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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesuksesan teknologi dalam komunikasi dan penyebaran informasi 

sampai saat ini semakin berkembang maju dikalangan masyarakat Indonesia yang 

dimudahkan dengan kemajuan untuk saling terhubung dan berinteraksi satu 

dengan yang lain dalam cakupan wadah yang disebut Internet. Peningkatan intens 

pada pengguna internet di Indonesia dimulai tahun 2015 jumlah pengguna internet 

secara aktif mencapai 72,7 juta dan dari jumlah tersebut sebanyak 72 juta orang 

ikut berperan aktif sebagai pengguna media sosial dengan mengakses beberapa 

platform diantaranya facebook, twitter, google +, instagram, linked, pinteres, 

whatsapp, messenger, skype, dan line (Wijaya, 2015).  

Pada tahun 2017 APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

melakukan survey pada keseluruhan masyarakat Indonesia, pengguna internet 

sudah mencapai 143.27 juta dan dari jumlah presentasi tersebut wilayah tertinggi 

ke rendah di Indonesia dimulai dari Jawa dengan jumlah pengguna mencapai 

58,08% diikuti oleh wilayah Sumatera sebesar 19,05%, Kalimantan 7,97%, 

Sulawesi 6,73%, Bali dan Nusa Tenggara 5,63%, Maluku dan Papua sebesar 

2,49% (Septiana, 2018).  

Selain itu survey APJII tahun 2017 masyarakat pengguna internet tidak 

hanya didominasi oleh masyarakat sosial menengah keatas, tetapi masyarakat 

dengan sosial ekonomi mengenah kebawah juga menggunakan internet, hal ini 

terlihat dari survei sebesar 74,62% masyarakat sosial ekonomi menengah 
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kebawah menggunakan internet, dan 7,39% dari pengguna internet merupakan 

stara ekonomi sosial kelas atas, hasil tersebut telah mencapai tiga perempat dari 

keseluruhan pengguna internet di Indonesia. 

Menurut Setiasih & Puspitasari (2015) remaja merupakan pengguna 

media sosial yang terus mengalami peningkatan. Survey yang dilakukan pada 

remaja berusia 14 - 24 tahun sebanyak 1.429 responden menyatakan melalui 

media sosial remaja dapat dengan mudah membentuk, mengekspresikan, 

menampilkan identitas diri, membangun sebuah relasi, dan menambah wawasan 

baik nasional maupun internasional (Kamaliah, 2017). Pencapaian identitas diri 

menurut Erikson (2010) merupakan tugas terpenting bagi remaja, dengan melalui 

pencarian atau eksplorasi pada lingkungan sosial untuk memberi makna, tujuan, 

nilai dan keyakinan diri individu.  

Terkait pemahaman mengenai pembentukan identitas diri, pada tahun 

2017 dengan responden sebanyak 267 siswa SMA Negri 1 Papar Kabupaten 

Kediri yang berusia 15-18 tahun menyebutkan bahwa 148 siswa (55%) sudah 

memiliki pemahaman mengenai pembentukan identitas diri dengan baik, 84 siswa 

(32%) mulai cukup memahami dan 35 siswa (13%) tergolong dalam kategori 

kurang memahami pembentukan identitas diri. Hal tersebut didukung dengan 

beberapa faktor diantaranya adanya pendidikan, pemanfaatan media bagi siswa 

dalam memperoleh informasi dan lingkungan sosial yang ikut berperan dalam 

pembentukan identitas diri remaja (Izah & Suryono, 2017). Dari uraian tersebut 

presentasi siswa yang memahami pembentukan identitas diri lebih mendominasi 

dibandingkan dengan siswa yang belum paham mengenai identitas diri. 
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Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak-

anak dan dewasa dimaknai dengan peruabahan secara fisik, kognitif, dan 

kematangan sosio emosi individu (Santrock, 2016). Dengan penggunaan media 

sosial saat ini dimanfaatkan oleh remaja sebagai suatu ruang untuk mencoba hal-

hal baru yang menjadi minatnya (Felita, 2016). Adanya media sosial memudahkan 

remaja untuk berinteraksi, menyesuaikan diri, dan berbagi informasi yang 

diinginkan secara tidak terbatas.  

Keberadaan internet dan remaja menjadi suatu kesatuan yang sulit 

terpisahkan, dari tahun ke tahun memang perkembangan pengguna media sosial 

terus maju. Menteri Kominfo (2014) menyebutkan dalam kegiatan sehari-hari 

media digunakan untuk keperluan akademik seperti mengerjakan tugas, 

memperoleh informasi dan dalam lingkup lingkungan sosial remaja juga 

memanfaatkan internet khususnya media sosial untuk membangun relasi sosial, 

pengambilan keputusan, pencarian sisi lain dirinya untuk ditampilkan sebagai 

identitas diri. 

Pembaruan survey pertama tahun 2012 yang dilaporkan Common Sense 

dengan menggunakan nama yang sama menyebutkan sampai pada tahun 2018 

remaja yang menggunakan media sosial seperti facebook semakin menurun dan 

beralih pada berbagai campuran dari platform lain seperti instagram dan snapchat 

yang popular dan menarik perhatian sebagai sarana komunikasi, mengekspresikan 

diri, penyaluran ide atau pemikiran, pengalaman, hingga ajang untuk 

membicarakan orang lain (Herold, 2018). 
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Sherlyanita & Rakhmawati (2016) mengungkapkan pengguna mengakses 

media sosial untuk melakukan kegiatan seperti mengunggah foto, video, 

komentar, membaca umpan balik, dan melihat beranda dengan menghabiskan 

waktu selama kurang lebih satu jam setiap harinya. Ketidaksesuaian remaja 

menggunakan media sosial terkadang membuat remaja mencari kenyamanan 

dengan mencari ketenaran dan rela untuk melakukan pembohongan publik dengan 

merubah identitas diri. Syaifullah (2015) melihat adanya permainan identitas yang 

dilakukan kalangan pelajar SMA Muhammadiyah di Surakarta, penelitian tersebut 

menunjukan hasil bahwa untuk mendapatkan teman dan tempat di dunia maya 

remaja kerap memainkan identitas diri yang bukan asli dari dirinya. 

Prilaku yang dilakukan remaja adalah dengan cara memanipulasi 

identitas diri aslinya dengan menampilkan identitas online seperti foto profil, 

nama samaran, gaya bahasa hingga foto kegiatan yang bukan menggambarkan 

dirinya. Hal ini menunjukan adanya kebingungan pada remaja dalam 

menggunakan media sosial sebagai sarana pembentukan identitas yang mungkin 

tidak dapat ditampilkan didunia nyata namun dapat ditampilkan didunia maya 

(Syaifullah, 2015).  

Akses media sosial dengan durasi yang tinggi secara stabil memiliki 

banyak konsekuensi dikarenakan aktivitas secara online di media sosial dapat 

memberikan perasaan-perasaan seperti pembrontakan bahkan pelarian diri dan 

prilaku ketergantungan pada masa remaja dan berlanjut ke masa dewasa 

(Anderson dalam Stavropoulos, Kuss, Griffiths & Stefanidi dalam Stravropoulos 

dkk, 2017). Sekitar 95% remaja menggunakan media sosial untuk berselancar 
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dengan kegiatan seperti mengunggah foto atau video, mengatur nama profil, 

mengunggah informasi sekolah, informasi tempat tinggal, perasaan yang sedang 

dirasakan dan melakukan kegiatan yang disukai (Mafazi & Nuqul 2017). 

Sejalan dengan penelitian pendahuluan yang dilakukan Esa (2018) 

dengan guru bimbingan konseling siswa kelas 1-3 SMA Negri 1 Sidayu Gresik 

dan perwakilan 5 orang siswa dalam kurun waktu 2016/2017 menyatakan para 

siswa menampilkan bentuk prilaku pencitraan agar dilihat orang lain memiliki 

identitas diri yang baik, motif siswa dalam membagikan sebuah unggahan selfie di 

media sosial (instagram) dengan alasan ingin terlihat keren dan sempurna 

sehingga menambah apresiasi orang lain yang bertujuan adanya timbal balik 

berupa pengakuan, hal tersebut menjadikan proses siswa sebagai remaja yang 

sedang mencari identitas diri dengan mencoba hal-hal menarik yang sesuai 

dengan keinginannya (Esa, 2018). 

Perkembangan popularitas media sosial memberikan kemungkinan yang 

lebih besar untuk individu dapat berkomunikasi dan terlibat langsung secara 

online, hal ini tidak diragukan lagi telah mengubah dinamika interaksi sosial yang 

telah dibangun dan memberikan keterkaitan mengenai keberlangsungan hubungan 

sosial yang telah dibangun akankah tetap bertahan atau digagalkan (Ryan, Allen, 

Gray, and Mclnerney, 2017). 

Penelitian #StatusofMind pada 1500 anak berusia 14 - 24 tahun 

menyatakan bahwa mencuatnya media sosial tidak serta merta memberikan 

pengaruh yang positif seperti ketika media sosial digunakan dengan baik untuk 

mengekspresikan dan menampilkan hasil pencarian identitas yang sesuai dengan 



6 

 

 

keadaanya dirinya, namun beberapa efek negatif yang merugikan mulai timbul 

apabila penggunaan media sosial yang kurang sesuai oleh remaja seperti merubah 

identitas diri dan memainkan identitas milik orang lain sewaktu-waktu 

(Adityaputry, 2017). 

Fenomena yang terjadi dalam penelitian Nugraha, Suryadi, Syam (2015) 

pada siswa-siswi kelas XI SMA negri 6 Bandung menunjukan hasil bahwa 

mereka menggunakan media sosial (path) sebagai sarana yang memiliki tujuan 

untuk mendapat informasi terbaru dan menunjukan simbol keren individu agar 

mendapat pengakuan yang berasal dari teman disekitarnya. Dalam proses 

pencarian identitas diri mereka yang masih dalam kelompok remaja membutuhkan 

adanya apresiasi dan pengakuan atas apa yang telah dilakukan. 

Dalam hal memainkan identitas diri dimedia sosial ternyata tidak 

dilakukan oleh semua remaja, penelitian yang dilakuakan Sakti dan Yulianto 

(2018) pada 5 orang remaja berusia 18-24 tahun yang menggunakan media sosial, 

para remaja hanya menggunakan untuk keperluan pencarian informasi, 

komunikasi untuk memperluas jaringan pergaulan dengan pengguna lain, mereka 

memahami bahwa setiap individu memiliki ciri khas yang beda dan dapat 

menjelaskan bagaimana persepsi tiap individu dalam menggambarkan identitas 

dirinya. 

Didukung dengan pengambilan data awal dilakukan dengan pengisian 

kuesioner terbuka pada 217 siswa berusia 14-18 tahun yang terbagi dalam salah 

satu SMK di Kartasura dan MA di Surakarta selama kurun waktu 2 minggu, 

remaja yang menggunakan media sosial berasal dari latar belakang sosial ekonomi 
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penghasilan orangtua setiap bulan, sekitar 49 siswa (23%) orang tuanya memiliki 

pengahasilan lebih dari 2juta/bulan, lalu 49 siswa (23%) orang tuanya memiliki 

penghasilan 1.200.00-1.900.000/bulan, sekitar 66 siswa (30%) memiliki orangtua 

dengan penghasilan dibawah 1.200.000/bulanya, dan 53 siswa (24%) tidak 

mengetahui penghasilan orang tua secara pasti. Dari hasil tersebut masing-masing 

siswa dengan latar belakang penghasilan orang tua dari tinggi hingga rendah 

sama-sama dapat mengakses minimal jenis media sosial lebih dari satu, dan 

aplikasi tersebut seperti facebook, instagram, twitter, whatsapp dan snapchat. 

Penggunaan beberapa media sosial tersebut 80 dari 217 siswa (37%) 

menggunakan dan menampilkan identitas seperti foto profil, nama, hingga alamat 

yang disamarkan, sedangkan 137 siswa (63%) sudah  mulai menampilkan foto diri 

asli, nama asli, dan alamat asli di media sosial yang digunakan. Sehingga dapat 

disimpulkan dari uraian diatas jumlah remaja pengguna media sosial dengan 

penampilan identitas asli lebih banyak dibandingkan dengan remaja yang 

memanipulasi identitas.  

Masa remaja merupakan usia individu untuk mulai merencanakan dan 

mencapai sebuah kematangan karier dengan pemahaman diri yang menjadi aspek 

penting dalam pembentukan identitas diri remaja. Hal tersebut menjadi dasar 

walaupun tidak akan membentuk identitas diri secara utuh namun pemahaman diri 

tersebut dapat memberikan dasar identitas yang bersifat rasional dengan 

mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki (Damon & Hart dalam 

Santrock, 2003). 
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Mengingat pentingnya pemahaman diri pada individu, salah satu cara 

untuk meningkatkanya dengan menggunakan model johari window. Menurut Lutf 

dan Ingham (1955) untuk menemukan konsep pemahaman seseorang dengan 

menggambarkan self awareness terdiri dari 4 gambaran serambi bagian diri 

seseorang yakni serambi pertama daerah terbuka (open area A) berisi hal-hal yang 

diketahui diri sendiri dan diketahui orang lain, serambi kedua daerah buta (blind  

area B) berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, 

serambi ketiga daerah tersembunyi (hidden area C) berisi hal-hal yang diketahui 

diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain, serambi keempat daerah tidak sadar 

(unknown area D) berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri 

maupun oleh orang lain. 

Pada  kenyataannya aktivitas yang dilakukan remaja dalam bermedia 

sosial membawa kemudahan untuk berinteraksi dan berbagi informasi dengan 

orang lain dalam cakupan yang luas namun masih ada remaja yang belum 

memiliki kemantapan atau masih bingung saat membangun identitas baik nyata 

ataupun dalam dunia maya di media sosial sehingga remaja kerap melakukan 

perubahan identitas untuk memperoleh apresiasi lebih agar dilihat baik, tetapi di 

satu sisi terdapat remaja yang sudah yakin pada identitas diri yang mereka 

tampilkan sehingga remaja tersebut tidak tertarik untuk merubah identitasnya.  

Hal  itu menjadi menarik untuk diteliti karena dalam penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan mengenai prilaku remaja dalam menggunakan media 

sosial, identitas diri remaja dan apa saja yang mendorong remaja dalam 

menampilkan identitas diri baik dimedia sosial atau dikehidupan nyata. 
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Berdasarkan pemaparan yang dilakukan peneliti, judul yang dipilih ialah 

“Identitas Diri Remaja Pengguna Media Sosial” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran identitas diri remaja pengguna media sosial? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang masalah oleh peneliti, maka 

penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana identitas diri remaja 

pengguna media sosial. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat  teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dengan memberikan 

sumbangan bagi bidang ilmu psikologi terutama psikologi sosial dan 

perkembangan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi subjek 

Memberikan gambaran pada remaja pengguna media sosial untuk 

memahami identitas diri yang dirasakan saat ini. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang menyangkut bidang psikologi sosial dan perkembangan 

yang berkaitan dengan identitas diri remaja dan penggunaan media sosial. 

E. Keaslian Penelitian 

Mengkaji dari judul penelitian yang akan diteliti, terdapat beberapa sisi yang 

telah diteliti oleh peneliti lain, namun ada beberapa sisi yang belum menjadi 

pembahasan dari peneliti sebelumnya seperti penilaian terhadap diri individu dan 

perencanaan penggunaan identitas dimedia sosial, sehingga hal tersebut menjadi 

pembeda dari penelitian sebelumnya : 

1. Jahid Syaifullah Jurusan Program studi  Ilmu Komunikasi Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Fokus penelitan adalah 
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Permainan identitas dalam media sosial facebook dikalangan pelajar SMA dan 

SMK Muhammadiyah di Surakarta dengan menggunakan jenis penelitian 

studi analisis kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Skripsi ini menyimpulkan mengenai 

keadaan remaja yang mengkamuflase identitas (blur identity) dengan 

menyembunyikan identitas asli mereka (blind identity). 

2. Andi Putri Wahyuningsi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Fokus penelitian adalah Impression management identitas 

pengguna media sosial facebook dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif deskriptif. Observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan 

sebagai metode pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan keterkaitan 

facebook sebagai media sosial yang digunakan mahasiswa dalam 

memanipulasi identitas online dengan unggahan yang berbeda dikehidupan 

nyata. 

3. Luluk Lailatul Izah dan Suryono. Fokus penelitian adalah Gambaran 

pengetahuan remaja usia 16-17 tahun tentang pembentukan identitas diri 

dengan menggunakan jenis penelitian kualitiatif deskriptif dengan metode 

pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menyimpulkan 

pemahaman dan cara remaja dalam menggambarkan identitas diri. 

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu 

Nama / judul 

penelitian 

Metode Persamaan Perbedaan 

Jahid Syaifullah 

“Permainan Identitas 

Dalam Media Sosial 

(Studi Kasus 

Permainan Identitas 

Remaja dalam 

Facebook di Kalangan 

Pelajar SMA dan 

SMK Muhammadiyah 

di Surakarta” 

Studi 

analisis 

kualitatif 

deskriptif 

Persamaan dalam 

penelitian ini 

terletak pada 

permainan 

identitas yang 

dilakukan dengan 

pemanfaatan 

media sosial 

sebagai 

perantaranya. 

Dalam 

penelitian ini 

perbedaanya 

pada media 

sosial yang 

dijadikan 

sebagai suatu 

media untuk 

memahami 

identitas diri. 

Andi Putri 

Wahyuningsi 

“Impression 

Kualitatif 

deskriptif 

Dalam penelitian 

ini persamaan 

terletak pada 

Dalam 

penelitian ini 

perbedaan 
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Management Identitas 

Pengguna Media 

Sosial Facebook 

(Studi Fenomenologi 

Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UIN 

Alauddin Makassar)” 

penggunaan 

media sosial 

dalam 

menampilkan 

identitas. 

terletak pada 

dimana 

peneliti 

melalui media 

sosial facebook 

dalam 

menampilkan 

dan 

mengkomunik

asikan 

identitasnya. 

Luluk Laitlatul Izah 

dan Suryoni 

“Gambaran 

Pengetahuan Remaja 

Usia 16-17 tahun 

tentang Pembentukan 

Identitas Diri di SMA 

Negri 1 Papar 

Kabupaten Kediri” 

Kualitatif 

Deskriptif  

Dalam penelitian 

ini persamaannya 

terletak pada 

tujuan untuk 

melihat gambaran 

identitas diri 

remaja. 

Dalam 

penelitian ini 

perbedaan 

terletak pada 

pembentukan 

identitas diri 

remaja yang 

tidak hanya 

fokus pada 

penggunaan 

media 

sosial/internet. 

  

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain 

terdapat beberapa sisi yang menjadi pembeda dan belum dilakukan pembahasan 

dari peneliti sebelumnya, dimana pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji 

terkait permainan identitas dalam media sosial dengan tipe kepribadian, 

selanjunya mengenai motif atau yang mempengaruhi permaianan identitas dengan 

hanya berfokus pada 1 jenis media sosial dan dalam 1 lingkungan sekolah yang 

sama, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas dari sisi identitasnya saat 

ini mencakup komponen jenis media sosial yang tidak hanya terpaku pada 1 jenis 

saja, kemudian juga akan membahas terkait alasan menampilkan identitas 

samaran dan rencana kedepan dalam menampilkan identitas dimedia sosial 

dengan karakteristik informan penelitian yang terdiri dari 2 lingkungan sekolah 

yang berbeda. 

 




