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Abstrak. Pengguna Instagram di dunia tercatat lebih dari semiliar pada Juni 2018. Pengujian
hubungan penggunaan Facebook dengan tingkat self-esteem, menemukan penggunaannya
dapat membuat seseorang membentuk negative social comparison dengan orang yang
diikuti, yang menjurus pada negative self-report dan menurunnya self-esteem. Tujuan
penelitian untuk menemukan hubungan antara durasi kumulatif harian penggunaan
Instagram dan tingkat self-esteem pada remaja akhir di Indonesia, dengan pendekatan
penelitian korelasional tipe within-subjects dimana subjek diberikan kondisi yang sama, lalu
dibandingkan, apakah ada hubungan dari variabel yang coba diukur. Sampel adalah remaja
akhir Indonesia berusia 18-21 tahun. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara
durasi penggunaan Instagram dan tingkat self-esteem individu. Korelasi yang didapat dengan
koefisien negatif menunjukkan kecenderungan hubungan yang tidak searah. Berarti semakin
lama durasi penggunaan Instagram per hari akan diikuti oleh penurunan tingkat self-esteem.
Karena effect size yang ditemukan tergolong kecil, durasi penggunaan Instagram tidak dapat
memprediksi tingkat self-esteem.
Kata kunci: Instagram, Self-Esteem, Remaja Akhir.
Abstract. Instagram users in the world recorded more than a billion in June 2018. Testing the
relationship between using Facebook and the level of self-esteem, finding its usage can make
someone form a negative social comparison with the person they follow, which leads to negative
self-report and decreased self-esteem. The aim of the study was to find a relationship between
the daily cumulative duration of Instagram usage and the level of self-esteem in late adolescents
in Indonesia, with a correlational type within-subjects approach where subjects were given the
same conditions, then compared, were there relationships from the variables being measured.
Samples are Indonesian late teens aged 18-21 years. The results show that there is no significant
relationship between the duration of Instagram usage and the level of individual self-esteem.
Correlations obtained with negative coefficients indicate the tendency of relationships that are
not in the same direction. It means that the longer duration of Instagram usage per day will be
followed by a decrease in the level of self-esteem. Because the effect size found is relatively small,
the duration of Instagram usage cannot predict the level of self-esteem.
Keywords: Instagram, Self-Esteem, Late-Adolescense.
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1. PENDAHULUAN
Menurut Minev et al (2018), self-esteem adalah penilaian keseluruhan mengenai keberhargaan diri baik secara
positif maupun negatif. Self-esteem berkaitan pada self-worthy, keobjektivitasan hidup, relasi terhadap orang
lain, status sosial dan emotional-autonomy (Frant, 2016). Self-esteem berperan kritis dalam masa perkembangan
(Block dan Robins, 1993) yang merupakan periode sulit dan penuh tekanan (Blos, 1864). Tingkat self-esteem
tertentu dapat memprediksi berbagai perilaku. Remaja dengan self-esteem rendah, kesehatan fisik dan
mentalnya lebih buruk, prospek ekonomi lebih rendah, dan tingkat perilaku kriminal lebih tinggi ketika dewasa,
dibandingkan remaja ber-self-esteem tinggi (Trzesniewski, Donnellan, Moffitt, Robins, Poulton, & Caspi, 2006).
Berbagai faktor mempengaruhi tingkat self-esteem (kepribadian, status sosio ekonomi, usia, terutama media
sosial paling banyak digandrungi oleh remaja). Instagram memungkinkan penggunanya mengubah perspektifnya
mengenai body image. Adanya fitur photo filter, membuat penggunanya hanya percaya diri jika menggunakan
efek tersebut daripada wajah alaminya. Pada Juni 2018, pengguna Instagram tercatat menembus 1 miliar
(Bohang, 2018), sehingga banyak pengguna yang berkemungkinan terpengaruh dampak buruknya. Studi Vogel
(2015), yang menguji hubungan penggunaan Facebook dengan tingkat self-esteem, menemukan bahwa
penggunaannya dapat membuat seseorang membentuk negative social comparison atau upwarding comparison
dengan orang yang dia ikuti (follow) yang mana kemudian menjurus pada negative self-report dan menurunnya
self-esteem.
Tujuan penelitian adalah menemukan hubungan antara durasi kumulatif harian penggunaan Instagram dan
tingkat self-esteem pada remaja akhir di Indonesia, dengan pendekatan penelitian korelasional tipe withinsubjects dimana subjek diberikan sebuah kondisi yang sama, kemudian dibandingkan untuk melihat apakah ada
hubungan dari variabel yang coba diukur. Sampel adalah remaja akhir di Indonesia, yaitu tahapan late
adolescence berusia 18-21 tahun (Wayne State University Physician Group, 2011), karena cenderung memiliki
self-esteem yang beraneka ragam dan natural. Harapan penulisan:
Menjadi referensi lanjutan bagi penelitian sejenis, maupun penelitian lebih mendalam.
Agar remaja mengantisipasi hal yang menurunkan self-esteem.
Menjadi referensi inovator agar membuat platform berbasis sosial media yangg tidak berdampak buruk pada
self-esteem seseorang.

2. LANDASAN TEORI
Self-esteem adalah sejauh mana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri secara relatif dekat dengan sosok
ideal dan/atau secara relatif jauh dengan sosok tidak ideal dengan memperhatikan kualitas diri yang dinilai
secara positif dan negatif (Block dan Robins, 1993). Self-esteem adalah penilaian keseluruhan seseorang
terhadap dirinya sendiri (Wichstrøm dan von Soest, 2016). Jadi, Self-esteem adalah persepsi sesorang terhadap
diri sendiri keseluruhan, sebagai pribadi yang terbentuk secara relative dekat dengan sosok ideal maupun jauh
dari sosok tidak ideal, dengan memperhatikan kualitas diri.
Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2012), mendefinisikan media sosial sebagai “kelompok aplikasi berbasis
internet yang dibangun berdasar teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran usergenerated content”. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi
dialog interaktif (Cahyono, 2016). Instagram merupakan media sosial berbasis gambar dan video, diluncurkan
tahun 2010. Saat ini, Instagram berkembang paling pesat (Lunden, 2014 dalam Reichart dan Sanderson, 2015)
dengan lebih dari 1(satu) miliar pengguna setiap bulannya (https://instagram-press.com). Pada tahun 2017, di
Indonesia ada 45 juta pengguna aktif per bulan (The Jakarta Post, 2017). Orang biasanya mengunggah foto
pemandangan yang indah, makanan. Tetapi, sebagian besar mengunggah foto mereka, termasuk selebriti (Dion,
2016). Terdapat fitur filter foto untuk memperindah foto sebelum mengunggahnya. Remaja akhir mendominasi
penggunaan Instagram. Pada bulan April 2019, 31% pengguna berusia 18-24 tahun (Statista, 2019). Remaja
menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang mereka kenal sebelumnya di luar
jaringan, menghabiskan waktu bersama, membuat rencana, mendiskusikan masalah dan gosip (Subrahmanyam
& Greenfield, 2008; Lenhart & Madden, 2007 dalam Weigle, 2014). Mereka membentuk identitas dengan
memilih informasi diri yang ingin dibagikan, dan kepada siapa informasi tersebut dibagikan (Moreno, 2012 dalam
Weigle, 2014). Ada dua jenis utama perbandingan sosial. Downward social comparison, dibandingkan dengan
orang lain yang dianggap kurang beruntung dibandingkan diri kita di beberapa domain, umumnya untuk
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meningkatkan suasana hati dan perasaan harga diri (Wills, 1991), dan upward social comparison, dibandingkan
dengan orang lain yang dirasakan secara sosial lebih baik dari diri kita, umumnya mengarah ke suasana negatif
dan dapat mengancam self-esteem dan self-evaluation (Gibbons & Gerard, 1989; Wheeler & Miyake, 1992).
Melihat profil orang lain menampilkan foto liburan atau acara sosial dimana ia tidak diundang, sering memicu
kekesalan, iri hati, dan kesepian. Melihat kehidupan orang lain pada foto/video, seseorang membandingkan
dengan kehidupannya. Apabila kehidupan orang lain itu lebih baik dari status sosial, mode, gaya hidup, dengan
social-comparison negatif, menyebabkan perasaan tidak puas atas hidupnya, membuat tingkat self-esteem
rendah (Dion, 2016).

3. METODOLOGI
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional tipe within-subjects: subjek diberi kondisi sama,
dibandingkan apakah ada hubungan dari variabel yang coba diukur. Untuk mengontrol EV (Extraneous
Variables), dilakukan kontrol variabel usia, responden harus berusia 18-21 tahun, didasarkan asumsi sampel
berkepribadian normal. Pemilihan dengan teknik quota sampling sebanyak 31 partisipan. Sebelumnya,
ditentukan masalah beserta subjek yang akan diteliti, lalu dicari referensi yang mendukung hipotesis. Tahap
selanjutnya, mencari alat ukur kedua variabel. Setelah itu, disebar kuesioner dengan Google Forms (pertanyaan
mengenai indentitas diri, penggunaan instagram, pertanyaan-pertanyaan dari Rosenberg Self-Esteem Scale
(sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Azwar (1979) dalam penelitian tentang self-esteem dan
prestasi akademis mahasiswa), dan pertanyaan total waktu ber-Instagram perhari). Kuesioner memiliki 10 item
berbentuk pernyataan dengan empat pilihan jawaban dalam bentuk skala Likert; Sangat Setuju (SS), Setuju (S),
Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Alat ukur durasi penggunaan diadaptasi penelitian Rahmayani
(2017), mengenai tingkat penggunaan Instagram dan etika komunikasi dalam media sosial. Item pertanyaannya
adalah “Berapa lama Anda mengakses Instagram dalam sehari?”, berbentuk pilihan kelompok jam penggunaan.
Teknik analisis dengan Pearson’s correlation: mencari hubungan antara dua variabel dengan skala pengukuran
interval/rasio, yaitu durasi kumulatif penggunaan Instagram dan tingkat self-esteem.

4. PEMBAHASAN
Penelitian melibatkan 31 mahasiswa sebagai partisipan berusia 18-21 tahun. 38% berusia 19 tahun.
Tabel 4.1 Contoh gambaran persebaran usia dan penggunaan Instagram responden
Frequency

Percent

Usia
Bentuk Aktivitas
Konten
Penggunaan Per Hari

19
Menunggah Foto
Swafoto (Selfie)
1-3 kali/hari

12
10
13
16

38.7
32.3
41.9
51.6

Lama Penggunaan
Kumulatif

30 min – 1 jam

9

58.1

Mayoritas pengguna Instagram mengunggah konten (32.3%) berupa swafoto atau selfie (41.9%) dan sebagian
besar menggunakannya 1-3 kali perhari (51%) dengan waktu kumulatif 30 menit hingga 1 jam perhari (58.1%).
Gambaran Usia Responden, Durasi, dan Self-Esteem
Rerata usia responden 19.323 tahun dan memakai Instagram 2 jam 20 menit sehari. Rata-rata nilai skor selfesteem partisipan adalah 27.548 dengan skor terendah 20 dan skor tertinggi 40, menunjukkan skor self-esteem
yang relatif tinggi.
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Tabel 4.2. Distribusi Usia Responden, Durasi Kumulatif Penggunaan Instagram, dan Skor Self-Esteem

N
Mean
Std. Error of Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Usia
31
0
19.323
0.182
1.013
18
21

Durasi
31
0
2.387
0.220
1.229
1
5

Skor_SE
31
0
27.548
0.72
4.007
20
40

Melalui analisis korelasi Pearson, tidak terlihat hubungan yang signifikan antara usia dengan skor self-esteem.
Hal ini dapat dikarenakan responden yang berasal dari kelas usia yang sama, yaitu kelas remaja akhir, dimana
pada kelas ini self-esteem cenderung relatif stabil (Klein, 1992). Dengan ini dapat dikatakan, usia tidak menjadi
variabel pengganggu dalam penelitian ini.
Tabel 4.3. Hubungan antara Usia dan Self-esteem
Correlations
Usia

Skor_SE

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Usia
1
31
0.004
0.982
31

Skor_SE
0.004
0.982
31
1
31

Hubungan Self-Esteem dan Durasi Kumulatif Penggunaan Instagram.
Berdasarkan data yang didapat, sampel remaja akhir menghasilkan skor self-esteem sebesar 27.548, secara
relatif tergolong tinggi. Sementara durasi kumulatif, reponden memakai Instagram selama rerata 2 jam 20 menit
sehari.
Tabel 4.4. Deskripsi Statistik Skor Self-esteem dan Durasi Kumulatif Penggunaan Instagram.

Skor_SE
Durasi Kumulatif

Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
27.548
4.007
2.387
1.229

N
31
31

Melalui analisis korelasi Pearson terhadap data penelitian, menghasilkan koefisien korelasi sebesar -0.017
dengan p > 0.05, two-tailed di mana r hitung tidak lebih besar dari r kritis. Maka dapat diinterpretasi tidak
ditemukan bukti cukup adanya hubungan signifikan antara durasi kumulatif penggunaan Instagram perhari dan
tingkat self-esteem pada remaja akhir di Indonesia. Koefisien determinasi dihitung sebesar 0.00029 menandakan
effect size kecil, dimana hanya 0.029% variabilitas skor self-esteem yang dapat diprediksi dari skor durasi
penggunaan Instagram per hari.
Tabel 4.5. Hasil Analisis Pearson’s Correlation antara Variabel Durasi Kumulatif dan Skor Self-esteem.

Skor_SE

Q5

Pearson’s Correlations
Skor_SE
Pearson Correlation
1
Sig. (2-tailed)
N
31
Pearson Correlation
-0.017
Sig. (2-tailed)
0.926
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-0.017
0.926
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1
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Pearson’s Correlations
N

31

31

Dapat disimpulkan, tidak ditemukan bukti yang kuat adanya hubungan antara durasi kumulatif harian
penggunaan Instagram dan tingkat self-esteem pada remaja akhir di Indonesia.

5. SIMPULAN
Variabel utama adalah durasi penggunaan Instagram, rerata penggunaan responden sebesar 2.3 jam perhari.
Variabel berikutnya adalah self-esteem, rerata skor partisipan 27.548, dengan skor terendah 20 dan skor
tertinggi 40. Hasil penelitian: tidak ada hubungan signifikan antara durasi penggunaan Instagram dan tingkat
self-esteem. Korelasi yang didapat bernilai -0.017. Koefisien negatif menunjukkan kecenderungan hubungan
tidak searah. Berarti semakin lama penggunaan Instagram perhari akan diikuti penurunan tingkat self-esteem.
Karena effect size yang ditemukan tergolong kecil, durasi penggunaan Instagram tidak dapat memprediksi
tingkat self-esteem. Adanya fitur 'required' pada tiap item pertanyaan dalam borang daring Google Form
menyebabkan tidak ada data yang hilang. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel self-esteem, yaitu
Rosenberg Self-Esteem Scale, memiliki tingkat reliabilitas 0.92 yang tergolong sangat tinggi. Peneliti tidak
mengontrol variabel pengganggu terhadap self-esteem selain usia, sehingga memperbesar kemungkinan
variabel – variabel lain seperti kepribadian, jenis kelamin, dan SES besar menjadi cofounding variable. Ini dapat
mempengaruhi kemungkinan tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antar variabel. Sementara, pada
alat ukur penggunaan Instagram tidak ditemukan hasil pengujian reliabilitasnya sehingga tidak terdapat dasar
yang kuat bahwa alat ukur tersebut benar-benar mengukur durasi penggunaan Instagram. Metode pengambilan
self-report dalam bentuk kuesioner memungkinkan terjadinya perbedaan antara kenyataan dengan data yang
dimasukan oleh responden. Metode accidental quota sampling juga menyebabkan berkurangnya validitas
eksternal. Untuk penelitian selanjutnya yang membahas hubungan self-esteem dan media sosial, disarankan
menggunakan teknik random sampling, yang lebih menjamin representasi populasi, bersamaan dengan
memperbesar sample size untuk meningkatkan reliabilitas penelitian. Disarankan menggunakan teknik kontrol
yang lebih kuat terhadap variabel lain yang mungkin mengganggu, seperti jenis kelamin, Socio Economy Status
(SES), dan kepribadian yang terbukti memiliki pengaruh terhadap self-esteem. Jenis kelamin dan SES dapat
dikontrol dengan teknik konstansi sementara kepribadian bisa dihilangkan pengaruhnya dengan randomisasi
pada jumlah sampel yang lebih besar. Selain itu, dapat dilakukan replikasi studi pada populasi lain untuk melihat
bagaimana dinamika hubungan self-esteem dengan penggunaan media sosial dalam skala lebih besar.
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