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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya dunia jejaring sosial terutama facebook yang muncul pertama kali 

tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dan mulai resmi dapat di akses secara umum pada 

tahun 2006. Facebook  merupakan salah satu jejaring sosial yang terpopuler di dunia 

dengan total pencapaian sebanyak 1,15 milyar pengguna secara global. Menurut 

pihak Facebook, total pengguna berasal dari Indonesia keseluruhan mencapai 48 juta 

pengguna aktif tiap bulannya dan telah mencapai peringkat ke-4 sedunia dalam 

keseluruhan jumlah pengguna pada bulan Agustus 2013. (Sukiwun, 2014) 

Dikutip dari analisa Socialbakers yaitu salah satu perusahaan yang berbasis 

website yang menyediakan hasil statistik dan analisis dari seluruh jejaring sosial di 

dunia, pengguna Facebook di Indonesia didominasi oleh para pengguna dengan usia 

rata-rata berkisar 18-24 tahun diposisi pertama dan pengguna dengan rata-rata berusia 

25-34 tahun diurutan kedua. Data pengguna berusia muda tersebut juga hampir sama 

seperti data hasil survei yang pernah dilakukan oleh Pew Research Center yaitu 

sebuah perusahaan yang melakukan riset dan menginformasikannya 

kepada masyarakat luas mengenai apa yang sedang trend di dunia internet dan berita 

menarik lainnya dari seluruh bagian dunia. Pada tahun 2013 dalam hasil survei 

tersebut terungkap bahwa setidaknya 67% pengguna internet menggunakan jaringan 
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sosial yaitu facebook dengan persentase pengguna wanita 72% dan pengguna pria 

62% yang berusia antara 18-29 tahun pada saat ini (Sukiwun, 2014), dimana usia ini 

merupakan kategori perkembangan remaja akhir dan dewasa awal yang biasanya 

didominasi oleh kalangan mahasiswa. Di Amerika mahasiswa menjadi salah satu 

populasi terbesar sebagai pengguna facebook (Ellison.dkk, 2008). Oleh sebab itu 

dapat disimpulkan bahwa facebook menjadi trend dikalangan mahasiswa. 

Adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berupa pengadaan wifi yang diberikan pada tiap-tiap 

fakultas dan perpustakaan pusat Universitas, menjadikan mahasiswa lebih mudah 

untuk mengakses situs facebook. Hal ini dapat terlihat dari hasil observasi yang 

dilakukan oleh peneliti pada rabu, 17 september 2014 yang bertempat disekitar 

fakultas psikologi, fakultas ekonomi, fakultas teknik serta perpustakaan umum, 

disamping browsing untuk mencari bahan kuliah maupun jurnal mereka juga 

mengaktifkan account facebook mereka. Dapat disimpulkan maraknya penggunaan 

facebook juga terasa sampai Universitas Muhammadiyah Surakarta.   

Situs jejaring sosial facebook digunakan seseorang sebagai media untuk 

penggambaran diri individu serta pengontrolan diri dalam hal siapa saja yang akan 

dimasukkan dalam pertemanan dan siapa yang tidak dimasukkan dalam daftar 

pertemanan. Pada dasarnya pengguna facebook mencari sahabat serta menjalin 

hubungan lebih dari teman antar pengguna yang sudah mereka kenal. Menurut  Boyd  

dan  Elison, seorang pengguna facebook dapat mendaftar dengan bebas, menjalin  
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pertemanan dengan siapa saja, mempublikasikan profil mereka, dan juga termasuk 

menjalin komunikasi secara langsung (live) dengan pengguna lain baik yang  dikenal  

maupun  yang  tidak  dikenal (Rouis dkk,2011). 

Facebook menyediakan berbagai macam informasi seputar dunia kerja, 

pertemanan, kuliner dan terkadang merupakan tempat yang paling ampuh untuk bisa 

mengekspresikan diri, seperti halnya pakar komunikasi menurut Westerman (2008) 

para facebookers (sebutan untuk pengguna facebook) melakukan tindakan secara hati-

hati tentang foto-foto, aktifitas-aktifitas, dan kesukaan kuliner yang akan mereka 

upload ke dalam profilnya. Hasil penelitian dari Buffardi & Campbell (2008) 

mengatakan bahwa beberapa facebookers berfikir tentang bagaimana cara agar teman 

mereka bisa terpengaruh dengan kesan yang mereka buat dengan memiliki tingkat 

evaluasi diri yang tinggi di facebook, sehingga seorang dengan memiliki teman 

terbanyak di akunnya maka akan menerima lebih banyak hal yang menarik dalam 

hidupnya (Feldman, 1995). 

Adanya keinginan untuk membuat kesan yang sempurna dan sesuai kepada 

orang lain dengan cara melakukan yang terbaik untuk terlihat sempurna pada saat 

pertemuan pertama inilah yang disebut sebagai impression management. Untuk 

menjadi teman yang baik, seseorang akan berupaya mengatur kesan yang ada dalam 

dirinya dengan cara yang sesuai dengan harapan teman-temannya. Kekuatan untuk 

membuat kesan yang bagus pada orang lain seperti yang dilakukan sebagian individu 
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ini disebut sebagai manajemen kesan atau biasa dikenal dengan self presentation atau 

presentasi diri (Feldman, 1995). 

Presentasi diri dalam facebook juga bisa dipandang sebagai bentuk uji coba 

terhadap identitas dirinya. Seseorang akan mempresentasikan dirinya secara verbal 

maupun non-verbal kepada orang lain yang sedang berinteraksi dengannya. Saat 

berinteraksi dengan orang lain khususnya didunia maya, sering kali perhatian 

individu tertuju pada bagaimana orang akan menilai perilakunya. Baik dalam 

mengupload foto maupun cara berkomentar yang baik dan tidak menyinggung orang 

lain. Usaha untuk mengontrol bagaimana orang lain berfikir sesuai dengan pemikiran 

individu, sehingga individu tersebut perlu melakukan presentasi diri, yaitu usaha 

untuk mengatur kesan yang orang lain tangkap mengenai diri baik secara disadari 

maupun tidak (Sarwono, 2009). 

Sebagian individu memiliki masalah dalam melakukan presentasi diri sesuai 

dengan impiannya. Hal ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari seorang individu yang 

ingin banyak memberi komentar terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi 

namun mengalami masalah kurang percaya diri dalam cara penyampaiannya. 

Facebook memberikan ruang yang luas bagi pengguna tersebut untuk 

mempresentasikan dirinya. Seorang mahasiswa yang dalam kesehariannya 

mengalami kesulitan dalam mempresentasikan diri, bisa begitu berbeda cara 

mempresentasikan diri ketika di facebook (Nelson, 2011). Maka dari itu mahasiswa 



5 
 

 
 

mendapatkan perasaan penerimaan diri di facebook ketika orang lain memberikan 

komentar terhadap tampilan profil dan komentar di facebook tersebut (Ofcom, 2008). 

Gonzales (2010) individu yang memiliki presentasi diri positif akan 

menunjukkan identitas sosial sesuai dengan situasi yang terjadi. Sering mengeluarkan 

perkataan-perkataan yang dapat menyenangkan hati para facebooker lain dengan 

memuji dan menghargai antar pengguna facebook. Menunjukkan keselarasan antara 

diri pribadi dengan perilaku yang ditunjukkan di jejaring sosial facebook. Hal ini 

dikarenakan individu lebih selektif dalam menampilkan diri di facebook. 

Menyesuaikan tingkah laku verbal dengan non verbal yang ditunjukkan lewat upload 

foto, serta berusaha menyamai apa yang dilakukan oleh orang lain dalam situasi 

tertentu, misalnya ketika orang lain berkomentar ramah tentang individu maka akan 

dibalas dengan komentar yang ramah pula (Fiske&Taylor, 1991). 

Presentasi diri negatif maka subjek akan terlihat menakutkan atau disegani 

oleh pengguna facebook lain. Individu seolah-olah menimbulkan rasa takut dengan 

meyakinkan seseorang bahwa dirinya adalah orang yang berbahaya. Individu 

berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dirinya memiliki ahli dibidang tertentu 

dengan menampilkan prestasi-prestasi yang dimiliki dan melebih-lebihkan 

kemampuan yang individu punya. Terkadang individu memperlihatkan 

ketidakmampuan dirinya untuk di update di facebook dan menunjukkan bahwa 

dirinya berpenampilan menarik dan pantas untuk diperhatikan (Dayakisni, 2009). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pengguna 

facebook tanggal 28 Oktober 2014 individu menyatakan bahwa dirinya lebih banyak 

memanipulasi tampilan di facebook agar dirinya terlihat menarik dan diperhatikan, 

adalah sebagai berikut: 

“…asli dunk, cuman keterangan univ-nya tak ganti UNS gitu biar keren dikit. 

Haha…” (Da, laki-laki 22 tahun Teknik Mesin) 

“…enggak, ada sebagian copas dari instagram trus tak update gitu ja…” 

(Ag, perempuan 21 tahun Psikologi) 

“…iya mbak, kan ini tak edit dulu fotonya sebelum tak upload biar kliatan 

bersih dan putih mukanya…” (Ri, perempuan 19 tahun FKIP)  

“…oh..enggak, itu dulu saya pernah kkn di PT itu cuma 3 bulan mbak…” 

(Ad, laki-laki 23 tahun Teknik Mesin) 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang individu 

tampilkan di facebook seperti biodata diri, postingan status dan quote, serta foto-foto 

yang di upload merupakan dari keinginan untuk diperhatikan dan menjadi sorotan 

publik bahwa dirinya menarik dan memiliki keahlian khusus dibidangnya. Goffman 

(1956) mengatakan bahwa manusia adalah aktor dalam panggung kehidupan, maka 

tentulah apa yang ditampilkan di panggung akan berdasarkan penataan. Apalagi jika 

kesempatan ini berada pada konteks jejaring sosial facebook yang memberikan 

kebebasan bagi tiap individu untuk berkreasi, khususnya dalam menampilkan diri 

sebagai dirinya sendiri.  
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Setiap orang memiliki cara mempresentasikan diri yang berbeda-beda 

dijejaring sosial facebook. Salah satu gaya presentasi diri yang sering dilakukan oleh 

para facebookers adalah dengan pemantauan diri (self monitoring) dimana individu 

mengatur perilaku diri untuk disesuaikan dengan norma-norma, situasi sosial dan 

harapan-harapan yang diinginkan orang lain. Remaja yang memiliki gaya presentasi 

diri yang tinggi menitikberatkan pada apa yang layak secara sosial dan menaruh 

perhatian pada bagaimana orang berperilaku dalam situasi sosial. Individu mahir 

dalam mempresentasikan beberapa perilaku dalam situasi-situasi berbeda dan dapat 

merubah cara-cara presentasi diri atau memodifikasi perilaku untuk menyesuaikan 

dengan harapan orang lain. Sebaliknya remaja yang termasuk rendah dalam gaya 

mempresentasikan dirinya cenderung lebih menaruh perhatian pada perasaan diri 

sendiri dan kurang menaruh perhatian pada isyarat-isyarat situasi yang dapat 

menunjukkan apakah perilaku individu sudah layak atau belum dalam situasi tersebut 

(Dayakisni, 2009). 

Sharp & Getz (dalam Dayakisni , 2009) menyatakan hasil penelitiannya 

terkait dengan gaya presentasi diri bahwa seorang dengan gaya presentasi diri tinggi 

(high self monitors) mempersepsi diri sendiri sebagai orang yang berhasil dalam 

memberi kesan pada orang lain. Sedangkan individu dengan gaya presentasi diri yang 

rendah (low self monitor) lebih menekankan kecocokan dalam kepribadian dan minat 

daripada mencocokkan dengan daya tarik fisik dalam memilih pasangan. Dalam 

Schlenker & Weigold (1992) Presentasi diri ini mengacu pada keinginan kita untuk 
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menampilkan sebuah gambaran yang diinginkan, yaitu terhadap penilaian penonton 

eksternal (orang lain) dan terhadap penilaian penonton internal (diri sendiri) (Myers, 

2012). 

Adanya persepsi diri yang menganggap bahwa pentingnya penilaian-penilaian 

seseorang terhadap individu sangat berpengaruhnya pada  penilaian pribadi mengenai 

kepantasan diri dalam mengekspresikan melalui tindakan dan penilaian tersebut 

ditujukan kepada dirinya sendiri. Penilaian-penilaian yang dilakukan individu inilah 

yang biasa disebut dengan self esteem atau biasa dikenal dengan harga diri 

(Coopersmith, 2007). Para remaja umumnya mengupload hasil karya terbaiknya di 

facebook agar mendapatkan komentar  positif sehingga dapat meningkatkan harga 

diri individu (Estoisia.dkk, 2009). Individu bekerja untuk mengatur kesan yang 

mereka ciptakan. Memberi alasan, pembenaran, atau minta maaf sebagai sesuatu yang 

perlu untuk mendukung harga diri dan menguji kebenarannya dari citra-citra diri 

sendiri (Myers, 2012). 

Bagaimana remaja bertindak dalam suatu situasi bergantung pada hubungan 

timbal-balik dari perilaku, lingkungan, dan kondisi kognitif, terutama faktor-faktor 

kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa individu mampu melakukan 

suatu perilaku yang diperlukan untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan agar 

mampu meningkatkan harga diri. Para peneliti juga mengungkapkan, pengguna media 

sosial dengan berbagai aktivitasnya di dunia maya menunjukkan gambaran akurat 

mengenai dirinya sendiri. Misalnya, orang yang rendah diri cenderung 
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mengkhawatirkan apa yang orang lain posting tentang mereka di jejaring sosial. 

Sedangkan individu yang memiliki harga diri lebih tinggi cenderung menghabiskan 

waktu untuk membangun citra personal di media sosial (Fazriyati, 2013). 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di atas maka, dapat 

disimpulkan bahwa individu  yang mempresentasikan dirinya secara positif dijejaring 

sosial maka memiliki harga diri yang tinggi karena mampu menyeleksi hal-hal yang 

pantas untuk ditampilkan dan dilakukan di facebook. Remaja dengan harga diri tinggi 

mampu untuk menunjukkan diri sebagai seseorang yang pantas menjadi sorotan 

media atau menjadikan dirinya seakan-akan orang yang paling ingin di ketahui 

pertama kali oleh orang lain saat membuka jejaring sosial facebook. Hal ini 

berbanding terbalik saat seseorang cenderung kurang mampu dalam 

mempresentasikan diri di facebook, remaja akan terkesan diam dan tidak peduli dan 

lebih selektif dalam memilih kenalan untuk dijadikan teman dekatnya di facebook.  

Hal inilah yang menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti topik ini sehingga 

memunculkan sebuah rumusan masalah “Apakah ada Hubungan antara Harga Diri 

dengan Presentasi Diri pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook?”. Sehingga penulis 

tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Hubungan antara Harga 

Diri dengan Presentasi Diri pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan presentasi diri pada 

pengguna jejaring sosial facebook. 

2. Untuk mengetahui tingkat harga diri pada pengguna facebook. 

3. Untuk mengetahui tingkat presentasi diri pada pengguna facebook. 

4. Untuk mengetahui peran harga diri terhadap presentasi diri pada pengguna 

jejaring sosial facebook 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Remaja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran rasa percaya 

diri para remaja agar mampu mengutarakan keinginan serta berinteraksi sosial 

secara langsung khususnya di dunia maya dengan baik dan mampu 

mempresentasikan diri secara baik apa adanya di jejaring sosial facebook. 

2. Bidang psikologi. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi 

perkembangan ilmu psikologi terutama dibidang psikologi sosial dan 

psikologi kepribadian dengan memberikan data mengenai pengaruh jejaring 

sosial facebook terhadap kepribadian dan harga diri pada tiap individu. 
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3. Peneliti lain. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

efektif  bagi peneliti lain untuk dapat digunakan dalam mengungkap faktor-

faktor lain yang berkaitan dengan penelitian ini.  


