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Penjelasan Adiksi Gadget dan Media 
Sosial
(www.addictioncenter.com/drugs/social-media-addiction), 2019

• Fenomena adiksi media sosial dapat dikategorikan 
sebagai behavioral addiction, dimana seseorang yang 
sudah teradiksi tidak dapat mengontrol dirinya sendiri 
untuk mengontrol penggunaan media sosial dan terlalu 
banyak menghabiskan waktu dan usaha untuk 
mengakses media sosial, sehingga perilaku tersebut 
dapat mengganggu produktivitas.

• Adiksi bermula dari produksi dopamine dalam otak yang 
ditrigger oleh likes, retweets, share, dan reaksi 
emoticon yang didapat oleh orang tersebut.

• Fenomena ini mirip dgn reaksi kimia yang disebabkan 
oleh narkoba, minuman keras, dan perjudian.
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http://www.addictioncenter.com/drugs/social-media-addiction


Motivasi Sosial Media (Psikologi Komunikasi)
(Psikologi Komunikasi, J. Rakhmat 2011)

DEFINISI Psikologi Komunikasi

Psychology is the science that attempts to describe, predict, and control mental and behavioral event. Dengan
demikian, Psikologi Komunikasi adalah imu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan
peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. (Georg A. Miller)

Tanda-tanda Komunikasi Efektif (dan realitasnya saat ini di sosial media)
1. Pengertian: Penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti yang dimaksudkan oleh komunikator (vs Twitter 

Char Limit/Status Update Singkat)

2. Kesenangan: Komunikasi fatis (phatic communication), dimaksudkan menimbulkan kesenangan. 
Komunikasi inilah yang menjadikan hubungan kita hangat, akrab, dan menyenangkan. (vs Online Bullying)

3. Persuasi: Proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan dengan menggunakan manipulasi psikologis 
sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. (vs Propaganda/Fitnah)

4. Hubungan sosial yang baik: Manusia adalah makhluk sosial. (vs Cebong dan Kampret)

5. Tindakan: Untuk menimbulkan tindakan, kita harus berhasil lebih dulu menanamkan pengertian, 
membentuk dan mengubahan sikap, atau menumbuhkan hubungan yang baik. (vs Galangan Dana Demo) 4



Argumen Jaron Lanier untuk segera menghapus akun 
social media (2018)
• Social Media dapat memanipulasi perilaku dan mengancam kebebasan

dalam membuat keputusan

• Anda dapat diawasi, dimanipulasi dan dianalisis ketika anda menggunakan
media social menggunakan smartphone

• Algoritma dalam media social tersebut dapat memprediksi apa yang akan
anda lakukan berdasarkan data yang dikompilasi ketika anda login

• Perusahaan social media tersebut dapat menjual informasi dalam media 
social anda

• Platform Social media didesain untuk membuat penggunanya menjadi
kecanduan, kecanduan tersebut berasal dari respon pengguna social media 
lain

• Adiksi social media dapat membuat anda kehilangan kontak dengan orang-
orang di sekitar anda

• Model bisnis media social bersifat infasif dan berbahaya. Social media dapat
berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah
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Gejala dari Adiksi Gadget dan Media Sosial
(Griffiths et al, 2016)

• Mood modification (mempengaruhi emosi seseorang)

• Salience (perasaan sangat membutuhkan, mendominasi pikiran, 
dan tingkah laku)

• Tolerance (peningkatan jumlah penggunaan Gadget dan Media 
Sosial untuk mendapatkan perubahan efek dari mood)

• Withdrawal Symptoms (perasaan yang tidak menyenangkan 
karna penggunaan Gadget dan Media Sosial dikurangi)

• Relapse (kecenderungan seseorang mengulang kembali 
penggunaan gadget dan media siosial setelah adanya control)

• Conflict (konflik yang terjadi antara pengguna Gadget dan Media 
Sosial dengan lingkungan sekitarnya).

6



Gejala dari Adiksi Gadget dan 
Media Sosial
(Kuss and Griffiths, 2015)

Penambahan dua gejala dari 
kecanduang Gadget dan Media Sosial:

• Loss of control (kehilangan kendali atas
perilaku mereka)

• Denial and Concealment (berupaya untuk
menyembunyikan perilaku mengakses
Gadget dan Media Sosial)
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Kriteria Pengukuran
(K. S. Young, 2011)

Penentuan Kriteria

• Menjumlahkan jumlah score dari masing-masing kuisioner yang 
berhubungan dengan adiksi Gadget dan adiksi Media Sosial.

• Total score adiksi memiliki rentang 0 sampai 100.

• Menganalisa hubungan antara adiksi Gadget dan Media Sosial.

Kriteria Adiksi
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Skor Deskripsi

0 – 30 Mencerminkan tingkat penggunaan Gadget dan Media Sosial yang normal.

31– 49 Menunjukkan tingkat kecanduan Gadget dan Media Sosial yang ringan (mild).

50 – 79 Menunjukkan tingkat kecanduan Gadget dan Media Sosial yang sedang (moderate).

80 – 100
Menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat kuat pada Gadget dan Media Sosial
(severe).
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All truth are easy to understand once they are discovered, the
point is to discover them. (Galileo Galilei) 
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