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ABSTRAK 

Mardhatillah, Fajar (04711007), Studi Deskriptif Profil kepribadian Pengguna 

Facebook Aktif 

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia semakin meningkat seiring dengan 

pertumbuhan teknologi informasi yang berlangsung cepat. Saat ini Indonesia disebut 

sebagai negara dengan pertumbuhan pengguna situs Facebook tertinggi di Asia 

Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah tipe kepribadian dari 

seorang pengguna Facebook yang aktif, apakah mereka cenderung memiliki kepribadian 

ekstrovert atau introvert. Serta kebutuhan psikologis apakah yang dapat dipenuhi dalam 

menggunakan Facebook. 

Penelitian ini menggunakan teori kepribadian dari Jung, yang membagi 

kepribadian menjadi delapan tipe kepribadian dan menggunakan metode penelitian 

kualitatif studi deskriptif yaitu menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai 

situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi 

obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena 

tertentu.  

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pengguna Facebook aktif atau 

biasa disebut dengan Facebookers. Subyek yang dipilih adalah subyek dengan tingkat 

frekuensi tinggi dalam mengganti status ”what are you doing now” pada Facebook. 

Menggunakan teknik pengumpulan data wawancara semi terstruktur, observasi non 

partisipan dan tes MBTI yang dikembangkan oleh Katherine Briggs dan Isabel Briggs-

Myers.  

Setelah dilakukan penelitian, diperoleh bahwa gambaran kepribadian kedua 

informan adalah ekstrovert. Tetapi kedua informan memiliki fungsi yang berbeda yaitu 

pada informan 1 memiliki fungsi intuitif sedangkan informan 2 memiliki fungsi sensing. 

Kedua informan memiliki kesamaan kebutuhan yaitu kebutuhan untuk mengungkapkan 

perasaan pada orang lain. Perbedaannya adalah informan 1 lebih banyak untuk berbagi 

kesenangan dan  kebahagiaan, sedangkan pada informan 2 lebih banyak berbagi tentang 

permasalahan dan kesedihan yang dialami. 

Facebook hendaknya dapat digunakan sebagai situs untuk  mengembangkan 

potensi-potensi kepribadian secara lebih positif bagi informan Bagi peneliti selanjutnya 

dapat melakukan pengkajian secara lebih mendalam mengenai teknologi internet dalam 

hal ini adalah situs jejaring sosial dan pengaruhnya terhadap kepribadian, kehidupan 

sosial dan komunikasi antar individu.     
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