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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh citra tubuh terhadap self presentation remaja putri 
pengguna Instagram yang dimediasi oleh harga diri. Self presentation remaja putri pengguna Instagram 
merupakan dependent variable, citra tubuh merupakan independent variable dan harga diri merupakan 
intervening variable. Populasi penelitian ini berjumlah 91 orang siswi kelas XI di SMAN 1 Jakarta, yang 
berusia 16-18 tahun dan aktif menggunakan media sosial Instagram. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah teknik sampling jenuh (sensus). Alat ukur yang dipergunakan adalah skala self 
presentation, skala citra tubuh, dan skala harga diri. Masing-masing dari skala tersebut menggunakan 
skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh langsung citra tubuh melalui harga diri 
terhadap self presentation remaja di Instagram sebesar 0,090, dan pengaruh tidak langsung citra tubuh 
melalui harga diri terhadap self presentation remaja di Instagram sebesar 0,157 (0,622 x 0,252). Dengan 
demikian pengaruh total yang diberikan citra tubuh terhadap self presentation remaja adalah 0,247 
(0,090 + 0,157), dimana pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung.  
Kata Kunci : Self presentation, Citra Tubuh, dan Harga Diri. 
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PENDAHULUAN  

 Tujuan penelitian ini adalah menguji 
pengaruh citra tubuh terhadap self presentation 
remaja pengguna Instagram yang dimediasi oleh 
harga diri. Instagram merupakan salah satu media 
sosial yang penggunanya menggunakan media 
foto atau video sebagai bentuk komunikasi. Wong 
(2012) mengungkapkan bahwa melalui Instagram, 
individu mempunyai keuntungan untuk berpikir 
tentang apa yang mereka utamakan untuk 
diperlihatkan kepada orang lain. Berdasarkan 
data per tanggal Januari 2021 dari We Are Social 
dan Hootsuite, Instagram memiliki presentase 
86,6% pengguna aktif dari total pengguna media 
sosial di Indonesia (Hootsuite, 2021). Banyak 
pengguna Instagram melakukan self presentation 
sebagai upaya untuk mempresentasikan diri, 
memainkan peran yang sangat krusial bagi 
pengembangan identitas diri dilakukan melalui 
media sosial yang sedang trend saat ini salah 
satunya Instagram menurut Baumeister, Leary & 
Kowalski (dalam Hendraswara dkk, 2020).      
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
oleh (Mazur & Li 2016) mengenai Self 
Presentation yang dikomparasi antara dua 
budaya yaitu di negara Amerika dan di negara 
China bahwa dari kedua negara tersebut 
subjeknya banyak melakukan self promotion yang 
termasuk dalam strategi self presentation dengan 
mengunggah foto dengan caption dan melakukan 
deskripsi diri dalam aplikasi Facebook, Myspace, 
dan Baidu.  Dalam budaya dari kedua negara 
tersebut,  self presentation yang dilakukan pada 
media sosial lebih sebagai pertanda siapa mereka 
dan seberapa mereka dianggap pada 
lingkungannya dalam media sosial. Untuk 
masalah gender, lebih banyak yang melakukan 
self presentation adalah wanita. Menurut survei 
penelitian oleh Perusahaan analisis sosial media 
di Polandia bernama NapoleonCat, menunjukkan 
bahwa mayoritas pengguna Instagram di 
Indonesia merupakan perempuan. Dengan 
rentang usia 13-17 tahun sebesar 7,7% dan  18-
24 tahun sebesar 19,3% yang aktif menggunakan 
Instagram (Napoleon Cat, 2021). Penelitian pada 
remaja perempuan menunjukkan bahwa fitur likes 

terhadap foto yang di unggah di Instagram dan 
jumlah followers atau pengikut di Instagram 
dihubungkan dengan penghargaan orang lain 
terhadap tampilan fisik mereka dan dapat 
meningkatkan penghargaan diri (Chua & Chang, 
2016). Keleluasaan pembentukan presentasi diri 
di internet menjadi salah satu faktor presentasi diri 
seseorang di dunia maya yang berkaitan dengan 
body image  atau citra tubuh idealnya 
(Mehdizadeh, 2010). 

 Yau & Reich, (2018) menyatakan bahwa 
dengan adanya fitur likes atau comment, remaja 
dapat mendapatkan respon dari teman-temannya 
mengenai citra diri dan citra tubuhnya. Hal ini 
berpengaruh pada remaja untuk mengukur rasa 
keberhargaan dirinya diantara perkumpulan 
teman-temannya. Menurut Honigman dan Castle 
(2007) citra tubuh adalah gambaran mental 
seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, 
dan bagaimana seseorang mempersepsikan dan 
memberikan penilaian atas yang dipikirkan dan 
rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya 
sendiri, dan atas penilaian orang lain terhadap 
dirinya. Santrock (2011) menyatakan bahwa 
perhatian terhadap citra tubuh paling tinggi 
dialami pada masa remaja. Hal tersebut terjadi 
karena remaja mengalami perubahan signifikan 
pada tubuh mereka yang dikenal dengan 
pubertas. Citra tubuh merupakan aspek yang 
sangat penting untuk perkembangan psikologis 
dan interpersonal remaja, khususnya remaja 
perempuan. Remaja perempuan sering tidak puas 
dengan bentuk tubuhnya juga sering 
membicarakan pernyataan negatif mengenai 
tubuhnya, (Cash & Pruzinsky, 2002).   
 Selain citra tubuh, harga diri juga 
berpengaruh dalam perkembangan psikologis 
remaja terlebih lagi dengan remaja yang sedang 
mengunakan media sosial khususnya Instagram 
untuk melakukan self presentation. Harga diri 
merupakan taraf atau derajat seseorang menilai 
dirinya sendiri (Reber & Reber, 2010). Harga diri 
tidak berhubungan dengan kehebatan yang 
dimiliki, namun seberapa berharganya diri yang 
dimiliki.  Menurut penelitian Yang dkk (2017), self 
presentation yang ditunjukkan dengan positif 
berhubungan dengan tingginya (dalam artian 
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positif) harga diri seseorang, faktanya para 
pengguna instagram menampilkan self 
presentation yang positif, dengan demikian harga 
diri memberikan pengaruh pada self presentation. 
Pengaruh citra tubuh terhadap harga diri 
ditunjukkan dengan hasil penelitian Nourmalita 
(2016) bagaimana individu ini mempersepsi 
dirinya sendiri yang salah (body image) dan 
persepsi yang salah ini berhubungan dengan 
harga diri individu tersebut. Sehingga rendahnya 
citra tubuh maka akan mempengaruhi harga diri 
seseorang. 

 

KAJIAN LITERATUR 
Self Presentation 

 Menurut Baumeister dan Bushman 
(2011) self presentation adalah beberapa perilaku 
yang mencoba untuk menyampaikan beberapa 
gambaran dari diri atau beberapa gambaran 
informasi mengenai diri kita kepada orang lain.  
Self presentation termasuk dalam elemen sentral 
dalam pembangunan citra diri seseorang untuk 
menampilkan atau memberi kesan baik dalam 
konteks sosial kepada orang lain.  Goffman 
(dalam Huang, 2014) memaparkan bagaimana 
individu menjadi penampil (self-as-performer) 
dalam media sosial, yang mempunyai poros dasar 
motivasi dan bagaimana individu mengatur kesan 
yang ingin mereka berikan dengan strategi 
tertentu.   
 Menurut Fullwood (2016) lima aspek yang 
mempengaruhi self presentation yaitu ideal self, 
multiple self, consistent self, dan online 
presentation preference.  

a. Ideal  Self merupakan perilaku seseorang 
dalam menampilkan dirinya atau 
mempresentasikan diri mereka kepada 
orang lain dengan harapan citra diri yang 
ideal secara online. 

b. Multiple self merupakan perilaku 
seseorang dalam menampilkan banyak 
versi dirinya yang berbeda ketika di 
lingkungan online. 

c. Consistent Self merupakan suatu perilaku 
seseorang dalam menampilkan diri 
mereka kepada orang lain untuk 

mencapai citra dirinya yang konsisten 
baik secara onffline dan online. 

d. Online Presentation Preference 
merupakan suatu perilaku individu yang 
mengira sejauh mana perilaku individu 
lebih suka untuk menampilkan diri mereka 
dengan konteks online. 
 

 Menurut Tedeschi dan Riess (dalam 
Huang, 2014)  terdapat lima faktor dalam proses 
pembentukan Self Presentation, yaitu :  

a. Symbolic Interaction, yaitu dengan cara 
Individu belajar untuk bermain peran dan 
menyandang identitas untuk yang 
berhubungan dengan peran mereka. 
Melalui pengalaman sosial ini individu 
memberi label pada diri mereka, orang 
lain, perilaku yang muncul dalam konteks 
identitas, makna, serta definisi dari 
situasi.  

b. Avoiding Blame and Gaining, merupakan 
salah satu alasan mengapa orang 
mempresentasikan diri dengan sebaik-
baiknya adalah untuk menghindarkan 
label negatif yang berasal dari situasi 
sulit, individu memikirkan tentang 
mendapatkan pengakuan untuk tindakan 
baik mereka. Faktor kedua ini dilakukan 
untuk memisahkan diri individu dari aksi 
dan luaran negatif serta memperoleh 
pengakuan dan penerimaan sosial 
dengan cara mengasosiasikan diri 
mereka kepada perilaku positif. 

c. Self-Esteem Maintenance, untuk 
memelihara marwah diri, seseorang akan 
mengurangi persepsi atas ketidaktepatan 
(unfavorability) konsekuensi negatif dari 
pengakuan atas hal yang dipertanggung 
jawabkan, sedangkan untuk konsekuensi 
positif, mereka berusaha untuk 
meningkatkan persepsi atas kreditatau 
pengakuan yang mereka dapatkan 
kepada orang lain.  
 

Citra Tubuh 
Citra tubuh merupakan gambaran mengenai 

tubuh seseorang yang terbentuk dalam pikiran 
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individu itu sendiri, atau dengan kata lain 
gambaran tubuh individu menurut individu itu 
sendiri menurut Shilder (dalam Grogan, 2008, 
p.3). Citra tubuh juga merupakan cara seseorang 
mempersepsikan tubuhnya dengan konsep ideal 
yang dimilikinya pada pola kehidupan setempat 
dan dalam hubungannya dengan cara orang lain 
menilai tubuhnya, menurut Hurlock (dalam 
Melliana, 2006, p.83. Penilaian subjektif akan 
bentuk tubuh pada remaja tidak hanya terbentuk 
berdasarkan nilai – nilai yang terinternalisasi 
dalam dirinya, namun juga terbentuk akan 
pengalaman yang dibangun oleh remaja dengan 
orang lain dalam hubungan sosialnya (Cash 
&Pruzinsky, 2002). Citra tubuh memiliki lima 
aspek menurut Cash & Puzinsky (dalam 
Rachmayadi & Susilarini, 2020) yaitu Appearance 
evaluation, Appearance orientation, body area 
satisfication, overweight preoccupation, dan Self – 
classified weight. 

 
Harga Diri 

Harga diri merupakan evaluasi positif dan 
negatif tentang diri yang dimiliki seseorang 
menurut Branden (2000). Evaluasi ini 
memperlihatkan bagaimana individu menilai 
dirinya sendiri dan diakui atau tidaknya 
kemampuan dan keberhasilan yang diperolehnya. 
Penilaian tersebut terlihat dari penghargaan diri 
mereka terhadap keberadaan dan keberartian 
dirinya. Harga diri menurut Rosenberg (dalam 
Ratri, dkk 2019) merupakan sikap yang dilihat 
berdasarkan pada persepsi mengenai nilai 
seseorang terhadap dirinya sendiri berupa harga 
diri tinggi atau harga diri rendah. Harga diri 
mengungkapkan perasaan seseorang bahwa 
dirinya berharga. Harga diri merupakan salah satu 
aspek yang mempengaruhi mental seseorang 
dimana harga diri nantinya akan memberikan 
pengaruh seperti halnya emosi. Harga diri juga 
merupakan keseluruhan rasa akan nilai diri yang 
kita gunakan untuk menilai sifat dan kemampuan 
kita Menurut Myers (dalam Rarasati dkk, 2019).  
Terdapat dua aspek untuk mengukur harga diri 
seseorang menurut Rosenberg (dalam Tafarodi & 
Milne, 2002). 

 

METODE PENELITIAN 
 Dalam penelitian ini self presentation 
merupakan dependent variable, citra tubuh 
merupakan independent variable dan harga diri 
merupakan intervening variable. Dengan populasi 
91 siswi, teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) 
yaitu  penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan untuk sampel, menurut 
Sangaji dan Sopiah (2010, p. 189). Pengumpulan 
data menggunakan metode skala likert, Skala self 
presentation merupakan adaptasi dari aspek self 
presentation menurut Fulwood (2016) dengan 
skor reliabilitas sebesar 0,759, skala citra tubuh 
merupakan adaptasi dari aspek citra tubuh 
menurut Cash & Puzinsky (dalam Rachmayadi & 
Susilarini, 2020) dengan skor reliabilitas sebesar 
0,888, sedangkan skala harga diri merupakan 
adaptasi dari aspek harga diri menurut Rosenberg 
(dalam Tafarodi & Milne, 2002) dengan skor 
reliabilitas sebesar 0,896. 
Presentase usia subjek penelitian : 

 

PELAKSANAAN PENELITIAN 
 Sebelum melakukan penelitian, penulis 
melakukan uji coba skala penelitian terlebih 
dahulu pada tanggal 5 Juni 2021 melalui Google 
Form. Dengan total responden uji coba berjumlah 
30 orang siswi kelas XI IPS di SMA Negeri 1 
Jakarta. Selanjutnya pengambilan data penelitian 
dilakukan selama 1 minggu 5 hari yaitu pada 
tanggal 28 Juni 2021 hingga 8 Juli 2021 melalui 
Google form. Setelah data terkumpul seluruhnya 
yaitu sejumlah 91 orang siswi kelas XI IPA SMA 
Negeri 1 Jakarta. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh citra tubuh secara langsung dan 
signifikan terhadap harga diri  remaja di Instagram 

Kategorisasi  Frekuensi Presentase 

Usia  
16 tahun 
17 tahun 
18 tahun 

 
12 
74 
5 

 
13% 
81% 
6% 
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sebesar 0,622 dengan signifikansi sebesar 0,000 
< 0,05. Kemudian ada pengaruh citra tubuh 
secara langsung dan tidak signifikan terhadap self 
presentation remaja di Instagram sebesar 0,090 
dengan signifikansi sebesar 0,488 > 0,05. 
Selanjutnya ada pengaruh harga diri secara 
langsung dan tidak signifikan terhadap Self 
Presentation sebesar 0,252 dengan signifikansi 
sebesar 0,454 > 0,05. Dengan demikian ada 
pengaruh citra tubuh secara langsung dan tidak 
signifikan terhadap self presentation remaja di 
Instagram yang dimediasi oleh harga diri sebesar 
0,090, dan ada pengaruh citra tubuh secara tidak 
langsung dan tidak signifikan terhadap self 
presentation remaja di Instagram yang dimediasi 
oleh harga diri sebesar 0,157 (0,622 x 0,252), 
serta pengaruh total yang diberikan citra tubuh 
terhadap self presentation remaja adalah sebesar 
0,247 (0,090 + 0,157), dimana pengaruh tidak 
langsung lebih besar dari pengaruh langsung.  
 Hasil penelitian ini yang menunjukkan 
ada pengaruh Citra tubuh terhadap Harga diri 
sesuai dengan hasil penelitian dari Nourmalita 
(2016) bahwa bagaimana individu mempersepsi 
dirinya sendiri yang salah (body image) dan 
persepsi yang salah ini berhubungan dengan 
harga diri individu tersebut. Sehingga rendahnya 
citra tubuh maka akan mempengaruhi harga diri 
seseorang.Hasil penelitian Citra tubuh 
berpengaruh terhadap Self presentation sesuai 
dengan hasil penelitian dari Mehdizadeh, (2010) 
bahwa keleluasaan pembentukan presentasi diri 
di internet menjadi salah satu faktor presentasi diri 
seseorang di dunia maya yang berkaitan dengan 
body image  atau citra tubuh idealnya. 
 Berdasarkan dari hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa citra tubuh dan harga diri 
secara bersama-sama memberikan kontribusi 
sebesar 10,5% pada self presentation, sedangkan 
sisanya 89,5% menyangkut sumbangan dari 
faktor lain yang mempengaruhi self presentation. 
Menurut Tedeschi dan Riess (dalam Huang, 
2014) faktor lain yang mempengaruhi self 
presentation yaitu seperti symbolic interaction, 
avoiding blame and gaining, dan power resource. 
Variabel lain yang mempengaruhi self 
presentation juga ditemukan dalam penelitian 

Salim dkk, (2017) yaitu Fear Of Missing out 
(Fomo).  Fear Of Missing out (Fomo) merupakan 
perasaan tidak nyaman atau bahkan takut merasa 
tertinggal mengenai sesuatu yang sedang trend di 
lingkungan, individu yang menderita Fomo 
merasa takut teman-temannya memiliki informasi 
yang lebih dahulu dibandingkan dirinya mengenai 
sesuatu yang sedang menjadi trend terlebih 
dalam penggunaan media sosial, (Abel dkk dalam 
Salim dkk, 2017). 
 Hasil kategorisasi self presentation 
tergolong sedang yaitu sebesar 40,6, hal tersebut 
tidak sesuai dengan hasil wawancara awal 
dengan beberapa siswi di SMA N 1 Jakarta. 
Penulis menyimpulkan, bahwa hal tersebut terjadi 
karena saat proses wawancara, penulis hanya 
mewawancarai beberapa siswi saja sehingga 
tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. 
Berdasarkan data demografi penelitian, rata-rata 
terbesar mengunggah video di Instagram 
sebanyak 1 x sebulan dengan presentase sebesar 
81%. Sementara jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian dari Borelli (dalam Fauziah 2020), self 
presentation di Instagram dikatakan tinggi jika 
frekuensinya mencapai 4-6 kali per minggu 
individu mengunggah foto di akun Instagramnya. 
Responden memiliki rentang usia 16 hingga 18 
tahun. Rentang usia responden yang terbanyak 
adalah usia 17 tahun yaitu sebesar 81%, 
sedangkan rentang usia paling sedikit adalah usia 
18 tahun yaitu sebesar 6%. Sebagaimana 
penelitian ini, yaitu responden dengan jenis 
kelamin perempuan, menurut penelitian Rosen 
dkk (dalam Raymer, 2015) perempuan lebih 
banyak menghabiskan waktunya di media sosial 
dan juga mengunggah foto di media sosial. Hal ini 
selaras dengan hasil survey yang dilakukan oleh 
research social media marketing NapoleonCat 
(2021) yang menunjukan bahwa mayoritas 
pengguna Instagram di Indonesia merupakan 
perempuan. Dengan rentang usia 13-17 tahun 
sebesar 7,7% dan  18-24 tahun sebesar 19,3% 
yang aktif menggunakan Instagram. 

 Sedangkan intensitas atau frekuensi 
mengunggah foto atau video di Instagram dengan 
rentang 1 hari sekali, 1 minggu sekali, dan 1 bulan 
sekali. Intensitas responden paling banyak 
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mengunggah foto di Instagram yaitu 1 bulan sekali 
dengan presentase sebesar 80% dan intensitas 
responden paling sedikit mengunggah foto di 
Instagram yaitu 1 hari sekali dengan presentase 
sebesar 1 %. Penelitian Yang dan Li (2014) 
mengungkapkan bahwa individu yang 
mengunggah foto di media sosial mempunyai 
tujuan untuk berkomunikasi atau mendapatkan 
tanggapan dari pengguna lainnya. Sementara 
berkaitan dengan alasan penggunaan Instagram,  
sebagaimana fenomena yang penulis dapatkan 
pada penelitian ini, bahwa kebanyakan siswi 
menggunakan Instagram untuk mendapatkan 
pengakuan dan eksistensi di lingkungan 
pertemanannya. Hal ini selaras pula dengan hasil 
penelitian Simatupang (2015) yakni, remaja yang 
gemar mengunggah foto atau video 
kesehariannya di Instagram bertujuan untuk 
menampilkan keterbukan diri mereka terhadap 
lingkungan sosial dan sebagai wadah untuk 
mendapatkan pengakuan dan penilaian baik dari 
orang lain. 
 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
pengaruh citra tubuh secara langsung dan tidak 
langsung terhadap self presentation remaja 
pengguna Instagram yang dimediasi oleh harga 
diri, dimana pengaruh tidak langsung lebih besar 
dari pengaruh langsung. Bagi peneliti selanjutnya 
yang tertarik dalam melakukan penelitian 
mengenai self presentation, diharapkan dapat 
melakukan penelitian lanjutan dengan jenis 
variabel lain yang belum diteliti selain citra tubuh 
dan harga diri yang telah dibahas sebelumnya. 
Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk 
melakukan penelitian dengan menggunakan 
subjek yang berbeda. Disarankan  untuk 
penelitian selanjutnya untuk mencari 
perbandingan self presentation di Instagram yang 
dilakukan remaja perempuan dan laki laki dengan 
rentang usia 16-18 tahun atau dengan usia remaja 
yang lebih bervariasi, atau dengan rentang masa 
dewasa awal mengingat pada penelitian ini 
penulis tidak meneliti lebih jauh perbedaan tingkat 

self presentation yang dilakukan remaja 
perempuan dan laki-laki.  Disarankan juga untuk 
penelitian selanjutnya dapat diberikan kepada 
komunitas yang sesuai yang memang memiliki 
frekuensi mengunggah video, foto, dan caption 
yang tinggi seperti pengguna Instagram yang aktif 
atau bahkan pada Influencer yang memang 
memiliki profesi melakukan self presentation yang 
tinggi di Instagram. 

 Berdasarkan hasil penelitian, siswi SMAN 
1 Jakarta memiliki self presentation yang 
tergolong sedang. Oleh karena itu subjek 
diharapkan dapat meningkatkan self presentation 
dengan mempertahankan harga dirinya dengan 
cara meningkatkan self competence atau 
kompetensi yang ada dalam diri individu dan self 
liking atau sebuah perasaan berharga individu 
akan dirinya sendiri. Dengan demikian individu 
dapat lebih menghargai dan mencintai dirinya 
seutuhnya terlebih lagi ketika menggunakan 
media sosial Instagram atau media sosial yang 
lainnya. Selain itu siswi diharapkan pula untuk 
dapat meningkatkan self presentation dengan 
meningkatkan citra tubuh, dengan cara tidak 
terlalu mencemaskan berat badan atau 
meminimalisir kecemasan menjadi gemuk atau 
dapat disebut dengan overweight preoccupation. 
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