalam bukunya yang 

berjudul Phcychotheraphy and Existentialism dan Smith dalam bukunya What Matters Most: 

Hal-hal yang paling utama adalah sebagai berikut :  

a. Kesadaran diri, yaitu kemampuan individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan 

yang ada pada diri sendiri. 

b. Kepercayaan diri, yaitu kemampuan individu untuk menunjukkan kekuatan dan sisi 

terbaik pada dirinya. 

c. Harga diri, yaitu suatu penilaian individu terhadap dirinya sendiri sebagai orang yang 

memiliki nilai dan keberartian. 
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d. Kesadaran akan peran, yaitu kesadaran mengenai pentingnya peran yang ada dalam 

dirinya yang diwujudkan dalam perilaku. 

e. Kesadaran akan kekuatan misi pribadi, yaitu hal yang ditunjukkan dan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

f. Daya tarik pribadi, yaitu sesuatu hal yang menjadi daya tarik individu sehingga dapat 

mempengaruhi penilaian orang lain terhadap dirinya. 

g. Kesadaran akan keunikan diri, yaitu menyadari kelebihan diri sendiri serta tidak 

membanding-bandingkan diri dengan orang lain. 

h.  Konsistensi terhadap kehidupan, yaitu tidak mudah terpengaruh oleh hal baru atau 

perubahan. 

i. Ketenangan dan kedamaian, yaitu mencoba tetap tenang meskipun menghadapi banyak 

masalah. 

 

2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Diri 

Pengalaman individu yang dilakukan di media sosial seperti membagikan foto dan 

video kedalam Instagram, perlu diperhatikan karena bisa mempengaruhi faktor- faktor yang 

mempengaruhi eksistensi. Menurut Frankl dalam bukunya Phychotheraphy and Existentialsm 

dikutip oleh Schutz, ada tiga faktor yang mempengaruhi hakikat dari eksistensi menusia, yakni:  

a. Spiritualitas  

Menurut Frankl (dikutip Schutz, 1991:145), faktor spiritualitas tidak dapat 

direduksikan ataupun diterangkan dengan istilah- istilah material. Meskipun spiritualitas dapat 

dipengaruhi oleh dunia material, namun ia tidak disebabkan atau dihasilkan oleh dunia material 

itu. 

b. Kebebasan  
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Kebebasan dalam menemukan arti merupakan sesuatu yang penting dalam menemukan 

eksistensi diri. Kebebasan ini mengandung arti bahwa individu tidak ditekan oleh faktor- faktor 

non spiritual atau kondisi- kondisi dari lingkungan. Individu memiliki kebebasan untuk 

memilih bagaimana akan bertingkah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengan 

demikian, individu yang tidak memiliki kebebasan akan menghambat pemenuhan potensi- 

potensi diri yang pada akhirnya menggangu pencapaian eksistensi hidup. 

c. Tanggung Jawab  

Tanggung jawab merupakan pilihan atas konsekuensi yang harus individu hadapi dari 

tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini Untuk menggambarkan tanggung jawab individu, 

Frankl (dikutip Schutz, 1991:145) menggambarkan sebagai berikut “hiduplah seolah- olah 

anda hidup untuk kedua kalinya, dan bertindak salah untuk pertama kalinya kira- kira demikian 

anda bertindak sekarang (1991:145). 

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor- faktor yang 

mempengaruhi pencapaian eksistensi diri oleh seseorang adalah faktor spiritual, kebebasan, 

dan tanggung jawab. Ada pun ciri- ciri invidu yang memiliki eksistensi diri adalah kesadaran 

diri, kepercayaan diri, harga diri, kesadaran akan peran, kesadaran yang kuat akan misi pribadi, 

daya tarik pribadi, kesadaran akan keunikan diri sendiri, konsistensi terhadap kehidupan diri 

sendiri, ketenangan dan kedamaian. 

Sedangkan pencapaian eksistensi diri merupakan upaya untuk mencapai nilai- nilai 

yang dituju seperti arti kehidupan, dimana nilai- nilai itu berubah- ubah dan fleksibel sehingga 

individu dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dimana individu akan menyadari 

kemampuan diri sendiri. 

 

2.5 PERBEDAAN MANUSIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN 
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2.5.1 Pengertian Jenis Kelamin 

Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin 

manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis tertentu dan berkaitan dengan cirri-

ciri fisik dan alat reproduksi secra biologis alat tersebut tidak dapat dipertukarkan. Hal ini 

merupakan ketentuan biologis atau kodrati (Fakih, 1985). 

Perbedaan jenis kelamin merupakan perbedaan yang mendasar yang mempengaruhi 

perilaku individu. Jenis kelamin terdiri dari laki-lakidan perempuan, dimana keduanya 

memiliki perbedaan secara fisik dan perilaku. Menurut (Koderi, 1999) perbedaan fisik pria dan 

wanita sebagai berikut : 

a. Perbedaan fisik pria dan wanita 

1. Secara kodrati organ tubuh wanita memang lebih berbeda dengan pria. 

2. Wanita pada umumnya lebih pendek dan ringan, kulitnya lebih halus dan tipis 

dagingnya daripada pria, pusat gravitasi lebih rendah, tungkai dan lengannya lebih pendek. 

b. Pengaruh fisik 

1. Wanita mempunyai naluri memelihara, factor hormonal mau pun psikis berpengaruh 

besar terhadap kompleks keibuan. 

2. Sifat pria lebih agresif daripada wanita, harga diri pria lebih dikaitkan pada pekerjaan, 

secara verbal pria kurang ekspresif dibandingkan dengan wanita, pria memiliki kebutuhan akan 

kekuasaan lebih besar. 

c. Perbedaan karakteristik laki-laki dan perempuan 

1. Perempuan lebih cenderung pada masalah-masalah yang konkrit sedangkan pria lebih 

tertarik pada segi kejiwaan yang bersifat abstrak. 
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2. Perempuan lebih spontan dan implusif. Mereka disebut sebagai makhluk yang 

mempunyai keremajaan dan kelincahan hidup sedangkan pria biasanya lamban dan 

kurang lincah menampakkan dirinya. 

 

2.6 DUNIA MAYA DAN SISI LAIN KEHIDUPAN MASYARAKAT  MAYA 

 Kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi secara sadar 

semakin luas dan tak terbatas. Kemajuan teknologi ini pula yang telah mengubah bentuk 

masyarakat, dari masyarakat lokal menjadi masyarakat global, sebuah dunia yang sangat 

transparan terhadap perkembangan informasi dan teknologi sehingga dapat mengembangkan 

ruang gerak dalam kehidupan baru bagi masyarakat. Hal tersebut tanpa disadari komunitas 

manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan 

kehidupan masyarakat maya (cybercommunity). 

Dikutip dari buku Bungin Burhan (2009) Masyarakat nyata adalah sebuah kehidupan 

dimana keberadaan masyarakat secara inderawi dapat dilihat, dirasakan sebagai sebuah 

kehidupan nyata, hubungan sosial dibangun melalui interaksi penginderaan antar sesama 

manusia. Sedangkan kehidupan masyarakat maya adalah kehidupan masyarakat manusia yang 

tidak dapat secara langsung ditunjukkan melalui penginderaan manusia, namun dapat 

dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Pada awalnya masyarakat maya adalah 

sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat ini. Fantasi tersebut 

adalah sebuah hiper-realitas manusia tentang nilai, citra, dan makna kehidupan manusia. 

Masyarakat maya membangun dirinya dengan mengandalkan interaksi sosial dan 

proses sosial dalam kehidupan kelompok  (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat 

maya (Bungin: 2009). Proses sosial dan interaksi dalam masyarakat maya ada yang bersifat 

sementara ada yang bersifat menetap dalam waktu yang relatif lama atau selamanya. 
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Sifat proses sosial dan interakasi sosial ini ditentukan atas dasar kepentingan masing-

masing. Interaksi sementara terjadi pada anggota masyarakat yang hanya ingin sekedar 

bermain didunia maya seperti browsing, chatting, searching kemudian meninggalkannya. Sifat 

interaksi yang berlangsung cukup lama bahkan selamanya terjadi pada pengguna internet 

(netter) yang setiap saat berada dalam masyarakat maya. Mereka bergaul, menyapa, berbisnis, 

dan sebagainya didunia maya melalui media sosial. 

Hal yang terpenting dan menjadi ciri khas masyarakat maya adalah eksistensi mereka 

didalam kelompok jaringan yaitu media sosial. Dalam masyarakat maya, kebudayaan yang 

dikembangkan adalah budaya-budaya pencitraan dan makna yang setiap saat yang 

dipertukarkan dalam ruang interakasi simbolis. Budaya tersebut muncul karena adanya media 

sosial yang menjadi sarana mereka untuk mencurahkan segala perasaan atau fenomena 

sekaligus mempublikasikan eksistensinya didunia maya. 

Tak bisa dipungkiri, manusia pada zaman modern seperti saat ini tidak bisa lepas 

dengan yang namanya teknologi. Dunia maya akhirnya membawa fatamorgana, ilusi realita 

bagi setiap pengguna yang tak memiliki kendali diri. Tentunya konsep diri berpengaruh disini. 

Konsep diri merupakan seperangkat persepsi yang relatif stabil yang dipercaya seseorang 

mengenai dirinya sendiri.  Mead dalam (Bungin, 2007) berpendapat bahwa karena manusia 

memiliki konsep diri, maka mereka memiliki mekanisme untuk berinteraksi dengan dirinya. 

Artinya ketika konsep diri seseorang bahwa dia adalah orang yang memegang etika dalam 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut akan mampu 

mengendalikan dirinya untuk tidak menerjang batasan etika yang ada. 

 

2.7 ETIKA BERMEDIA SOSIAL 

Ketidak-sadaran akan adanya etika tidak tertulis dalam ber-Internet dankekurang-

dewasaan dalam penggunaan email, chatting, dan mailing list dapat menyeretpara 
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penggunanya kepada situasi yang tidak sehat jika salah satu pihak tidak mengertibudaya di 

Internet. Para ‘Newbies’ perlu diberikan petunjuk yang dapat memberikanpengertian secara 

cepat kepada mereka tentang budaya Internet. 

Untungnya, petunjuk itu telah dibukukan oleh sebuah kelompok kerja yangdiberi nama 

Responsible Use of the Network (RUN) Working Group yang merupakanbagian dari The 

Internet Engineering Task Force (www.ietf.org) dan telah dimasukkandalam dokumen RFC 

yaitu RFC1855. Petunjuk itu dikenal dengan nama Netiquette atauyang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia menjadi Netiket. 

Berasal dari dua kata yang dijadikan satu, yakni networks dan etiquette. 

Sebeluminternet lahir, kata netiquette tentu belum ada. Orang mengartikan sebagai 

berperilakusesuai etiket saat tersambung ke jaringan internet, entah itu saat berinteraksi di 

forum,mailing list, maupun blog. Di dalam internet tidak ada aturan tertulis yang baku dan 

memiliki kekuatan legal yang dapat dipakai sebagai acuan untuk memperlakukan dan 

menyikapi arus informasi dan data di dalamnya. 

Pada dasarnya netiquette merupakan panduan untuk bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan kaidah normatif di lingkungan Internet. Dengan mematuhi peraturan ini,maka akan 

sangat bermanfaat dan membantu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain 

tanpa harus mengalami masalah atau tanpa harus mengalami salahpengertian dengan orang 

lain. 

 

2.7.1 KARAKTERISTIK DUNIA MAYA 

Internet identik dengan cyberspace atau dunia maya. Dysson (1994) cyberscape 

merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel 

coaxial, fiber optik atau elektomagnetic waves. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang tahu pasti 

seberapa luas internet secara fisik. 
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Karakteristik dunia maya (Dysson:1994) sebagai berikut: 

a. Beroperasi secara virtual/maya 

b. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat 

c. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorial 

d. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya tersebut dapat    

 melaksanakan aktivitastanpa harusmenunjukkan identitasnya 

e. Informasi di dalamnya bersifat public 

2.7.2 Pentingnya Etika di Dunia Maya 

Hadirnya internet dalam kehidupan manusia telah membentuk komunitas masyarakat 

tersendiri. Surat menyurat yang dahulu dilakukan secara tradisional (merpati pos atau kantor 

pos) sekarang bisa dilakukan hanya dengan duduk dan mengetik surattersebut di depan 

komputer. Beberapa alasan mengenai pentingnya etika dalam dunia maya adalah sebagai 

berikut: 

a. Bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang mungkin memiliki budaya, 

bahasa dan adat istiadat yang berbeda- beda. 

b. Pengguna internet merupakan orang–orang yang hidup dalam dunia anonymouse, yang 

tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 

c. Tidak mengharuskan pernyataan identitas asli dalam berinteraksi. 

d. Berbagai macam fasilitas yang diberikan dalam internet memungkinkan seseorang 

untuk bertindak etis seperti misalnya ada juga penghuni yang suka iseng dengan melakukan 

hal – hal yang tidak seharusnya dilakukan. 

e. Harus diperhatikan bahwa pengguna internet akan selalu bertambah setiap saat dan 

memungkinkan masuknya “penghuni” baru di dunia maya tersebut. 
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2.7.3 Aturan Inti Netiket 

Beberapa aturan yang ada pada Netiquete ini adalah: 

1. Amankan dulu diri anda, maksudnya adalah amankan semua properti, mungkin dapat

dimulai dari mengamankan komputer, dengan memasang anti virus atau personal

firewall.

2. Jangan terlalu mudah percaya dengan Internet, sehingga dengan mudah mengupload

data pribadi.

3. Menghargai pengguna lain di internet.


