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ABSTRAK
Facebook (FB) sebagai situs jejaring sosial, menyediakan akses yang mudah untuk
mendapatkan informasi tentang teman dan pasangan kita, termasuk juga status
percintaan mereka. Dalam menjalin kasih, pasti seseorang ingin pasangannya
mencurahkan perhatian dan kasih sayang hanya untuknya, sedikit saja munculnya
orang lain atau saingan dalam hubungan percintaan, dapat membuat seseorang
menjadi merasa sangat cemburu dan sedih. Menurut Muise, dkk (2009), sebelum
ada situs jejaring sosial, hubungan – hubungan dengan orang lain dalam kehidupan
sosial selain pasangan biasanya dapat dengan mudah diatur dan tidak dapat selalu
dipantau oleh pasangan. Namun perkembangan situs-situs jejaring sosial seperti
Facebook telah menciptakan suatu perubahan. Persch (dalam Muise, dkk, 2009)
juga mengatakan bahwa Facebook berperan dalam menimbulkan kecemburuan dan
rasa curiga terhadap pasangan. Ia mengatakan bahwa Facebook menjadikan
kehidupan sosial seseorang sebagai konsumsi publik yang bisa berdampak negatif
terhadap hubungan percintaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah aktivitas Facebook terhadap kecemburuan dalam percintaan pada
mahasiswa/ i Universitas “X” di Jakarta. Responden dalam penelitian ini berjumlah
100 orang, terdiri dari 53 perempuan dan 47 laki-laki, yang semuanya adalah
mahasiswa semester 5 dan 7 (berkisar dari usia 20-22 tahun dan tergolong dewasa
muda). Responden dipilih menggunakan teknik purpossive sampling. Setelah
dilakukan uji analisis korelasi Spearman rank ditemukan bahwa tidak adanya
hubungan antara aktivitas Facebook terhadap kecemburuan dalam percintaan pada
mahasiswa/ i Universitas “X” di Jakarta. Selain itu, melalui uji chi square didapatkan
bahwa terdapatnya hubungan antara tingkat keaktifan dengan jenis kelamin,
persentase perempuan lebih tinggi keaktifannya dalam mengakses Facebook
dibanding laki-laki dan tidak terdapatnya hubungan antara tingkat kecemburuan
dengan jenis kelamin, responden perempuan memiliki tingkat kecemburuan paranoid
yang tinggi sedangkan responden laki-laki memiliki tingkat kecemburuan takut
kehilangan yang tinggi.
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