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ABSTRACT 

This studies to describe the influence of the use of TikTok application on addictive 

behavior. TikTok was originally designed as a platform for people to express their 

talent through a video, yet now it can be used for communication, entertainment, 

self-expression, and self-existence. Excessive use, on the other hand, might have 

negative consequences, one of which is addictive behavior. TikTok is thought to 

have an impact on addictive behaviour. The purpose of this study was to see how 

big the impact of TikTok on addictive behavior.  

This study applied quantitative method with questionnaires as the 

instrument for the data collection. The questionnaires were distributed to 155 

members of a TIKTOKERS group on the Internet. With the help of IBM SPSS 

Statistic software version 20, the researcher used basic linear regression analysis to 

determine the impact level of using TikTok on addictive behavior. The results 

showed the use of tiktok application had a significant effect on addictive behavior 

with a significant value of 0.000 < 0.05 and The use of tiktok application has an 

effect of 41.7% on the behavior of addiction, it requires parental supervision and 

control. 

Keywords: TikTok application, addictive behavior, new platform 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi diperlukan oleh setiap orang agar dapat hidup di dalam 

tatanan masyarakat. dengan berkomunikasi seseorang bisa tahu bagaimana cara 

berbicara dengan orang lain dan memperlakukan orang lain dengan baik. selain 

itu  William I. Gorden menyampaikan bahwa komunikasi memiliki fungsi 

untuk menghibur, membina hubungan dengan orang lain, dan juga ekspresif 

(Mulyana, 2010: 6). 

Untuk mencapai fungsi komunikasi tersebut seseorang bisa 

memanfaatkan media komunikasi. Media sendiri menurut KBBI alat (sarana) 

komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. 

yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya). Namun 

seiring perkembangan teknologi komunikasi, media komunikasi semakin 

berkembang sehingga muncul media baru. dengan hadirnya media baru 

seseorang /individu bisa berkomunikasi secara virtual.  

 Media baru memiliki beragam jenis salah satunya adalah media 

sosial. menurut Boyd (Nasrullah, 2017: 11) media sosial merupakan perangkat 

lunak yang dapat digunakan oleh individu ataupun kelompok untuk 

berkomunikasi, berbagi, dan pada keadaan tertentu memungkinkan untuk 

berkolaborasi/ bermain. Kekuatan dari media sosial adalah user generated 

content (UGC) di mana konten diciptakan oleh pengguna bukan editor seperti 

halnya dalam media massa. 
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 Media sosial juga memiliki bebarapa karakteristik yang tidak 

dimiliki oleh media baru yang lain. beberapa karakteristik media sosial yaitu 

jaringan antar pengguna, informasi menjadi komoditas yang dibuat atau 

didistribusikan oleh pengguna, informasi yang telah diunggah dapat diakses 

kapanpun (arsip), interaksi tidak hanya sekedar menambah teman namun juga 

saling memberi komentar/like, interaksi yang terjadi juga merupakan simulasi 

dan berbeda dengan intraksi di dunia nyata (simulasi sosial), konten oleh 

pengguna/ UGC di mana konten dibuat dan didistribusikan oleh pemilik akun. 

(Nasrullah, 2017:16–31). 

Aplikasi TikTok merupakan media sosial yang dapat memenuhi 

karakteristik tersebut dan mampu memenuhi kebutuhan penggunanya sebagai 

media berkomunikasi. TikTok dapat digunakan oleh penggunanya sebagai 

media untuk komunikasi baik secara verbal ataupun nonverbal. Komunikasi 

verbal yang dapat dilakukan yaitu menuliskan komentar, melakukan live 

bersama dengan pengguna lain, dan mengirim pesan kepada pengguna lain.  

Pada bulan Maret 2021 TikTok telah merilis fitur baru yaitu Tanya 

Jawab, lewat fitur ini pengguna bisa mengirimkan pertanyaan kepada 

pengguna lain yang nantinya bisa dijawab melalui sebuah video, Sehingga 

pengguna bisa mendapatkan informasi, pengetahuan baru, dan komunikasi 

yang lebih interaktif dengan adanya fitur tersebut.  

Komunikasi non verbal dapat dilihat dalam video yang diunggah 

pengguna. Dalam video tentu menampilkan ekspresi wajah, intonasi, dan 

gestur tubuh. Dengan begitu pengguna lain akan mengetahui suasana hati/ 
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perasaan dari si pengunggah video. Sehingga TikTok juga menjadi media 

untuk komunikasi ekspresif, komunikasi ini dilakukan untuk menyalurkan 

perasaan (emosi).  

Ekspresi/emosi dapat disalurkan ke dalam bentuk seni seperti lukisan, 

musik, puisi dan tarian (Mulyana 2010:25). Oleh karena itu tak jarang konten 

menyanyi, melukis, menari, sering dijumpai pada Aplikasi TikTok.  Konten 

tersebut merupakan bentuk dari emosi yang ingin disalurkan/disampaikan. 

Seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Gambar tersebut merupakan 

ekspresi seorang pengguna TikTok bernama @erikarichardo. Ia ikut 

merasakan kesedihan mengenai peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 

182, untuk mengekspresikan kesedihan ia menyalurkanya ke dalam karya seni 

lukisan. Ia melukis pesawat dengan tulisan They don’t die. They just fly higher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain menjadi media untuk menyalurkan ekspresi. Tiktok juga menjadi 

media untuk pernyataan eksisitensi diri. Eksistensi diri merupakan bagian dari 

fungsi komunikasi sosial, eksistensi diri bertujuan untuk memperlihatkan 

bahwa dirinya eksis. “saya berbicara maka saya ada”  frase tersebut 

Sumber : TikTok @erikarichardo 

 
Gambar 1 Lukisan pesawat Sriwiaya 

Air SJ 182 
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menyampaikan apabila kita bicara maka kita di anggap ada begitu sebaliknya 

(Mulyana 2010:14). Dengan kata lain yaitu keberadanya ingin diakui di 

lingkungan sosial tempat ia berkomunikasi. Eksistensi diri ialah usaha yang 

dilakukan individu agar orang lain mengakui keberadaanya, salah satunya 

dengan menggunakan TikTok, hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya 

challenge yang sedang tren di TikTok. Harapan dari mengikuti  challenge 

tersebut yaitu bisa eksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sejalan dengan pemberitaan yang dimuat pada inibaru.id seperti pada 

gambar diatas, dengan judul Biar Tambah Eksis di TikTok, Coba Tips Bikin 

Video Berikut. Dalam pemberitaan tersebut memuat tips yang disampaikan 

oleh para Tiktokers. Salah satunya adalah Laili Nur Indah menurut ia agar 

semakin eksis di Tiktok pengguna harus mengikuti challenge, menggunakan 

lagu-lagu yang saat itu sedang hits dan tidak lupa video yang dibuat harus 

sekreatif mungkin (Istnaini, 2018). 

Sumber : https://inibaru.id/hits/lp-yuk-salurkan-

kreativitas-kamu-dengan-tik-tok 

 
Gambar 2 Pemberitaan di inibaru.id 
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Tak jarang Tiktok digunakan sebagai media untuk memperoleh hiburan. 

Hiburan ialah sebuah peristiwa komunikasi yang dapat memberikan 

kesenangan.  hiburan juga diperlukan untuk mengalihkan diri dari rasa stres ke 

keadaan yang lebih menyenangkan (Liliweri 2011:137). TikTok menyediakan 

beragam hiburan yang tidak habis habisnya seperti video komedi, Sinkronasi 

bibir (Lipsync), video lucu, video bakat seperti memasak, menari, dan 

menyanyi. Sejalan dengan hasil riset dari globalwebindex pada Juni 2020 yang 

dilakukan pada 339 orang di Amerika Serikat dan Inggris dengan usia 16 – 64 

Tahun.  sekitar 60% diantaranya menggunakan TikTok untuk melihat video 

yang lucu / menghibur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karena keberagaman fungsinya sebagai media komunikasi di atas, 

TikTok menjadi aplikasi yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. 

berdasarkan hasil riset eMarketer sebuah perusahan riset pasar mengenai media 

menunjukan bahwa Indonesia menempati posisi kedua di dunia negara 

pengguna Tiktok terbesar dengan 22,2 Juta pengguna pada Agustus 2020 

 

Sumber : globalwebxindex.com 

 

Gambar 3 Riset alasan penggunaan TikTok 
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(Williamson, 2020). Dan berdasarkan riset terbaru dari We Are Social dan 

Hootsuite dengan judul “Digital 2021 Indonesia” hingga januari 2021 

menyebutkan bahwa rata – rata akses TikTok di Indonesia mencapai 13, 8 Jam 

per Bulan atau sekitar 27, 6 menit per hari. (Kemp, 2021 melalui 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia pada 21 Mei 2021) 

 Menurut Damayanti dan Gemiharto (2019) TikTok awal mulanya 

memang didesain sebagai wadah untuk menyalurkan bakat seseorang melalui 

sebuah video agar dapat dikenal lebih banyak orang melalui tayangan video. 

Hal tersebut sejalan dengan panduan komunitas TikTok, bahwa mereka 

memiliki tujuan agar pengguna dapat berkreasi, bebas mengekspresikan diri 

dengan karya dan terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. TikTok juga 

akan menghapus konten apabila konten tersebut melanggar panduan 

komunitas.  

 Namun penggunaan TikTok yang berlebihan dapat menimbulkan 

dampak yang negatif. Adapun dampak negatif tersebut seperti pemberitaan 

yang dimuat di suarajatim.id dengan judul “Videonya Viral, 3 Emak-emak 

Main Tiktok di Jembatan Suramadu Diciduk Polisi”. Isi pemberitaan tersebut 

ialah 3 orang ibu-ibu berpakaian kembar yang sedang bermain TikTok dengan 

menggunakan musik yang sedang tren agar dianggap eksis di Jembatan 

Suramadu tepat di jalur mobil melintas. Demi tersalurkanya eksistensi diri 

mereka mengabaikan keselamatan. Karena perbuatan tersebut mereka dijemput 

polisi dan dibawa ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Lesmana, 

2020). 
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 Selain ketiga ibu-ibu tesebut, 3 Oknum ASN di Kejaksaan Sumatera 

Selatan diketahui bermain aplikasi TikTok dengan berjoged ala dugem ketika 

jam kerja. Ketiga oknum ASN tersebut melakukanya di kantor Kejaksaan 

Negeri Lahat dan menggunakan pakaian kerja. Kasi Penerangan Kejaksaan 

Tinggi Sumsel Khaidirman mengatakan bahwa pihaknya sudah menegur ketiga 

Oknum ASN tersebut, karena dianggap tidak menghormati institusi (Poetra, 

2020). 

 Seperti yang diketahui yang awal mulanya TikTok digunakan sebagai 

media untuk hiburan, komunikasi, ekspresi dan eksistensi diri namun apabila 

digunakan berlebihan menimbulkan dampak yang negatif. Seperti menganggu 

aktifitas yang lain seperti pekerjaan sebagaimana yang terjadi oleh ketiga 

oknum ASN tersebut.  apabila sudah menganggu aktifitas maka bisa dikatakan 

sebagai adiksi (kecanduan). 

 Istilah kecanduan menurut Young telah diterapkan pada beberapa 

perilaku seperti kecanduan games, perjudian, dan penggunaan internet.  

Kecanduan atau bisa disebut dengan Perilaku Adiksi  dengan aplikasi TikTok 

ini, termasuk kedalam kecanduan media sosial  ( Zhang et al. 2019:1). 

 Andreassen (2015) mendefinisikan bahwa adiksi terhadap media sosial 

merupakan sebuah perilaku ketika individu terlalu fokus pada media sosial nya, 

hal tersebut berdasarkan keinginan kuat untuk menggunakan media sosial, 

menghabiskan waktu untuk bermain media sosial sehingga dapat mengganggu 

aktifitas, pekerjaan, pendidikan hingga hubungan interpersonal (Mulyani, 

Mikarsa, and Puspitawati, 2018). 
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 Berdasarkan observasi peneliti, pada Aplikasi Telegram bermunculan 

Grub TikTok. Aplikasi Telegram sendiri merupakan Aplikasi yang dapat 

digunakan untuk chatting, mengirim video dalam kapasitas besar dan 

pengguna bisa bergabung ke dalam berbagai macam grub yang ada. Salah satu 

grub tersebut adalah Grub yang bernama “TIKTOKERS” 

Dalam grub TIKTOKERS peneliti melihat bahwa anggota bisa saling 

berkenalan, saling follow akun TikTok, dan membagikan link video TikTok 

mereka. Selama observasi peneliti juga menemukan bahwa ada anggota yang 

bernama B bertanya “sudahkah anda papichulo hari ini?  itu buat Tiktokers”. 

Saat peneliti bertanya apa itu papichulo, ia mengatakan papichulo adalah 

Sindrom. Ketika mendengar sound papichulo yang ada di TikTok seorang 

Tiktokers akan langsung berjoget walapun sedang rebahan. Seperti yang tertera 

dalam gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ketika melakukan wawancara dengan Anggota Grub Bernama A (Inisial) 

dia bisa mengakses TikTok kurang lebih sekitar 6 jam setiap harinya untuk 

Sumber: Grub Telegram TIKTOKERS 

Gambar 4 Percakapan anggota grub TIKTOKERS 
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scrooling laman TikTok. Ia juga menyampaikan bahwa apabila satu hari saja 

tidak membukanya akan terasa hampa karena TikTok menjadi media yang 

digunakan oleh A untuk memperoleh hiburan. Hal  tersebut menandakan 

bahwa A memiliki intensitas penggunaan TikTok yang tinggi karena melebihi 

rata-rata penggunaan di Indonesia, Yaitu 13,8 Jam per Bulan atau sekitar 27, 6 

menit setiap harinya berdasarkan dari hasil riset dari We Are Social dan 

Hootsuite dengan judul Digital 202 Indonesia pada  (Kemp, 2021 melalui 

https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia diakses pada 21 Mei 

2021) 

 Berdasarakan latar belakang diatas peneliti menganggap menarik untuk 

diteliti lebih lanjut, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar 

pengaruh Penggunaan Aplikasi Tiktok Terhadap Perilaku Adiksi Anggota 

Grub TIKTOKERS di Telegram. 

B. Rumusan Masalah 

Seberapa besar pengaruh penggunaan Aplikasi TikTok terhadap perilaku 

adiksi anggota Grub TIKTOKERS di Telegram? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengukur besaran pengaruh penggunaan Aplikasi TikTok terhadap 

perilaku adiksi anggota grub TIKTOKERS di Telegram. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti ini dilakukan untuk menambah wawasan ilmu bidang komunikasi 

khususnya New Media (Media Baru) yaitu media sosial. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai bahan informasi bagi orang tua yang  anak-anaknya menggunakan 

TikTok dan pihak  lain yang aktif menggunakan TikTok agar bisa 

mengontrol dalam penggunaanya, sehingga tidak menimbulkan dampak 

yang negatif. 
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E. Telaah Pustaka 

Tabel 1 Telaah Pustaka 

 
No Penulis 

Jurnal 

Judul Jurnal (Sumber, Edisi, 

Volume) 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Sandi 

Marga 

Pratama, 

Muchlis 

Pengaruh Aplikasi Tik Tok 

Terhadap Ekspresi 

Komunikasi Mahasiswa 

Universitas Islam (UIN) 

Sunan Ampel Surabaya 

INCARE International  Vol 01 

No 2  Agustus 2020 

 Mahasiswa   UIN   Sunan   

Ampel Surabaya   terpengaruh   

penggunaan   TikTok   dalam   

ekspresi   komunikasi   

termasuk kategori sedang. 

Dengan persentase 59,6. 

 

Sama sama membahas 

mengenai Pengaruh 

Aplikasi TikTok. 

Variabel dependen pada penelitian tersebut adalah 

ekspresi komunikasi, sedangan pada penelitian ini 

adalah perilaku adiksi. 

2 Nazhifah Pengaruh Twitter Terhadap 

Perilaku Kecanduan 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 

Politik Universitas Riau 

Jurnal Fisip Volume 2 No 1 

Oktober 2014 

twitter  memiliki pengaruh 

terhadap perilaku kecanduan 

mahasiswa Ilmu komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Riau. 

Sama sama membahas 

mengenai perilaku 

kecanduan. 

Pada penelitian tersebut variabel independenya 

adalah Twitter sedangan pada penelitian ini 

variabel dependenya adalah penggunaan aplikasi 

TikTok. 

3 Silvia 

Fardila 

Soliha 

Tingkat Ketergantungan 

penggunaan media sosial dan 

kecemasan sosial jurnal 

interaksi vol 4 no 1 Januari 

2015 

Tingkat ketergantunan rendah, 

namun mereka memiliki waktu 

akses yang tinggi dalam 

penggunaan media sosial, 

terutama aplikasi chating. 

Sama sama membahas 

mengenai media sosial. 

Apabila dalam penelitian tersebut membahas 

mengenai ketergantungan media sosial maka pada 

penelitian ini membahas mengenai perilaku yang 

dihasilkan karena penggunaan media sosial 

khususnya TikTok. 

4 Dwi Putri 

Robiatul 

Adawiyah 

Pengaruh Penggunaan 

Aplikasi TikTok Terhadap 

Kepercayaan Diri Remaja di 

Kabupaten Sampang 

Jurnal Komunikasi Volume 14 

No 2 September 2020 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa penggunaan aplikasi 

TikTok memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepercayaan 

diri remaja sebesar 54,5%  

Adapun persamaan nya 

adalah sama sama 

Penggunaan Aplikasi 

TikTok sebagai variabel 

independenya. 

Perbedaanya terletak pada variabel dependenya. 

Pada penelitian tersebut adalah kepercayaan diri 

remaja sedangan pada penelitian ini adalah 

perilaku adiksi. 

Sumber : Olah Peneliti 
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F. Landasan Teori 

1. Teori Atribusi 

Teori atribusi sendiri dipelopori oleh Fritz Heider pada tahun 1958, 

ia adalah seorang psikolog dan pengajar di Universitas of Kansas Amerika 

Serikat, Heider mengatakan bahwa Attribusi merupakan proses menarik 

kesimpulan. Adapun maksud dalam proses menarik kesimpulan tersebut 

yaitu menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan penyebab dari 

perilaku yang dilakukan diri sendiri ataupun orang lain (Morrisan, 2017: 

75). 

Asumsi dasar dari teori ini berdasarkan tulisan Heath (2005)  dan Mc 

Dermott (2009)  yang dirumuskan oleh Heider dan Weiner yaitu : (Kriyanto, 

2017:171) 

a. Individu memiliki kecenderungan untuk mengetahui penyebab perilaku 

yang mereka saksikan. 

b. Individu memakai proses sistematik untuk menjelaskan perilaku. 

c. Satu kali saja atribut dibuat, atribut tersebut dapat mempengaruhi 

perasaan dan perilaku yang selanjutnya. 

d. Individu mempunyai alasan untuk membangun interpretasi mereka 

terhadap orang lain. Dalam membangun interpretasi ini terdapat 

beberapa tahapan adapun tahapan tersebut adalah mengamati perilaku, 

apakah perilaku tersebut disengaja ataupun tidak dan menggolongkan 

perilaku tersebut didorong oleh faktor internal ataupun eksternal. 
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 Jadi teori atribusi memberikan pandangan mengenai tingkah laku 

manusia. Teori atribusi juga menjelaskan tentang seseorang yang sedang 

mengamati perilaku orang lain sehingga akan menentukan perilaku tersebut 

disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal. Perilaku yang 

penyebabnya adalah faktor internal tentu hal tersebut dikendalikan oleh 

individu itu sendiri sehingga tidak ada pengaruh dari luar, sedangkan yang 

disebabkan oleh faktor eksternal individu terpaksa melakukan hal tertentu 

karena situasi (Musi, S dkk 2020: 141). 

Lebih lanjut Fritz Heider, juga menyampaikan beberapa faktor yang 

menjadi pemicu seseorang memiliki tingkah laku tertentu yaitu : (Morrisan, 

2017: 75) 

a. Adanya pengaruh dari personal (pengaruh yang timbul secara pribadi) 

b. Kondisi situasional (terpengaruh oleh lingkungan) 

c. Adanya kemampuan (sanggup melakukan sesuatu) 

a. Adanya usaha (berusaha untuk mencoba sesuatu) 

b. Adanya keinginan (memiliki keingian untuk melakukan sesuatu) 

c. Memiliki perasaan (adanya perasaan menyukai sesuatu) 

d. Timbul rasa memiliki (adanya rasa ingin memiliki sesuatu) 

e. Sebuah kewajiban (perasaan harus melakukan sesuatu) serta 

f. diizinkan (diperkenankan melakukan sesuatu) 

Contoh dari teori atribusi ini adalah seperti kisah Uny dan Caca.  

Uny Memiliki teman bernama Caca. Suatu hari Uny dan Caca sedang 

mengobrol di teras namun Caca justru sedang menulis sesuatu di 
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smartphone nya ketika Uny berbicara. Jika Uny berfikir Caca adalah orang 

yang tidak bisa menghargai orang lain maka itu merupakan atribusi internal. 

sehingga Uny bisa saja marah kepada caca Namun jika Uny beranggapan 

Caca sedang berkomunikasi dengan orang lain dan itu merupakan sesuatu 

yang penting sehingga harus segera dibalas, sehingga Uny bertanya sedang 

berkomunikasi dengan siapa atau adakah hal yang mendesak sehingga Caca 

fokus dengan smarphonenya, bisa dikatakan merupakan atribusi eksternal. 

2. Media Baru 

 Media baru adalah bagian dari perkembangan teknologi komunikasi. 

menurut McQuail Media baru merupakan sebuah perangkat teknologi 

komunikasi yang selain baru juga terdapat proses digitalisasi. McQuail 

memfokuskan media baru pada internet. Di dalam internet terjadi 

bermacam-macam penggunaan seperti membaca berita daring, iklan, forum 

diskusi online, membentuk komunitas online, pencarian informasi dan 

berkomunikasi dengan orang lain. (McQuail, 2011: 154). 

Cara berkomunikasi baru hadir seiring dengan kehadiran media baru. 

Menurut Gillmor apabila selama ini pola komunikasi terdiri dari one to 

many (buku, radio, dan tv) atau one to one (telepon dan surat) maka pola 

komunikasi dalam media baru yaitu many-to many dan few – to – few. 

Dalam hal ini komunikasi terjadi karena terhubungnya perangkat komputer 

yang satu dengan perangkat komputer yang lain. Karena hal tersebut kata 

“internet” hadir, internet dapat menghubungkan komputer secara global. 

tanpa ada batasan tempat, program dan perangkat (Nasrullah, 2014:23). 
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MQuail (2002) membuat pola komunikasi baru karena pola 

komunikasi yang terjadi pada media baru tentu berbeda dengan pola 

komunikasi media lama (Kurnia, 2005: 296). Adapun pola tersebut disusun 

dalam skema di bawah ini.  

 

 

 Manny different source, Pola komunikasi diatas memperlihatkan 

bahwa terdapat banyak sumber yang berbeda. Dengan adanya internet maka 

hadirlah citizen journalism (jurnalis warga).  membuat warga dengan mudah 

membuat akun jejaring sosial, web-blog hingga memproduksi situs sendiri 

sehingga menambah sumber untuk memproduksi informasi (Nasrullah 

2014:40). 

 Diverse channel and contents, beragam saluran dan konten dapat 

diperoleh dengan mudah di internet. Jenis jenis media baru sendiri sangat 

beragam seperti website, blog, wiki, forum diskusi, dan media sosial.  

Audience hanya perlu menyesuaikan dengan apa yang ingin dicari, 

Contohnya ingin membaca berita. Audience hanya perlu mengunjungi Situs 

web. Situs yang di tawarkan juga bermacam-macam seperti tempo.co, 

kompas, tribun dan banyak lainya. dengan isi berita yang beragam. 

 Fragmented and active users, audience aktif tidak lagi pasif seperti 

dalam media tradisional. Dalam media baru pengguna dapat lebih interaktif 

berdasarkan respon yang diberikan kepada pengirim pesan. dalam media 

Many different 

Source 

Diverse channel  

and content 

 

fragmented 

and active 

users/audice 

varied 

reception/effect 
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lama umpan/respon terbatas namun pada media baru bisa lebih cepat. 

Ganlay juga berpendapat bahwa dalam media baru individu lebih berperan 

aktif sebagai konsumen media karena meningkatnya akses (Kurnia, 2005: 

294). 

 Varied reception/effect, mengasilkan efek yang beragam. Hal tersebut 

dikarenakan sumber yang diterima pun beragam seperti yang telah 

disampaikan diatas bahwa pada media baru memiliki beragam macam 

konten dan sumber sehingga respon dan efek yang dihasilkan pun beragam. 

3. Penggunaan Aplikasi TikTok 

 Media sosial merupakan salah satu dari jenis media baru. Menurut 

Van Dijk (2013) media sosial merupakan platform yang memiliki fokus 

untuk memfasilitasi pengguna dalam melakukan aktifitas maupun 

kolaborasi. Oleh karena itu media dapat  menjadi (fasilitator) online yang 

dapat mempererat hubungan antar pengguna (Nasrullah 2017:11). 

  Hal tersebut sejalan dengan pendapat Qiyang & Jung bahwa  media 

sosial mampu memfasilitasi seseorang untuk membuat dan membagikan 

informasi (Massie, 2020: 2). Media sosial dapat menjadi medium di internet 

yang dapat digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi, bekerjasama, 

berbagi, berkespresi dan berkomunikasi dengan orang lain.  Salah satu dari 

media sosial tersebut yang dapat di gunakan adalah Aplikasi Tikok.  

Aplikasi TikTok merupakan platform yang dapat digunakan untuk 

membuat video dengan durasi pendek yang akhir-akhir ini populer. Dengan 

pertumbuhan pengguna yang semakin meningkat, yaitu kurang lebih 689 
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juta pengguna sampai dengan juli 2020 (Sherman, 2020). Menurut Omar 

dan Dequen ( 2020:250) terdapat empat alasan mengapa seseorang 

menggunakan aplikasi TikTok. Adapun keempat alasan tersebut adalah : 

a. Interaksi sosial 

 Seseorang menggunakan TikTok karena memiliki motif interaksi 

sosial, di mana TikTok bisa memenuhi kebutuhan seseorang untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. TikTok 

menyediakan fitur seperti mengirim pesan secara personal, share, 

berkomentar pada konten orang lain dan menyukai video yang dilihat. 

Hal tesebut sejalan dengan pendapat Nasrullah (2017:25) bahwa media 

sosial salah satunya Aplikasi TikTok dapat digunakan untuk 

membangun interaksi antar pengguna.  

 Interaksi dikatakan sebagai pembeda antara pengguna media 

lama dan media baru. Dalam media lama pengguna adalah khalayak 

yang pasif. Aplikasi TikTok sebagai bagian dari media baru dapat 

mengakomodasi pengguna untuk memproduksi konten. Interaksi juga 

dapat dikaitkan dengan kegiatan peeking, peeking sendiri bisa 

dikatakan melihat keseharian atau kehidupan dari orang lain. 

GlobalWebIndex menyatakan bahwa 68% pengguna, menggunakan 

aplikasi TikTok untuk melihat video orang lain (Massie, 2020: 4). 

b. Mengarsipkan 

 Hal ini menunjukan bahwa seseorang menggunakan media sosial 

seperti TikTok untuk mengambil foto atau video dan memposting di 
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media sosial untuk mengingat kembali kejadian yang spesial dan 

peristiwa khusus dalam hidup mereka.  Menurut Nasrullah pengguna 

media tidak hanya TikTok dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk 

bisa menelusuri kembali ingatan di account mereka. Dengan fitur 

simpan video seseorang bisa mengunduh kembali video yang telah 

diunggah sebelumnya. 

a. Ekspresi 

 TikTok dapat membantu penggunanya untuk mengekspresikan 

diri. Salah satu fungsi komunikasi menurut (Mulyana 2010:24) adalah 

ekspresif. Komunikasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

menyalukan/menyampaikan perasaan (emosi). Perasaan tersebut dapat 

dikomunikasikan dengan perilaku nonverbal.  

 Selain dengan perilaku nonverbal emosi juga dapat dapat 

disalurkan melalui bentuk seni seperti melukis, menari, menyanyi dan 

puisi. Yang dalam proses ataupun hasil seni tersebut dapat diunggah di 

Aplikasi TikTok. Selain menyalurkan perasaan seni tersebut juga bisa 

dinikmati oleh orang lain. 

b. Pelarian 

  Adapun maksud pelarian disini adalah media sosial bisa menjadi 

tempat untuk mengalihkan diri dari dunia nyata, berdasarkan penelitian 

media sosial mampu memberikan pengalaman yang nyaman, 

menyenangkan dan menggembirakan. Menurut Whiting dan Williams  
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mengatakan bahwa orang termotivasi menggunakan media sosial untuk 

melepaskan diri dari tekanan sehari-hari (Omar and Dequan 2020: 125). 

 Aplikasi TikTok hadir dengan beragam konten yang dapat 

dinikmati oleh pengguna. Seperti video lucu, video duet dan lipsync 

yang diharapkan dapat menghibur. Sehingga kebutuhan mereka untuk 

mengurangi ketegangan ataupun rehat dari aktifitas di dunia nyata dapat 

tercapai. 

4. Perilaku Adiksi 

 Pada tahun 1970 dan awal 1980 para ahli komunikasi dan psikologi 

mempersoalkan kedatangan media baru yaitu internet. pada masa tersebut 

telah hadir video games dan komunitas diskusi online. Karena hal tersebut 

media baru telah mengambil perhatian seseorang untuk mengabiskan 

banyak waktunya di internet (Rakhmat 2019:433). 

 Dengan hadirnya internet tersebut maka terjadi proses komunikasi 

yang termediasi komputer. December (1997) menyampaikan bahwa 

komunikasi yang melalui komputer dengan melibatkan banyak khalayak 

disebut dengan CMC (computer mediated communication). CMC menurut 

Cantoni dan Tardini (2006) merupakan komunikasi yang terjadi antara 

individu melalui komputer (Nasrullah, 2014:79) 

 Perilaku Adiksi atau kecanduan yang dimaksud dalam penelitian ini, 

merupakan perilaku adiksi terhadap aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok 

merupakan aplikasi yang termasuk ke dalam media sosial dan proses 

komunikasinya termediasi oleh komputer. 
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 Menurut Andreassen (2015:175) kecanduan media sosial adalah 

terlalu memperhatikan media sosial, hal tersebut dikarenakan ada dorongan 

motivasi yang kuat untuk menggunakan dan mencurahkan banyak waktu 

sehingga kegiatan yang lain seperti pekerjaan, hubungan, dan aktifitas 

sehari-hari menjadi terganggu.  

Goldbreg memberikan beberapa kriteria apabila seseorang 

mengalami perilaku adiksi karena proses komunikasi yang termediasi 

komputer (CMC). Adapun kriteria tersebut adalah : (Thurlow, C., Lengel, 

L., Tomic 2004: 151 - 152) 

a. Toleransi. pengguna mengalami peningkatan jumlah waktu melebihi 

dari waktu yang diperkiran, Dalam hal ini waktu penggunaan media 

semakin meningkat setiap harinya untuk memperoleh kesenangan. 

Kecanduan Tiktok sebagai media tentu digunakan agar memperoleh 

kepuasan dan kesenangan. 

b. Withdrawal symptoms. Gelisah, memiliki fantasi hingga bermimpi 

mengenai segala sesuatu yang ada di media, penggunaan jari semakin 

aktif untuk menulis sesuatu. Dalam penggunaan Tiktok pengguna akan 

gelisah apabila tidak mengakses Tiktok. 

c. Menghabiskan banyak waktu. TikTok menyediakan berbagai fitur 

kreatif  dan pengguna akan diberi rekomendasi konten sesuai dengan 

minat berdasarakan riwayat penelusuran sehingga pengguna akan 

menghabiskan banyak waktu di TikTok  (Zhang et al. 2019: 4). 
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d. Menurunya aktivitas. Seseorang akan terganggu atau berkurangnya 

aktivitas di dunia nyata. Seperti pekerjaan yang terganggu atau 

terbengkalai, kegiatan sosial berkurang seperti bertemu teman, 

mengikuti perkumpulan sosial karena pengaruh penggunaan media. 

Tiktok dapat membantu seseorang dapat terhubung dengan keluarga 

dan teman, serta memperluas jaringan pertemanan online (Zhang et al. 

2019: 5) sehingga pengguna Tiktok akan merasakan kesenangan dalam 

ikatan persahabatan online, dikarenakan hal tersebut aktivitas di dunia 

nyata menjadi terganggu.  
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G. Kerangka Pemikiran 

 

   

 

 

   

  

Teori Atribusi 

Asumsi dasar : 
Teori yang menjelaskan bagaimana seseorang menyimpulkan perilaku diri 

sendiri atau orang lain dengan melalui proses sistematik sehingga 

mempengaruhi perasaan/ perilaku selanjutnya. 

Heath  dan Mc Dermott dirumuskan oleh Heider dan Weiner (dalam 

Kriyanto, 2017:171) 

 

 

Penggunaan Aplikasi TikTok 

Indikator 

a. Interaksi Sosial 

b. Mengarsipkan 

c. Ekspresi 

d. Pelarian 

Sumber :  

Omar and Dequen, 2020: 125) 

Perilaku Adiksi 

Indikator  

a. Toleransi 

b. Withdrawal symptoms 

c. Menggabiskan banyak 

waktu  

d. Menurunya aktivitas 

Sumber : 

Goldbreg dalam Thurlow, C., 

Lengel, L., Tomic, 2004: 151 

– 152) 

Penggunaan Aplikasi TikTok mempengaruhi 

Perilaku Adiksi 

Sumber : Olah Peneliti 

Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok terhadap 

Perilaku Adiksi Anggota Grub TIKTOKERS di 

Telegram 
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H. Hipotesis 

 Berdasaran kerangka pikir diatas, maka dapat diuraikan kesimpulan yang 

merupakan jawaban sementara terhadap masalah penellitian, kesimpulan ini 

juga dianggap sebagai perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dalam 

pemilihan ini sebagai berikut : 

Ha : Terdapat pengaruh penggunaan Aplikasi TikTok terhadap  

 perilaku adiksi. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh penggunaan Aplikasi TikTok terhadap 

perilaku adiksi. 

I. Metodelogi Penelitian 

1. Metode Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan metode penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian 

yang mengambil sampel dari sebuah populasi dengan menggunakan 

kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Survei adalah  penelitian 

yang bersifat kuantitatif yang dapat digunakan untuk meneliti sebuah 

perilaku suatu individu ataupun kelompok (Sinambela 2014: 68). 

2. Populasi dan teknik sampling 

a. Populasi 

 Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri atas subyek 

ataupun obyek yang memiliki karakteristik dan kuantitas tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lalu ditarik 

kesimpulannya. (Sugiyono, 2013: 80). Populasi dalam penelitian ini 
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adalah anggota grub TIKTOKERS di telegram per tanggal 26 Mei 2021 

yaitu : 

Tabel 2 Jumlah Anggota Grub 

 

Nama Grub Jumlah Anggota 

TIKTOKERS 253 

   Sumber: grub TIKTOKERS di Telegram 

b. Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah teknik untuk menggambil sampel, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan simple random sampling. 

Dikarenakan pengambilan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan 

( strata) dalam populasi yang diambil  (Sugiyono, 2013: 81-82). 

c. Sampel Size 

 Sampel Size atau ukuran sampel adalah jumlah populasi yang 

akan dijadikan sampel. Makin besar jumlah sampel yang mendekati 

populasi maka peluang untuk kesalahan generalisasi semakin kecil. 

Dan begitu sebaliknya (Sugiyono, 2013:86). 

 Untuk menentukan ukuran sampel minimal yang harus 

ditetapkan, peneliti menggunakan Rumus Slovin : 

  𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2 

Di mana : 

n  = ukuran sampel 

N  = ukuran populasi 
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e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan      

                                        pengambilan sampel 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 253 orang dan tingkat 

persen kelonggaran ketidaktelitian adalah 0,05 maka besarnya sampel 

pada penelitian ini adalah : 

n =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2 

𝑛 =
253

1 + 253 (0,05)2
 

𝑛 =
253

1 + 253 (0,0025)
 

𝑛 =
253

1 + 0,632
 

𝑛 =
253

1,632
 

𝑛 = 155,024 

          dibulatkan menjadi 155 

Jadi jumlah seluruh sampel adalah 155 orang 
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3. Definisi operasional 

Tabel 3 Definisi Operasional Variabel Penggunaan Aplikasi TikTok (X) 

NO Variabel Indikator Item Pernyataan 

1 (X) 

Penggunaan Aplikasi 

TikTok 

Interaksi Sosial 1. Saya dapat memanfaatkan fitur yang ada di Tiktok 

untuk dapat berinteraksi sosial (memberikan like, 

komentar, dan mengirim pesan). 

2. Membuat video di Tiktok merupakan bentuk usaha 

saya untuk berinteraksi dengan orang lain. 

3. Saya follow seseorang di Tiktok untuk melihat 

aktifitas mereka. 

  Mengarsipkan 1. Tiktok dapat menjadi tempat untuk menyimpan 

video yang menurut saya penting. 

2. Tiktok merupakan tempat untuk 

mendokumentasikan moment yang menurut saya 

spesial. 

3. Saya mendownload kembali video yang sudah saya 

unggah di TikTok. 
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  Ekspresi 1. Saya membuat video di TikTok untuk 

mengekspresikan perasaan (senang, sedih, marah). 

2. Saya membuat Tiktok untuk menghibur orang lain. 

3. Saya membuat video TikTok yang berkaitan dengan 

bakat, minat, ataupun hal yang saya sukai. 

  Pelarian 1. Saat saya perlu rehat dari aktifitas sehari-hari saya 

langsung mengakses Tiktok. 

2. Melihat video di Tiktok membuat saya terhibur. 

3. Rasa senang yang saya peroleh dari Tiktok membuat 

saya selalu mengaksesnya. 
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Tabel 4  Devinisi Operasional Variabel Perilaku Adiksi 

 

2 Variabel Y 

Perilaku adiksi 

Toleransi 1. Saya menyadari bahwa saya mengakses Tiktok 

lebih lama dari waktu yang saya perkirakan. 

2. Saya tidak bisa dalam satu hari tidak mengakses 

TikTok. 

3. Saya mengakses TikTok semakin lama setiap 

harinya. 

  Withdhraw symptoms 1. Saya sering berkomentar di TikTok sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan. 

2. Saya merasa gelisah apabila tidak dapat mengakses 

TikTok. 

3. Saya pernah membayangkan hal yang ada di 

TikTok terjadi pada diri saya.  

  Menghabiskan banyak 

waktu  

1. Tiktok dapat mengetahui hal yang saya sukai, 

sehingga membuat saya banyak menghabiskan 

waktu di Tiktok. 

2. Saya menelusuri banyak hal di aplikasi Tiktok 

sehingga mengabiskan banyak waktu. 
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3. Tiktok selalu memperbaharui atau menambah fitur 

yang ada sehingga saya mengabiskan banyak waktu 

untuk mencobanya. 

  Menurunya aktifitas 1. Saya sering menunda pekerjaan ataupun tugas 

sekolah karena mengakses TikTok. 

2. Saya jadi malas bekerja/belajar karena asik 

mengakses TikTok. 

3. Saya lebih senang dirumah sembari mengakses 

TikTok dari pada bermain keluar. 
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4. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, data 

primer didapat dari kegiatan wawancara ataupun pengisian 

kuesioner. (Abdullah, 2015: 246). Dalam hal ini Peneliti 

menggunakan kuesioner sebagai sumber data primer. 

2) Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang sebelumnya sudah ada, 

sehingga peneliti hanya perlu mencari dan mengumpulkan data 

yang diperlukan. Data sekunder dapat diperoleh dari 

perusahaan, instansi pemerintah dan lain sebagainya. (Sarwono 

2006:123). Peneliti menggunakan buku, website, skripsi, dan 

jurnal sebagai data sekunder. 

b. Metode Pengumpulan data 

  Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan 

memberikan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan tertulis 

terhadap responden agar dijawab. Kuesioner tersebut dapat berupa 

pertanyaan/pernyataan yang tertutup atau terbuka. Kuesioner bisa 

diberikan secara langsung atau melalui form online. (Sugiyono, 

2013: 142) 

  Peneliti membuat pernyataan-pernyataan tertulis yang dapat 

dijawab oleh responden. Pernyataan yang diberikan adalah 



31 
 

pernyataan tertutup, karena angket yang diberikan sudah ada pilihan 

untuk menjawab (pilihan ganda) sehingga responden tinggal 

memilih jawaban yang dikehendaki. Teknik angket digunakan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi TikTok. Pada 

pelaksanaanya, respoden akan diarahkan untuk mengisi angket 

berdasarkan keadaan diri mereka sebenarya.  

  Peneliti menggunakan skala likert sebagai pilihan jawaban 

responden. Skala likert digunakan untuk mengukur pendapat, 

persepsi, dan perilaku seseorang maupun kelempok mengenai 

sebuah fenomena. Variabel yang akan digunakan dibuat ke dalam 

bentuk indikator variabel yang selanjutnya indikator dijadikan acuan 

dalam menyusun item pernyataan/pertanyaan. (Sugiyono, 2013: 93) 

  Penelitian ini tidak menggunakan jawaban ragu-ragu/netral. 

Hal tersebut dikarenakan jawaban ragu-ragu memiliki arti ganda, 

seperti belum bisa memberikan jawaban, netral dan ragu-ragu. 

Jawaban ragu-ragu juga bisa menimulkan hilangnya banyak data. 

Jawaban ragu-ragu mencakup cukup sering, cukup puas, dan sedang 

(Kriyanto, 2014: 137). 

  dalam penyebaran kuesioner peneliti mengunakan google 

form yang berisikan pernyataan, dan nantinya responden akan 

menjawab secara tertutup dengan memilih opsi yang diberikan. 

Adapun opsi yang diberikan yaitu dalam bentuk skala likert dengan 

diberikan skor sebagai berikut : 
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Sangat setuju   = 4 

Setuju   = 3 

Tidak setuju  = 2 

Sangat tidak setuju  = 1 

5. Metode Analisis Data 

a. Uji Validitas dan Reabilitas  

1) Uji Validitas 

 Validitas Menurut Sugiyono adalah derajat ketepatan 

antara data yang dilaporkan dengan data yang terjadi terhadap 

obyek penelitian. Data yang valid yaitu data yang tidak berbeda 

antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang 

sebenarnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini 

uji validitas menggunakan korelasi product moment. 

Rumus korelasi product moment adalah sebagai berikut : 

𝑟𝑥𝑦
= 

𝑛 ∑ 𝑋𝑌− (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{(𝑛 ∑ 𝑋2)−(∑𝑋)2}{(𝑛 ∑ 𝑌2)−(∑𝑌)2}

 

Keterangan  

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah data 

ΣX =  Jumlah Skor Variabel X 

ΣY = Jumah skor Variabel Y 

(Widayanto, 2013:183) 

 Setelah hasil koefisien korelasi ditemukan, maka harus 

melakukan uji signifikansi dengan membandingkan hasil hitung 
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dengan r kriteria taraf signifikansi 0, 05 jika r hitung lebih besar 

dari r kriteria maka korelasi tersebut dinyatakan valid. 

(Widayanto, 2013:186) 

2) Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas memiliki persamaan dengan kata diandalkan, 

konsistensi sebuah instrumen. jadi apabila sebuah instrumen 

digunakan untuk mengukur obyek yang sama secara berulang 

kali, maka akan menghasilkan data yang sama (Sinambela, 

2014:166). 

 Uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Alpa Cronbach. Dengan rumus : 

𝑟
𝐼𝐼= [

𝐾
𝐾−1

].[1−
𝜎2𝑏
𝜎2𝑡

]
 

Di mana :  

rII =  reliabilitas instrument 

K = banyak butir pertanyaan 

𝜎2 = varian total 

Σab2 = Jumlah varian butir 

(Abdullah, 2015:269–70) 

b.  Uji Asumsi 

1) Uji Normalitas 

 Pada penelitian kuantitatif perlu melakukan uji normalitas 

untuk memenuhi syarat yaitu data berdistribusi normal. Uji 
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normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebaran data 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel maka 

kedua variabel tersebut diuji normalitasnya (Sinambela, 2014: 

223). 

2) Uji Linieritas 

 Linieritas merupakan suatu keadaan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen bersifat liner dalam 

range tertentu (Abdullah, 2015:323). Uji Linieritas diperlukan 

sebagai syarat dalam melakukan uji regresi linier sederhana. 

c. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis merupakan langkah yang harus dilaksanakan 

dalam penelitian agar dapat mengambil keputusan berupa menolak 

atau menerima dari hipotesis yang dilakukan. (Kurniawan, Agung 

Widhi dan Puspitaningtyas, 2016:103). 

 Dalam hal ini Analisis Regresi digunakan bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Regresi linier sederhana digunakan apabila 

terdapat satu variabel terikat (Siregar, 2017: 284). adapun rumus dari 

regeresi linier sederhana adalah : 

Y = a + b.X 

di mana : 

Y = Variabel terikat 

X = Variabel bebas 
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a dan b = Konstanta 

dalam mencari nilai konstanta b  

b = 
𝑛.∑ 𝑋𝑌− ∑ 𝑋.∑ 𝑌

𝑛.∑ 𝑋2 − (∑𝑋)2
 

 untuk mencari nilai konstanta a  

𝛼 =
∑ 𝑌 − 𝑏.  ∑ 𝑋

𝑛.
 

  n = jumlah data 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku adiksi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan variabel 

independen Penggunaan Aplikasi TikTok dan variabel dependen Perilaku 

Adiksi, Setelah dilakukanya penelitian terhadap 155 sampel Anggota Grub 

TIKTOKERS pada Aplikasi Telegram lalu data yang diperoleh diolah. 

Maka hasil pengaruh dari variabel Independen yaitu Penggunaan Aplikasi 

Tiktok dengan indikator Interaksi Sosial, Mengarsipkan, Ekspresi dan 

Pelarian terhadap variabel dependen yaitu Perilaku adiksi dengan indikator 

Toleransi, Withdrawl symptoms, menghabiskan banyak waktu dan 

menurunya aktifitas, adalah signifikan dengan   signifikansi 0,000 < 0,05.  

Hasil juga menunjukan bahwa pengaruh Variabel Penggunaan Aplikasi 

TikTok terhadap Perilaku Adiksi sebesar 41,7% sedangkan sisanya 58,3% 

pengaruhnya bersumber dari variabel lain. 

B. Saran 

1. Bagi orang tua  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunan Aplikasi TikTok 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perilaku Adiksi 

maka diperlukan pengawasan dan kontrol dari orang tua dalam 

penggunaan Aplikasi TikTok mengingat hasil penelitian ini bahwa 

sebagain besar responden adalah berusia 14 – 21 tahun atau dalam tahap 

usia remaja. Orang tua juga dapat memberikan informasi, dampak, dan 
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edukasi yang timbul akibat Pengunaan Aplikasi TikTok sehingga anak 

tidak mengalami Perilaku Adiksi. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Indikator yang digunakan dalam variabel penelitian masih belum begitu 

spesifik dikarenakan masih sedikit referensi yang dapat ditemukan oleh 

peneliti. Maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menemukan 

referensi mengenai indikator variabel yang lebih spesifik. Dan peneliti 

selanjutnya dapat meneliti di tempat yang jangkauan sampel nya lebih 

luas tidak sebatas grub yang ada di sebuah aplikasi saja.
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