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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Remaja adalah masa ketika anak menjadi lebih berfokus 

terhadap  penampilan diri yang menjadi penilaian sosial terhadap 

dirinya. Perubahan bentuk tubuh yang baru harus terintegrasi ke dalam 

citra diri (Huckenberry, 2014). Masa ini menjadi masa yang penting 

dalam menghadapi konflik penerimaan tentang apa yang dilihat dan 

menjadi sebuah struktur fisik yang ideal yang dapat diterima di 

lingkungan sosial yang dapat memberikan kepuasan atau kebanggan 

tersendiri bagi remaja tersebut. Pembentukan citra diri selama masa 

remaja menjadi penting dalam membentuk identitas dan krisis 

psikologis di masa remaja (Sunartio, 2012).  

Middle adolescence (remaja pertengahan) dengan rentang usia 

15-18 tahun, pada masa ini individu menginginkan atau menandakan 

sesuatu dan mencari-cari sesuatu, merasa sunyi dan merasa tidak dapat 

dimengerti oleh orang lain Hurlock (2015). Siswa adalah remaja  yang 

sudah memasuki masa transisi perkembangan manusia, namun struktur 

psikis remaja berasal dari masa kanak-kanak, selain itu perubahan atau 

perkembangan fisik yang terjadi di tahun awal masa remaja 

mempengaruhi tingkat perilaku individu (Hurlock, 2015). Tahap 

perkembangan pada masa remaja ini memiliki tugas dalam pencarian 

jati diri dan pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012). 

Hampir semua remaja memperhatikan setiap perubahan yang 

dialami diantaranya adalah perkembangan fisik, psikis dan psikososial 

yang dialami oleh seorang remaja dapat menentukan bagaimana remaja 

tersebut memulai mengembangkan citra dirinya. perubahan-perubahan 

yang terjadi pada remaja akan sangat jelas dapat dilihat dari bagaimana 

mereka memperbaiki citra dirinya misalkan melalui penampilan dan 

juga prestasi yang harus mereka raih (Hurlock, 2015). Citra diri dapat 

mengakar di alam bawah sadar karena dipengaruhi oleh orang lain atau 

pengaruh lingkungan atau yang secara sengaja ditanamkan oleh pikiran 
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sadar karena menyadari akan pentingnya perubahan (Aghdaie dan 

Khatami, 2014). 

Maltz (2011) cara individu menilai dirinya sendiri dalam 

psikologi disebut citra diri. Citra diri individu terbentuk dari perjalanan 

pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan yang 

dimilikinya, dan bagaimana orang lain telah menilainya secara objektif. 

Citra diri dapat menjadi negatif dan positif. Citra diri negatif dapat 

berakibat pada pemikiran-pemikiran yang kacau, kebiasaan-kebiasaan, 

perilaku yang tidak baik pada diri seseorang. Kemudian citra diri yang 

positif dapat membawa pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kepuasan 

hidup. Citra diri merupakan pandangan pribadi seseorang tentang 

kemampuan dan karakteristik fisik dan persepsi dari pandangan orang 

lain, Kemudian sikap, nilai budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi 

citra diri (Grogan, 2017). 

Furnham (2015) menyatakan bahwa citra diri adalah gambaran 

individu mengenai penampilan fisik dan perasaan yang menyertainya 

baik dalam bagian-bagian tubuhnya maupun terhadap keseluruhan 

tubuh berdasarkan penilaiannya sendiri. Penampilan adalah bentuk citra 

diri yang terpancar dan sarana komunikasi dengan orang lain. Remaja 

banyak yang menampilkan fisik, bagian-bagian tubuhnya, dan kegiatan-

kegiatannya dalam bentuk foto dan menampilkan perasaannya dalam 

bentuk kata-kata yang tertuang dalam media sosial. Citra diri 

merupakan unsur penting untuk menunjukkan siapa diri individu itu 

yang sesungguhnya. Sedangkan Allah SWT, berfirman dalam Al-Quran 

surat Al-Hasyr 59: 18, yang berbunyi: 

ََا ٞۖمَّا َلدََّمتۡ ِلَغد َٞي ََٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنىْا ٱتَُّمىْا ٱللََّه َولَۡتنُظرۡ َنفۡس ِِرُر  ِِ ََ  َوٱتَُّمىْا ٱللََّه  ِِ ََّّ ٱللََّه 

ََُلى ََّ    ٨١َتعۡ

 Tafsir Al- Misbah QS. Al-Hasyr ayat 18 menjelaskan tentang 

perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah 

dilakukan. Ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan 

pekerjaannya, ia dituntut untuk memperhatikan kembali agar 

menyempurnakannya apabila telah baik atau memperbaikinya apabila 

masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa tidak 

ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna. Setiap 
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mukmin dituntut melakukan hal itu. Kalau baik dia dapat mengharap 

ganjaran dan kalaupun amalnya buruk dia hendaknya segera bertaubat. 

Atas dasar ini pula ulama beraliran syi’ah berpendapat bahwa perintah 

takwa yang kedua dimaksudkan untuk perbaikan dan penyempurnaan  

amal-amal yang telah dilakukan atas dasar perintah takwa yang 

pertama. Tidaklah cukup penilaian sebagian atas sebagian yang lain, 

tetapi masing-masing harus melakukannya sendiri-sendiri atas dirinya. 

(Quraish shihab, 2002)  

Beberapa faktor yang mempengaruhi citra diri meliputi : jenis 

kelamin, berat badan dan derajat kekurusan atau kegemukan, teman 

sebaya, konsep diri, dan media sosial (Smolak, 2016). Dukungan teman 

sebaya adalah kelekatan hubungan pergaulan teman sebaya dengan 

individu atau anggota kelompok yang memiliki keterbukaan, 

kerjasama, intensitas dan frekuensi hubungan untuk tercapainya sebuah 

kedekatan (Slavin, 2014).  

Dukungan teman sebaya  adalah suatu hubungan individu pada 

suatu kelompok kecil yang memiliki usia rata-rata relatif sama dan 

tingkat kemampuan yang hampir sama, namun memiliki cara tersendiri 

untuk saling memahami satu sama lain dengan bertukar pendapat. 

Teman sebaya memiliki peran yang penting dalam proses terbentuknya 

identitas diri seseorang dan landasan penting dalam terjalinnya 

hubungan interpersonal. Teman sebaya dapat memberikan nilai positif 

pada seorang dengan memberi informasi mengenai identitas dirinya. 

Remaja yang pandai dalam menempatkan dirinya dalam lingkungan 

teman sebaya yang baik mampu mengambangkan indentitas dirinya 

kearah yang lebih positif. (Asrori, 2017). 

Remaja menilai dirinya tidak hanya dengan menggunakan 

standar yang ada pada dirinya tetapi juga melibatkan pihak diluar 

dirinya. Teman sebaya dapat menjadi tempat bagi seseorang untuk 

memperbaiki dan merumuskan dirinya yang kemudian dinilai oleh 

orang lain, kemudian akan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku  

pada lingkungan sebayanya seperti cara berpakaian, berperilaku, dan 

berfikir, sehingga dunia teman sebaya menjadi cara untuk mendapatkan 

informasi untuk membentuk identitas dirinya (Santrock, 2015). Hal ini 

memiliki arti bahwa positif dan negatif teman sebaya dapat 
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mempengaruhi pembentukan identitas diri seseorang. Walaupun belum 

dapat dikatakan semua remaja akan mengikuti pergaulan teman 

sebayanya namun perlu diingat bahwa pada masa remaja memiliki 

ketidakstabilan dalam pemikiran dan pemegangan prinsip hidup. 

Terlebih sifat remaja yang memiliki keingintahuan yang besar terhadap 

hal baru dan selalu ingin mendapatkan pengakuan dari teman-teman 

sebaya dan lingkungan sosialnya (Desmita, 2013). 

Kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri mendorong 

remaja  mencari cara baru untuk menunjukan keberadaan dirinya pada 

dunia. Kebutuhan remaja itu akhirnya terjawab dengan pesatnya 

perkembangan digital saat ini, dengan berkembangnya teknologi 

sehingga terciptalah berbagai macam media sosial dengan berbagai 

jenis dan fiturnya tersendiri (Hadori, 2015). Citra diri dapat dibangun 

oleh remaja melalui media sosial. Remaja sudah tidak asing lagi dalam 

penggunaan internet untuk bermain media sosial, terutama remaja di 

daerah perkotaan. Infrastruktur internet yang memadai serta fasilitas 

yang dimiliki memudahkan remaja kota dalam mengakses internet 

(Aditya, 2014).  

Social Media Over View for Indonesia Usage January  2019 

 

Gambar 1. Indonesian Digital Report 2019 

Berdasarkan gambar tersebut penggunaan media sosial di 

Indonesia tahun 2019, menerangkan bahwa Platforms media sosial 

yang paling aktif adalah Whatsapp (88%), Facebook (83%), Instagram 

(81%), diiringi media sosial lainnya. Rangkuman data trend internet 
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dan media sosial tahun 2019 di Indonesia menjelaskan pengguna media 

sosial aktif: 150 juta (naik 15% dari tahun 2018). 

Wawancara singkat dengan 10 orang siswa/i SMA Negeri 13 

Bandar Lampung yang peneliti lakukan pada tanggal 20 Juli 2019 yang 

terdiri dari 7 orang wanita dan 3 orang laki-laki tentang media sosial 

memiliki kesimpulan yaitu media sosial yang paling sering mereka 

menggunakan adalah facebook, instagram dan whatsapp. Kemudian 

diketahui bahwa intensitasnya dalam menggunakan facebook dan 

instagram dalam sehari bisa dilakukan kurang lebih 5 kali kemudian 

whatsapp tidak terhitung penggunaannya. Hal itu dilakukan untuk 

saling berkirim pesan maupun melihat foto dan video orang lain  dan 

untuk mengupload foto maupun video tentang kegiatan dirinya. 

Beberapa subjek mengupload foto dirinya dan kegiatannya ketimbang 

foto pemandangan. Kemudian subjek juga mengungkapkan alasannya 

mengupload foto atau video karena menurutnya momen dan hasil foto 

tersebut  bagus sehingga  perlu untuk diabadikan dan dibagikan kepada 

orang lain dan jika sesudah di upload subjek merasa hasil foto atau 

video terlihat tidak bagus maka subjek akan menghapus foto atau video 

tersebut. Hal tersebut subjek dapat menilai dari seberapa banyak orang 

atau teman sebayanya yang melihat dan memberi like atau komentar 

pada foto atau video yang mereka upload, jika sedikit yang memberi 

like maka menurut subjek foto atau video tersebut tidak bagus. 

Intensitas penggunaan media sosial yaitu suatu aktivitas 

berkaitan erat dengan perasaan senang saat menggunakan media sosial 

yang akan dilakukan bisa mendorong individu tersebut melakukan 

kegiatan yang sama secara berulang-ulang (Abidah, 2019). Kesenangan 

remaja dalam bermain media sosial facebook, instagram maupun 

whatsApp yang tengah populer memungkinkan individu untuk terus 

memposting atau menampilkan foto-foto, saling bertukar, berkomentar, 

dan menyukai foto yang diunggah, bersaing untuk mendapatkan 

follower yang banyak, dan lain sebagainya. Semua kegiatan tersebut 

bertujuan untuk membangun dan menampilkan citra diri remaja kepada 

teman-temanya ataupun pengguna media sosial yang lain. Pemilik akun 

menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan 

dirinya kepada orang lain (Yanica, 2014). 
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Menurut survei dari We Are Social (2019), negara indonesia 

saat ini menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan 

pertumbuhan pengguna media sosial tertinggi di dunia. Peningkatan 

media sosial tersebut juga sejalan dengan peningkatan rata rata waktu 

yang dihabiskan masyarakat dalam mengakses media sosialnya. Pada 

tahun 2019 penggunaan media sosial di indonesia menghabiskan waktu 

rata-rata 4 jam 45 menit dalam  sehari, dimana rata-rata tersebut 

meningkat dari tahun 2018 yang hanya 3 jam 23 menit dalam sehari 

(We Are Sosial, 2019). Berdasarkan data terlihat bahwa penggunaan 

media sosial dari tahun ketahun mengalami peningkatan dapat menjadi 

fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk citra 

diri. Semakin sering individu menggunakan media sosial, maka akan 

semakin mudah untuk diterima dalam pergaulan teman sebaya dan 

lingkungannya. Proses diterimanya individu dalam pergaulan teman 

sebaya yaitu ketika individu menggunakan media sosial dengan 

intensitas tinggi. (IstiKomariah, 2016). 

Remaja yang memiliki citra diri yang rendah, maka lebih 

mudah dipengaruhi oleh dukungan teman sebaya yang buruk dan 

penggunaan intensitas yang tidak terkendali,  sehingga timbullah 

perasaan rendah diri dan emosi negatif yang tertanam sebagai gambaran 

diri dan menjadi penghambat untuk membentuk karakteristik diri yang 

lebih baik (Dianingtyas, 2018).  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang timbul 

adalah “Apakah terdapat hubungan antara dukungan teman sebaya dan 

intensitas penggunaan media sosial dengan citra diri pada remaja di 

SMA Negeri 13 Bandar Lampung? ”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis hubungan antara dukungan teman sebaya dan 

intensitas penggunaan media sosial dengan citra diri pada remaja 

di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 
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2. Menganalisis hubungan antara dukungan teman sebaya dengan 

citra diri pada remaja di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

3. Menganalisis hubungan antara intensitas penggunaan media sosial 

dengan citra diri pada remaja di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat penelitian secara teoritis:  

 Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran untuk keilmuan dan pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan 

perkembangan individu.  

2.   Manfaat penelitian secara praktis:  

a. Bagi Remaja, penelitian ini mampu mendorong remaja untuk 

mengevaluasi dan motivasi diri untuk memiliki citra diri positif 

agar membentuk perkembangan karakteristik diri yang lebih 

baik. 

b. Bagi Guru, penelitian ini sebagai masukan kepada guru untuk 

mengadakan upaya sosialisasi di sekolah tentang pentingnya 

membentuk citra diri positif pada remaja.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan 

reverensi bagi peneliti lain, khususnya yang akan meneliti 

tentang citra diri agar dapat dikaitkan penelitian tersebut 

dengan faktor lain, bukan hanya dengan dukungan teman 

sebaya dan intensitas penggunaan media sosial. 

 

E. Kajian Penelitian Terdahulu 

 Terkait yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi citra diri adalah aspek sosial. Aspek sosial 

dalam cita diri erat kaitannya dengan dukungan teman sebaya dan 

intensitas penggunaan media sosial. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh 

hasil penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Ramadhani (2014) 

tentang hubungan dukungan teman sebaya dengan citra diri pada 

remaja SMA menunjukan bahwa semakin tinggi dukungan teman 
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sebaya maka semakin tinggi pula citra diri pada remaja, sebaliknya 

semakin rendah dukungan teman sebaya, maka semakin rendah pula 

citra diri pada remaja. Terbuktinya hubungan antara dukungan teman 

sebaya dengan citra diri pada remaja, menunjukkan bahwa dukungan 

teman sebaya mempunyai pengaruh dalam citra diri pada remaja. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rokhmatika (2013), hasil 

penelitian ini yaitu menunjukkan hubungan yang signifikan dan nilai 

positif antara persepsi dukungan sosial teman sebaya dengan 

penyesuaian di sekolah, konsep diri dengan penyesuaian di sekolah, dan 

persepsi dukungan sosial teman sebaya dengan penyesuaian di sekolah. 

 Terkait dengan dukungan teman sebaya, faktor lain yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah intensitas penggunaan media sosial. Hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu dari 

Andarwati (2016) mengemukakan tingginya intensitas penggunaan 

media jejaring sosial diikuti dengan meningkatnya citra diri atau dapat 

juga dikatakan bahwa tingginya intensitas penggunaan media jejaring 

sosial mempengaruhi citra diri siswa. Hubungan yang positif dan 

signifikan menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan 

media jejaring sosial maka semakin tinggi pula citra diri, demikian juga 

sebaliknya semakin rendah intensitas penggunaan media jejaring sosial 

maka semakin rendah pula citra diri siswa. Sehingga, peneliti berasumsi 

bahwa intensitas penggunaan media sosial yang tengah populer di 

kalangan siswa digunakan siswa untuk membentuk, membangun dan 

menampilkan citra diri.  

 Berdasarkan pemaparan tersebut yang diperkuat Qashmal 

(2015) memperoleh beberapa kesimpulan dari hasil penelitianya 

pertama terdapat hubungan antara penggunaan instagram berdasarkan 

kognitif atau kebutuhan informasi terhadap pembentukan citra diri 

seseorang. Kedua terdapat hubungan antara penggunaan instagram 

berdasarkan kebutuhan personal terhadap pembentukan citra diri 

seseorang. Ketiga terdapat hubungan antara penggunaan instagram 

berdasarkan kebutuhan sosial terhadap pembentukan citra diri 

seseorang. Keempat terdapat hubungan antara penggunaan instagram 

berdasarkan pelepasan ketegangan terhadap pembentukan citra diri. 

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan 
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dan nilai positif antara penggunaan media sosial instagram terhadap 

pembentukan citra diri. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan positif signifikan antara dukungan teman sebaya 

dan intensitas penggunaan media sosial dengan citra diri pada 

remaja SMA Negeri 13 Bandar Lampung dengan memperoleh 

nilai Rx1.2y = 0,812 dan nilai F= 5,495 dengan signifikan p=0,000 

dan dimana p<0,01.  Hal tersebut menyatakan bahwa variabel 

dukungan teman sebaya dan intensitas penggunaan media sosial 

memiliki pengaruh sebesar 65,9% terhadap variabel citra diri dan 

34,1% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.  

2. Ada hubungan positif signifikan antara dukungan teman sebaya 

dengan citra diri dengan memperoleh nilai Rx1y = 0,764 dengan 

signifikan p=0,000 dimana p<0,01. Hal tersebut menyatakan 

bahwa variabel dukungan teman sebaya memiliki pengaruh 

sebesar 32,5% yang berarti semakin tinggi dukungan teman sebaya 

semakin tinggi citra diri pada remaja SMA Negeri 13 Bandar 

Lampung. 

3. Ada hubungan positif signifikan antara intensitas penggunaan 

media sosial dengan citra diri dengan memperoleh nilai Rx2y = 

0,771 dengan signifikan p=0,000 dimana p<0,01.  Hal tersebut 

menyatakan bahwa variabel intensitas penggunaan media sosial 

memiliki pengaruh sebesar 33,4% yang berarti semakin tinggi 

intensitas penggunaan media sosial semakin tinggi citra diri pada 

remaja SMA Negeri 13 Bandar Lampung. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

diperoleh saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Remaja  
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Bagi remaja siswa-siswi SMA Negeri 13 Bandar Lampung 

disarankan untuk memiliki citra diri positif dengan lebih aktif 

dalam memperluas pergaulan teman sebaya dan menggunakan 

media sosial dengan bijak. Remaja diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan, meningkatkan rasa percaya diri, sehingga remaja 

memiliki konsistensi dengan sesuatu yang diyakini dan lebih 

optimis untuk mengembangkan kemampuan diri. 

2. Bagi Guru 

Bagi seluruh guru hendaknya dapat menjadi suritauladan 

yang baik bagi remaja dengan mengupayakan pembiasaan-

pembiasaan dalam keseharian disekolah untuk membentuk 

karakter remaja yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup 

dalam membentuk citra diri dengan menanamkan nilai moral 

dalam setiap pelajaran, maka remaja akan tumbuh dan siap 

menghadapi masalah hidup, serta selalu berfikir optimis dan 

berusaha untuk menyelesaikan masalah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti citra 

diri, disarankan agar dapat memperhatikan pengambilan subjek 

penelitian dan sebaiknya menggunakan beberapa faktor-faktor 

lain yang berpengaruh sebagai faktor utama dalam penelitian 

selanjutnya, yaitu terdiri dari faktor jenis kelamin, berat badan, 

dan konsep diri.  
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