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Media sosial tampil seperti pedang bermata dua. Dua sisinya sama-sama 

tajam, tetapi dampak tebasannya berbeda. Pada satu sisi, ketajamannya bisa 

menolong kita untuk bersosialisasi, mengekspresikan diri dan mengenal banyak 

hal bermanfaat. Tetapi pada pihak lain, ini bisa menyebabkan ketimpangan sosial 

dan tingkah laku para penggunanya. Dengan berkembangnya media sosial 

dikalangan remaja mengalami krisis self esteem, baik dalam diri sendiri maupun 

lingkungan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penelitian ini 

mengenai Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Self Esteem di SMA 

Negeri 6 Kota Jambi 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : Untuk  mengungkap 

pengaruh penggunaan media sosial terhadap self esteem di SMA Negeri 6 Kota 

Jambi 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah jenis penelitian 

kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster 

random sampling. Dimana cluster random sampling adalah teknik pengambilan 

sampel dimana pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu dengan 

sampel penelitian 89 orang siswa  



Berdasarkan hasil peneltian diperoleh koefisien rxy hitung sebesar 0,992 

lebih besar dari r tabel sebesar 0.2084 . rhitung >rtabel (0,992 >0.2084). Dari 

hasil penelitian terdapat pengaruh penggunaan media sosial (X) terhadap self 

esteem (Y)  di SMA Negeri 6 Kota Jambi sebesar 98.5%, sedangkan sisanya 

sebesar 1.5% dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar model yang tidak 

dimasukkan dalam model regresi ini. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwaadanya  penggunaan media 

sosial (X) yang semakin tinggi yang ada disekitar siswa maka semakin tinggi self 

esteem siswa 

 
 

I. PENDAHULUAN  

Pengguna media sosial di kalangan remaja ini juga menimbulkan pro 

dan kontra. Pengguna media sosial seringkali mengganggu proses belajar 

remaja, sebagai contoh ketika sedang belajar lalu ada notification chatting 

dari temen yang akhirnya dapat mengganggu proses belajar, dan kebiasaan 

seorang remaja yang berkicau berkali-kali di twitter yang terkadang hanya 

untuk mengeluhkan betapa sulit pelajaran yang sedang dia kerjakan. 

Dengan berkembangnya media sosial dikalangan remaja mengalami 

krisis self esteem, baik dalam diri sendiri maupun lingkungan masyarakat. 

Proses self esteem dapat dikatakan berhasil jika seorang remaja mampu untuk 

memenuhi tuntutan lingkungan, dan diterima oleh lingkungan sekitar sebagai 

bagian dari masyarakat. Bila seorang remaja merasa gagal menyesuaikan diri 

dan merasa ditolak oleh lingkungan, maka akan menjadi regresif atau 

mengalami kemunduran.  

Menurut Santrock (2013:356) self-esteem merupakan evaluasi 

individu  terhadap dirinya sendiri secara positif atau negatif. Evaluasi ini 

memperlihatkan bagaimana individu menilai dirinya sendiri dan diakui atau 

tidaknya kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. Penilaian tersebut 

terlihat dari penghargaan mereka terhadap keberadaaan dan keberartian diri. 

Self-esteem memainkan peran penting dalam proses pembentukan 

kepribadian. Keyakinan individu tentang diri sendiri mempengaruhi 

bagaimana individu tersebut bertindak dalam situasi tertentu, menentukan 

tujuan hidup, merasakan peristiwa kehidupan, menjalin hubungan, serta 

menentukan cara mengatasi dan beradaptasi dengan lingkungan baru (Robins 

et.al.,2001:465). 

Seseorang yang memiliki tingkat self-esteem yang rendah cenderung 

sering meng-update status mengenai pasangan romantis. Mereka dengan 

tingkat narsisisme yang tinggi menggunakan facebook untuk mencari 

perhatian (attention-seeking) dan pengakuan (validation), menjelaskan 

kecenderungan mereka yang tinggi untuk memperbaharui (update) status 

mereka mengenai apa saja pencapaian mereka, apa makanan mereka dan 

latihan rutin mereka (Marshall, Lefringhausen & Ferenczi, 2015) 

Pada penelitian ini sampel penelitian yang dipilih adalah siswa dan 

siswi SMA Negeri 6 Kota Jambi, yang mana sedang dalam perkembangan 

masa remaja. Berdasarkan hasil pengamatan dari fenomena-fenomena yang 

terjadi, remaja saat ini sangat ketergantungan atau kecanduan terhadap media 



sosial. Tidak sedikit dari remaja begitu identik dengan smartphone yang 

hampir 24 jam berada pada genggaman tangan dan sangat sibuk berselancar 

di dunia online yang seolah-olah tidak pernah berhenti.  

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan peneliti menemukan bahwa 

sebagian besar siswa dan siswi di lingkungan sekolah SMA Negeri 6 Kota 

Jambi ketergantungan akan media sosial dikarenakan dengan adanya media 

sosial mereka bisa mencari teman sebanyak-banyaknya bisa memposting 

foto-foto pribadinya untuk ditunjukan atau dipamerkan ke teman-temannya. 

Upload foto yang mereka lakukan bertujuan mendapat simpati atau komen 

dari teman-teman sesama pengguna jejaring sosial. Bahkan ironisnya mereka 

sering mengupdate status agar mereka diperhatikan. Semakin banyak yang 

memberi komentar, mereka beranggapan dirinya makin popular. Popularitas 

semacam ini sering pula disebut-sebut oleh sebagian besar orang sebagai 

sesuatu yang dapat meningkatkan harga diri (self-esteem) mereka. 

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penelitian ini mengenai 

Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Self Esteem di SMA Negeri 6 

Kota Jambi 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penggunaan Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para 

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, media sosial, wiki, forum dan dunia 

virtual. Blog, media sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang 

paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain 

mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung 

interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web 

yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. 

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010:59-68) 

mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis 

internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , 

dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated 

content”. 

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat 

web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk 

berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial terbesar antara lain 

Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan 

media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan 

internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk 

berpertisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, 

memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat 

dan tak terbatas. 

 

2. Pengertian Self Esteem 

Self esteem (harga diri) merupakan istilah yang digunakan dalam 

psikologi untuk mencerminkan seseorang dengan dimensi evaluasi yang 

menyeluruh dari diri. Harga diri meliputi keyakinan dan emosi. Jadi, self 

esteem dapat diartikan sebagai suatu perasaan dimana seseorang merasa 



bahwa dirinya berharga dan merasa bangga terhadap dirinya atau dapat 

dikatakan seberapa besar kita menyukai diri kita sendiri. Semakin kita 

menyukai diri kita sendiri, maka tingkat self esteem kita akan tinggi. Self 

esteem yang tinggi itulah yang akan mendorong diri kita, hubungan kita 

dengan orang lain, dan tingkat kepercayaan diri kita.  

Menurut Baron dan Byrne (2005) self esteem adalah evaluasi diri 

yang dibuat oleh masing-masing individu; sikap seseorang terhadap 

dirinya sendiri di sepanjang dimensi positif-negatif. Definsi tentang self 

esteem tersebut, Baron dan Byrne (2005) tidak menyamakan antara self 

esteem dengan self worth (harga diri). Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan Kernis yang dikutip oleh Baron & Byrne (2005) yang 

menyatakan bahwa individu yang self esteem-nya sangat mudah 

dipengaruhi oleh berbagai kejadian sepele mempunyai sumber self worth 

(harga diri) yang kurang stabil dibandingkan orang-orang yang self 

esteem yang relatif konstan. Myers (2012) mendefinisikan self esteem 

sebagai evaluasi diri seseorang secara keseluruhan atau rasa harga diri 

seseorang. Berdasarkan definisi yang dikemukakannya, maka Myers 

(2012) menyamakan istilah self esteem dengan harga diri. Sedangkan, 

Rosenberg (dalam Mruk, 2006) menyebutkan bahwa self esteem lebih 

mengacu pada evaluasi individu terhadap dirinya sendiri (self) baik itu 

positif maupun negatif.  

       

III. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini  mengkaji tentang pengaruh penggunaan media sosial 

terhadap self esteem di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitan ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

teknik pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. 

Dimana cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana 

pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada individu. 

 Penelitian ini dirancang untuk menentukan besarnya pengaruh 

variabel independen penggunaan media sosial (X) terhadap variabel dependen 

self esteem(Y).Dengan demikian, nantinya dapat diketahui dari data yang 

diperoleh yang telah dianalisis mengenai seberapa besar variabel independen 

(penggunaan media sosial) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen 

(self esteem) yang ditunjukkan dengan angka angka mengingat penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif,dan data 

yang diperoleh dari sampel, populasi penelitian kemudian dianalisis dengan 

menggunakan statistik.  

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi 

koefisien regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing 

variabel bebas dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan 

komputer program IBM SPSS Statistics 24 64bit.  



Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika 

angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Apabila Ha diterima menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara 

penggunaan media sosial (X) terhadap self ensteem (Y) secara parsial. 

 

Tabel 1. Correlations 

 Y X 

Pearson 

Correlation 

Y 1.000 .992 

X .992 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 

X .000 . 

N Y 89 89 

X 89 89 

 

 

Output menunjukkan korelasi dengan variabel penggunaan media 

sosial diikut sertakan. Tampak bahwa koefisien korelasi antara penggunaan 

media sosial (X) terhadap self ensteem (Y)  adalah 0.992 dengan nilai 

signifikansi 0.00, yang berarti penggunaan media sosial (X) terhadap self 

ensteem (Y) mempunyai korelasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antar 

penggunaan media sosial terhadap self ensteem di SMA Negeri 6 Kota Jambi 

sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,992 lebih besar dari r 

tabel sebesar 0.2084 . rhitung >rtabel (0,992 > 0.2084). Dengan demikian 

terdapat korelasi penggunaan media sosial (X) terhadap self ensteem (Y)  di 

SMA Negeri 6 Kota Jambi 

a. Koefisien Determinasi Simultan (R2)  
Untuk melihat besarnya pengaruh penggunaan media sosial (X) 

terhadap self ensteem (Y) secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel 4.11, 

berikut ini.  

Hasil Koefisien Determinasi Simultan (R2)  

Tabel 2. Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .992
a
 .985 .985 3.04979 .985 5619.231 1 87 .000 

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y 

 

Pada tampilan output SPSS Model Summary diperoleh besarnya 

koefisien (R) secara simultan sebesar 0,985 dan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,985. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel self ensteem dapat 
dijelaskan oleh variabilitas variabel penggunaan media sosial sebesar 98.5%, 

sedangkan sisanya sebesar 1.5% dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar 

model yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. 

 

V. KESIMPULAN 



Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa terdapat pengaruh antar 

penggunaan media sosial terhadap self esteem di SMA Negeri 6 Kota Jambi 

sebab dari perhitungan koefisien rxy hitung sebesar 0,992 lebih besar dari r 

tabel sebesar 0.2084 . rhitung > rtabel (0,992 > 0.2084).  

Dari hasil penelitian terdapat pengaruh penggunaan media sosial (X) 

terhadap self esteem (Y)  di SMA Negeri 6 Kota Jambi sebesar 98.5%, 

sedangkan sisanya sebesar 1.5% dijelaskan oleh faktor - faktor lain diluar 

model yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa adanya  penggunaan media sosial (X) yang semakin 

tinggi yang ada disekitar siswa maka semakin tinggi self esteem siswa. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Andreani, grace. (2013). Pengaruh promosi melalui media sosial terhadap minat 

beli samsung berbasis android pada mahasiswa. Universitas sumatera 

utara (paramitha, 2011: 42 dalam jurnal andreani 2013:12) 

Andreas kaplan dan michael haenlein (2010)"users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of social media". Business horizons 53 (1). P. 

61.(dalam majalah bisnis) buku media sosial kementrian perdagangan 

Arikunto (2013)prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta:  rineka 

cipta. 

Aspinwall, l. G., richter, l., & hoffman, r. R. (2001). Understanding how optimism 

works: an examination of optimists’ adaptive moderation belief and 

behavior. Washington: american psychological association  

 

Atik khoiroh. (2014) peran dukungan sosial terhadap pembentukan self esteem 

yang tinggi pada remaja tunanetra di sekolah khusus. 

Atik khoiroh. (2014) peran dukungan sosial terhadap pembentukan self esteem yang 

tinggi pada remaja tunanetra di sekolah khusus 

 

Baron,r. A. & byrne, d. (2005). Psikologi sosial (10th ed.). Jakarta: erlangga  

Brehm, 1996.sosial psychology. Boston: houghton mifflin company 

Cialdini, (1979).Kamus lengkap psikologi. Jakarta: pt  raja grafindo persada 

Coopersmith (1967)the antecedents of self-esteem. San fransisco: w.h freeman & 

David mahendra, (2014)http:/bagusyoga23.blogspot.com/2013/11/dampak-

teknologi-terhadapsosialisasi.html, 

Dayaksini & hudaniah, (2003)psikologi sosial (edisi revisi). Malang: umm press 

 


