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Abstract 

In several research,  that the higher the use of media, their own self-esteem can 

affect how someone describes themself on social media. This research was 

conducted to find out whether or not there was an effect on the intensity of media 

use, the concept of self-esteem on the construction of adolescent self-identity in 

Instagram social media life. 

The theory used is social cognition theory by Alberd Bandura, where the 

assumption of this theory says that humans as agents to develop, adapt, and 

proactively regulate themselves, not only as objects that are shaped and influenced 

by the environment so that they can produce different perceptions in each 

individual. This theory relates to the psychological aspects related to the 

environment so as to produce a behavior from the relationship. The research 

method used is quantitative, to quantify the results of a sample of 122 students,  

students of the Diponegoro University Semarang Public Relations study program 

class 2016-2017. 

The results of this study are that there is no significant relationship between the 

intensity of media use, the concept of self-esteem towards the construction of 

adolescent self-identity in the life of Instagram social media. The insignificance of 

variables can occur because of the process of social perspectives on the self-

internalization of individuals that can be built and changed. 

Keywords: Intensity, self esteem, self identity
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Pendahuluan  

Survey terakhir yang dilakukan APJII (Aliansi Jasa Pengguna Internet 

Indonesia) di akhir tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 143,26 juta jiwa dari 

jumlah populasi sebesar 262 juta jiwa, dimana pengguna internet di Indonesia 

tertinggi berada di Pulau Jawa yang berkontribusi 58,08% dari total juta penduduk. 

Dan pada survey APJII 2017 jika berdasarkan usia, diketahui pekerjaan yang 

mendominasi dalam penggunaan internet ialah mahasiswa dan pelajar yang masing-

masing 89.7% mahasiswa dan 69.8% pelajar, dan tercatat 87.13% jiwa mengakses 

konten sosial media di internet. Durasi pengguna internet di Indonesa berdasarkan 

APJII rata-rata 1-3 jam dengan porsi 43,89%, 4-7 Jam 29,63%, >7 jam sebesar 

26,48% dengan durasi penggunaan internet setiap minggunya sebesar 65,98% 

orang mengakses internet setiap hari nya 

Menurut penelitian Pew Internet & American Life Project (2015) dalam 

jurnal Brunette,dkk (2017) Media sosial memberikan peluang terhadap munculnya 

perbandingan terhadap penampilan seseorang di media sosial dengan 

ketertepaparan yang terjadi terus-menerus dan kekuatan media sosial menimbulkan 

dampak yang lebih berbahaya dibandingkan dengan media tradisional pada 

umumnya.  

Dalam jurnal Brunette, dkk (2017) bahwa semakin tinggi intensitas 

seseorang menggunakan media sosial maka semakin tinggi pula keinginan 

seseorang untuk terlihat sempurna di dalam media sosialnya, dan dapat membuat 

seseorang tidak percaya diri dengan bentuk tubuhnya sehingga membuat ia terlihat 

pasif di media sosial.  

Dilansir oleh Kompas, anak muda yang menghabiskan waktu lebih dari 2 

jam setiap harinya untuk berselancar di media sosial cenderung mengalami tekanan 

secara psikologis. Orang akan lebih mudah membandingkan dirinya dengan orang 

lain dan akan berusaha untuk terlihat sama dengan apa yang ia lihat. Media sosial 

sendiri menciptakan sebuah harapan yang tidak realistis dan menciptakan 

ketidakcukupan serta menimbulkan harga diri yang rendah. Salah satu media sosial 

yang menimbulkan efek tersebut ialah instagram, yang membuat orang lain takut 
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tentang persepsi tubuhnya dan menimbulkan kecemasan. Instagram membuat kaum 

perempuan merasa kurang ideal sehingga mereka banyak mengedit fotonya agar 

mereka tampak sempurna. 

Dalam jurnal Zhang (2015) MacIntyre, 1999 mengatakan bahwa harga diri 

adalah cara seseorang memandang dirinya dan bagaimana nilai dirinya dipandang 

oleh orang lain. Dan MacIntyre, mengatakan banyak sekali peneliti yang 

mendiskusikan hubungan antara harga diri dan cara berkomunikasi. Orang-orang 

yang mempunyai pandangan harga diri yang rendah akan merasa kurang percaya 

diri dalam berkomunikasi dibandingkan orang-orang yang mempunyai  harga diri 

yang tinggi karena mereka merasa kurang diperhatikan dalam diskusi dan 

cenderung lebih sering mendapat respon yang negatif dari orang lain. Dan orang 

yang mempunyai harga diri yang rendah lebih nyaman ketika berkomunikasi tatap 

muka dan berdasarkan riset mereka lebih banyak menggunakan pesan instan 

dibandingkan harus bertatap muka, karena mereka menemukan kepraktisan dalam 

berkomunikasi melalui teknologi. 

Dengan demikian berdasarkan beberapa pemaparan data diatas penelitian 

tentang pengaruh intensitas penggunaan media, konsep harga diri terhadap 

konstruksi identitas diri remaja dalam kehidupan media sosial instagram akan 

dilakukan di Kota Semarang. 

Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan media, konsep 

harga diri terhadap konstruksi identitas diri remaja dalam kehidupan media 

sosial instagram? 

Tinjauan Pustaka 

1. Computer Mediate Communication 

Perspektif computer mediated communication ini sangat tertuju pada cara 

komputer memediasi model komunikasi tatap muka. Holmes (2012:115) 

mengatakan bahwa Computer Mediated Communication (CMC) 
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mengarahkan pada bagaimana individu mencoba mengembangkan cara-

cara menggantikan hubungan tatap muka di internet misalnya pertumbuhan 

emoticon (simbol-simbol yang digunakan dalam email untuk menunjukan 

ekpresi wajah).  

Namun menurut Holmes (2012:115-116) CMC berbeda dengan second 

media age. Holmes membeda CMC dengan second media age dengan 

empat cara yang pertama, CMC fokus pada keunikan perista komunikasi 

dalam cyberspace. Kedua, CMC lebih terkait dengan interaksi 

dibandingkan integrasi yakni seluruh aktivitas interaksi individu daripada 

konteks sosial keseluruahan dimana interaksi ini menjadi bermakna. Ketiga, 

tidak seperti studi-studi media lainnya CMC berfokus pada faktor-faktor 

eksternal memengaruhi peristiwa komunikasi. Dengan analisis broadcast 

sangat sedikit eksplorasi terjadi tentang bagaimana konteks luar 

memengaruhi isi media. Keempat, meskipun CMC tidak mendukung 

adanya integrasi sosial namun CMC mengarahkan kepada integrasi 

informasi dengan cara dimana berkomunikasi dengan menggunakan 

komputer didasarkan dalam proses informasi yang dapat ditemukan dalam 

sejumlah interaksi yang dimediasi oleh komputer.  

2. New media 

Keberadaan new media saat ini memiliki pengaruh yang besar pada 

individu, khususnya bagi invidu yang intensitas penggunaan internet yang 

tinggi. Akses internet menjadi sebuah privasi jika seorang individu memiliki 

identitas pribadi dalam dunia internet. Kemudian identitas tersebut 

digunakan individu untuk masuk dalam bentuk baru dari kehidupan sosial 

yakni sosial media. Giles dalam Syaibani, New Media : teori dan 

perkembangannya (2011:23), individu dalam dunia internet menjadi go 

online, sehingga individu mempunyai peran sebagai kontrol dari konten-

konten dalam internet seperti blog atau konten berita. Individu dalam hal ini 

dapat mengekspresikan segala ide atau gagasannya ke dalam internet 

melalui fitur-fitur yang digunakan tanpa ada batasan. Internet yang 

dimaksud adalah jejaring sosial seperti facebook dan twitter, meskipun di 
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sisi lain membuat seseorang dapat menjadi individualis ketika 

menggunakan internet karena seseorang dapat berjam-jam menghabiskan 

waktunya tanpa bersosialisasi dengan dunia nyatanya.  

Kehadiran new media selain kehidupan individu juga berpengaruh pada 

perubahan sosial kultural dimana new media merubah banyak dari bentuk 

komunikasi yang dilakukan oleh manusia dan munculnya interaksi baru 

dalam new media. 

3. Kognisi sosial 

Media massa sangat berpengaruh di kehidupan, ia mampu memahami sisi 

psikososial melalui simbol-simbol komunikasi yang dapat mempengaruhi 

pikiran manusia. Mekanisme konsepsi ini dibentuk dan dikendalikan oleh 

lingukungan, dan dari dalam dirinya sendiri. Teori kognitif sosial fungsi 

psikososial menyebabkan hubungan yang triadik (Bandura dalam Bryant 

dan oliver (2009: 94). Asumsi teori ini bahwa manusia sebagai agen untuk 

berkembang, beradaptasi, dan secara proaktif mengatur diri sendiri,  bukan 

hanya sebagai objek yang dibentuk dan dipengaruhi oleh 

lingkungan.Bandura dalam mengagas teori ini menjelaskan faktor-faktor 

yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi yang berbeda antarindividu. 

Proses yang terjadi dalam teori ini sangat berhubungan dengan aspek-aspek 

psikologi yang menganggap manusia sebagai agen yang berhubungan 

langsung dengan lingkungan dan menghasilkan suatu perilaku dari 

hubungan tersebut. 

Teori kognisi sosial dari Bandura ini jika digunakan dalam penelitian ini 

dapat dianalogikan sebagai mekanisme psikologi yang terjadi dalam diri 

seseorang ketika ia secara intensif menggunakan media, proses melihat dan 

merima informasi tersebut akan berefek pada perubahan individu kognitif, 

emosional dan behavioral. Ketika individu secara intensif menggunakan 

media sosial seperti instagram, individu tersebut akan mengalami kondisi 

psikologis dimana ketika ia melihat informasi yang beredar di instagram ia 

akan mengalami proses yang sama seperti yang jelaskan oleh Bandura. 

Tidak hanya dari lingkungan, individu pun menjadi penentu apakah ia akan 
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bertindak seperti apa yang ia lihat di instagram. Dalam hal ini faktor-faktor 

dari skema triadik menjadi faktor penentu perubahan seseorang secara 

psikologis.  

4. Harga Diri 

Sarwono & Meinarno (2009:53) mengatakan bahwa konsep diri bukanlah 

suatu yang tiba-tiba muncul, pembentukan diri dapat dipengaruhi oleh orang 

lain dalam interaksi sosial. Dalam konsep diri, persepsi orang lain akan 

mempengaruhi bagaimana seseorang akan bersikap.  

Menurut Cooley dalam Sarwono & Meinarno (2009:53) lewat analogi 

cermin sebagai sarana bagi seseorang melihat dirinya, konsep diri seseorang 

diperoleh dari hasil penilaian atau evaluasi orang lain terhadap dirinya 

dengan kata lain, apa yang dipikirkan orang lain tentang kita menjadi 

sumber informasi tentang siapa diri kita. Ketika seseorang ingin dianggap 

sebagai murid yang pintar oleh gurunya, tentunya ia akan belajar untuk ujian 

agar mendapat hasil yang terbaik. Contoh lainnya saat kita ingin dikenal 

sebagai teman yang baik, otomatis kita akan bersikap sangat open dan 

ramah didepan semua orang, dan orang lain pun akan merespon dengan apa 

yang dilakukan oleh kita sebagai orang yang baik. Respon orang lain 

terhadap kita, membuat kita berperilaku sama dengan apa yang ingin kita 

citrakan sebagai diri kita.  Namun, respon orang lain terhadap diri kita bukan 

menjadi satu-satunya faktor pembentuk konsep diri. Ketika melakukan 

sesuatu, hasil kita tersebut dapat menjadi pendorong pembentukan konsep 

diri. 

Metodologi 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan metode survai explanatori. Pendekatan kuantitatif digunakan 

agar peniliti dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan signifikan antar 

variabel. Peneliti menggunakan teknik simpel random sampling. Pemilihan teknik 

simpel random sampling ini digunakan untuk menarik suatu kesimpulan tentang 

suatu populasi yang sedang diteliti. Untuk menghitung jumlah sampel yang akan 
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dipilih pada metode random sampling peneliti menggunakan metode Slovin, 

pemilihan metode Slovin didasarkan atas banyaknya penelitian terdahulu yang 

menggunakan metode Slovin untuk menentukan jumlah sampel. 

Sehingga dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel yakni Mahasiswa 

Universitas Diponegoro jurusan hubungan masyarakat dengan usia 18-20 tahun 

berjumlah 122 orang, dengan tahun masuk angkatan 2016/2017 dan 2017/2018. 

Mahasiswa Hubungan Masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan industri 

media, salah satunya media sosial.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data statistik 

parametrik. Pemilihan teknik data statistik parametrik ini digunakan agar hasil 

statistiknya dapat digeneralisasi kepada seluruh populasi. Peneliti memilih teknik 

data statistik parametrik dengan metode korelasi, dimana untuk menjelaskan 

menjelaskan adanya sebuah hubungan atau korelasi. Teknik korelasi yang 

digunakan adalah korelasi Spearman Rank Metode korelasi ini digunakan untuk 

mengukur asosiasi antara dua variabel yang memiliki skala ordinal.  

Sajian dan Analisa Data 

1. Hubungan Antara Variabel Intesitas Penggunaan Media Dengan 

Variabel Identitas Diri Di Instagram  

Hasil pengujian dari sampel yang diambil dari kalangan mahasiswa 

Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro ini dihasilkan nilai 

signifikansi pada pengujian variabel intensitas dan identitas. Diketahui N  

atau jumlah data sebesar 122,  menghasilkan nilai sig < 0.05 yaitu 0.01 dan 

nilai koefisien korelasinya sebesar 0.504”. Sebagaimana dengan hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara intensitas 

penggunaan media terhadap identitas diri. Selanjutnya diketahui dari nilai 

koefisien korelasi diatas, maka nilai ini menandakan adanya hubungan 

positif antara intensitas penggunaan media terhadap identitas diri. Dengan 

demikian hipotesis yang digunakan untuk perbandingan dua variabel ini 

(H1) ada pengaruh yang signifikan antara intensitas penggunaan media 
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terhadap konstruksi identitas diri remaja dalam kehidupan media sosial 

instagram dapat diterima, sedangkan (H0) tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara intensitas penggunaan media terhadap konstruksi identitas 

diri remaja dalam kehidupan media sosial instagram dapat ditolak karena 

hasil penelitian dari sampel dikalangan mahasiswa Hubungan Masyarakat 

Universitas Diponegoro menunjukan hasil yang signifikan meskipun 

dengan nilai koefisien menandakan adanya hubungan yang rendah pada 

kedua variabel. 

Diterimanya H1 ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dalam jurnal 

Brunette, dkk (2017) melakukan penelitiannya di sebuah sekolah khusus 

perempuan di Virginia dengan sampel 36 orang siswa dikelas 8 dan 9. Untuk 

mendeskripsikan penilitian ini brunette, dkk (2017) menggunakan uji t-test 

berpasangan dengan menggunakan alat uji spss 23. 

Dihasilkan, bahwa remaja mengakses internet rata-rata 3.2 jam 

perharinya dan media sosial yang paling sering digunakan adalah instagram 

sebesar 75% dengan aktivitas paling sering dilakukan adalah melihat 

unggahan teman 75%, menyukai dan mengomentari unggahan teman 75%, 

dan  mengunggah foto 72.5%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa tidak 

banyak yang mengunggah foto selfie, ketika ditanya seberapa sering 

menggunggah foto selfie hasilnya mengatakan bahwa sebesar 61.1% (n=22) 

tidak pernah mengunggah foto termasuk selfie, hanya 22.2% (n=8) 

mengunggah foto diri sendiri termasuk foto narsis. 

Selain itu dilansir dari kompas anak muda yang menghabiskan waktu 

lebih dari 2 jam setiap harinya untuk berselancar di media sosial cenderung 

mengalami tekanan secara psikologis. Orang akan lebih mudah 

membandingkan dirinya dengan orang lain dan akan berusaha untuk terlihat 

sama dengan apa yang ia lihat. Media sosial sendiri menciptakan sebuah 

harapan yang tidak realistis dan menciptakan ketidakcukupan serta 

menimbulkan harga diri yang rendah. Diakses  dilaman 

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/14/073913720/instagram-

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/14/073913720/instagram-media-sosial-paling-buruk-bagi-kesehatan-mental
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media-sosial-paling-buruk-bagi-kesehatan-mental pada 18 Agustus 2018 

Pukul 0.22 WIB.  

2. Hubungan Antara Variabel Harga Diri Dengan Variabel Identitas Diri 

Di Instagram  

Diketahui N nilai  atau jumlah data sebesar 122,  menghasilkan nilai 

sig < 0.05 yaitu 0.00 dan nilai koefisien korelasinya sebesar 0.364”. Dari 

hasil diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara harga diri terhadap identitas diri. Selanjutnya diketahui dari nilai 

koefisien korelasi diatas, maka nilai ini menandakan adanya hubungan 

positif yang rendah antara harga diri terhadap identitas diri. Jadi dapat 

disimpulkan H0 pada korelasi variabel harga diri terhadap identitas diri 

diterima.  

Beradasarkan hasil diatas tidak ada pengaruh antara harga diri yang 

signifikan terhadap identitas diri seseorang di media sosial. Hal ini bisa saja 

terjadi mengingat faktor variabel harga diri yang dapat terbentuk dari cara 

seseorang mengiternalisasi dan bertindak dari perspektif sosial. Perspektif 

sosial atas diri seseorang dapat dibangun dan dapat berubah (Wood, 

2012:58).  Perspektif tersebut dapat dibangun dari orang-orang khusus atau 

terdekat seperti keluarga, atau orang-orang yang mempunyai hubungan 

khusus dengan individu tersebut. Proses melihat diri sendiri melalui mata 

orang lain ini disebut dengan peniliaian tercermin (reflected appraisal) 

Cooley dalam Wood (2012:55). Lalu peneliaian tercermin ini tidak terbatas 

pada masa kecil seseorang, melainkan berlanjut sepanjang hidup seseorang. 

Dalam kehidupan profesional, rekan kerja dan supervisor merefleksikan 

penilaiannya mengenai kita etika mereka menyampaikan bahwa kita bekerja 

cepat, rata-rata atau posisi kita tidak tepat. Ketika kita berbicara didepan 

umum, respons penonton merefleksikan penilaian atas efektivitas kita. 

Sebailiknya, bagaimana kita melihat diri sendiri mempengaruhi 

bagaimanana kita berkomunikasi. Dengan demikian, jika individu melihat 

dirinya sebagai seseorang yang menarik, maka individu tersebut akan 

https://lifestyle.kompas.com/read/2017/07/14/073913720/instagram-media-sosial-paling-buruk-bagi-kesehatan-mental
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cenderung berkomunikasi dengan kepercayaan diri itu ketika berbicara 

dengan orang lain.  

Selanjutnya, perspektif sosial yang dipengaruhi orang lain secara 

umum (perspective of the generalized others). Diantaranya peraturan, 

peran, dan sikap yang didukung oleh seluruh komunitas sosial dimana 

individu tersebut tinggal (Mead dalam Wood 2012:55). Orang lain secara 

umum bersifat spesifik dalam budaya: nilai-nilai, kode etik, peran, 

peraturan, dan sebagainya dari orang lain secara umum merefleksikan 

sejarah yang berbedda dan karakter suatu budaya tertentu pada waktu 

tertentu. Budaya barat modern  dalam Wood (2012:55) menekankan gender, 

ras, orientasi seksual, dan kelas ekonomi sebagai pusat identitas personal.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Mahasiswa D3 

hubungan masyarakat Universitas Diponegoro angkatan 2016-2017 dapat 

dikatakan berbeda karakteristiknya dengan jurnal yang dirujuk oleh peniliti 

dalam menjadi acuan untuk meneliti tentang pengaruh intensitas 

penggunaan media, dan harga diri terhadap indentitas remaja di instagram. 

Penelitian-penelitian tersebut menggunakan sampel remaja-remaja yang 

tinggal di wilayah barat seperti Amerika. Berdasarkan Wood (2012:55) 

pembentukan internalisasi terhadap diri sendiri melalui perspektif sosial ini 

selain dari orang-orang terdekat dapat terjadi karena adanya pengaruh 

budaya barat modern seperti gender, ras, orientasi seksual dan kelas 

ekonomi. Lingkungan ini memang tidak bisa disamakan dengan Indonesia 

sebagai negara yang mengadopsi adat ketimuran.  

Perspektif sosial atas diri sendiri menurut Wood (2012:58) dapat 

dibangun dan dapat berubah. Perspektif sosial dibangun dalam budaya 

tertentu dan pada waktu tertentu untuk mendukung ideologi yang dominan, 

atau kepercayaan dan tradisi pihak berkuasa. Nilai sosial yang dibangun dan 

sifat kewenang-wenangan menjadi sangat jelas ketika individu 

mempertimbangan besarnya perbedaan nilai-nilai antar budaya dan dalam 

budaya tertentu seiring berjalannya waktu. Perspektif sosial atas diri juga 

dapat berubah, perubahan ini sebagai respons dari usaha individu dan 
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kolektif untuk memberikan arti baru ke dalam kehidupan secara umum. 

Semua perubahan dalam cara kita memandang jenis kelamin, ras, kelas, 

ketidakmampuan, dan orientasi seksual seseorang dinegosiasikan dalam 

konteks komunikasi mulai dari percakapan antarindividu hingga media 

massa. 

Kesimpulan  

1. Tidak adanya hubungan yang signifikan pada konsep harga diri dan identitas 

diri di media sosial instagram terjadi karena pandangan individu tentang 

dirinya dapat dipengaruhi oleh perspektif sosial dalam proses internalisasi 

diri yang dapat dibangun dan dapat berubah (Wood, 2012:58). 

2. Selain itu perspektif sosial tersebut dapat dipengaruhi dari orang yang 

mempunyai kedekatan khusus dengan individu atau dari orang lain secara 

umum. Perspektif tersebut dapat dibangun dari orang-orang khusus atau 

terdekat seperti keluarga, atau orang-orang yang mempunyai hubungan 

khusus dengan individu tersebut. Proses melihat diri sendiri melalui mata 

orang lain ini disebut dengan peniliaian tercermin (reflected appraisal) 

Cooley dalam Wood (2012:55). Lalu peneliaian tercermin ini tidak terbatas 

pada masa kecil seseorang, melainkan berlanjut sepanjang hidup seseorang.  

perspektif sosial yang dipengaruhi orang lain secara umum (perspective of 

the generalized others). Diantaranya peraturan, peran, dan sikap yang 

didukung oleh seluruh komunitas sosial dimana individu tersebut tinggal 

(Mead dalam Wood 2012:55). Orang lain secara umum bersifat spesifik 

dalam budaya: nilai-nilai, kode etik, peran, peraturan, dari orang lain secara 

umum merefleksikan sejarah yang berbedda dan karakter suatu budaya 

tertentu pada waktu tertentu. Budaya barat modern  dalam Wood (2012:55) 

menekankan gender, ras, orientasi seksual, dan kelas ekonomi sebagai pusat  

identitas personal. 
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