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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakangPenelitian 

Perkembangan media teknologi komunikasi di Indonesia saat ini semakin 

canggih dalam kehidupan masyarakat dan tidak dapat dihindarkan. Seperti 

bertambah banyaknya masyarakat yang menggunakan media komunikasi berupa 

smartphone. Smartphone pada awalnya merupakan barang yang langka dan 

dianggap mewah, serta hanya orang kalangan ekonomi atas yang dapat 

memilikinya. Namun seiring perkembangan zaman yang semakin maju, kini 

smartphone menjadi barang primer serta mudah dibeli. 

Perkembangan teknologi smartphone ini tidak dipungkiri memiliki 

berbagai macam pengaruh terhadap kehidupan manusia, terlebih yang hidup di 

kota-kota besar. Berbagai macam pengaruh itu, baik yang positif maupun negatif 

hampir menjadi hal lumrah dalam keseharian, terlebih jika itu sudah menjadi 

fenomena dan gaya hidup. Salah satu pengaruh dari perkembangan zaman dan 

kemajuan teknologi yang sedang menjadi fenomena adalah selfie. Begitu banyak 

orang yang tak mau ketinggalan melakukan hal yang satu ini, dan kini seolah 

menjadi “rutinitas” bagi sebagian orang tanpa mengenal batasan usia, status, 

pekerjaan dan lainnya.  

 Kecanggihan smartphone saat ini begitu sangat mendukung seseorang 

untuk ber-selfie-ria. Terlebih dengan merebaknya penyebaran smartphone dengan 

kamera ganda (kamera depan). Foto selfie telah menjadi hal lumrah dan 
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tampaknya semua orang melakukannya, bahkan Presiden Barac Obama dan 

Perdana Menteri David Cameron melakukannya pada saat pemakaman Nelson 

Mandela. Menurut para kritikus seni banyak karya seni bergambar potretdiri yang 

terkenal dibuat oleh pelukis legendaries seperti Rembrandt dan Van Gogh, namun 

kritikus seni Jerry Saltz menghubungkan fenomena foto selfie ini dengan aliran 

seni yang baru. Dia menyakini bahwa fenomena foto selfie telah muncul sebagai 

jenis baru dari genre potret dan punya pengaruh jangka panjang yang cukup besar. 

Genre adalah isu besar saat benar-benar terjadi apakah fenomena itu cenderung 

bertahan dan tak akan pernah hilang (tribunnews.com, 05 Agustus 2014 pukul 

22.30) 

 Menurut sejarah, mengabadikan diri sendiri dengan perangkat elektronik 

atau dalam bahasa inggris dinamakan self-potrait atau disingkat selfie dilakukan 

pertama kali oleh sesorang bernama Robert Cornelius pada tahun 1839 

(Syahbana,2014:5) 

Fenomena selfie merupakan salah satu fenomena yang menjadi topik 

pembicaraan utama pada tahun 2013 bahkan sampai saat ini. Sedemikian 

fenomenalnya, sehingga Oxford Dictionaries pun mempopulerkan selfie sebagai 

Word of the year (Rahmawati,2014:2) 

Selfie adalah foto hasil memotret diri sendiri, biasanya dengan smartphone 

atau webcam, lalu diunggah ke media sosial (Rahmawati,2014;2) 
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Saat ini banyak orang menggunakan media sosial sebagai alat 

berkomunikasi di dunia maya. Mereka menggunakan media sosial tentunya 

karena berbagai alasan. Populernya jejaring sosial seperti Path, Twitter, 

Facebook, Tumblr dan Instagram berkontribusi besar dalam menghadirkan tren 

baru selfie.   

Aplikasi instagram adalah salah satu media sosial yang terpopuler saat ini 

untuk mengunggah foto diri sendiri atau selfie. Tim WeAreSocial Singapore baru-

baru ini membuat statistik pengguna media sosial di Indonesia berdasarkan fakta 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Statistik Pengguna Media sosial di Indonesia 

 

(Lukman, id.techinasia.com. 2015) 

 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Eksis di 
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instagram tentu lebih asyik jika foto yang di-posting mendapatkan banyak like 

atau dikomentari oleh follower. Namun jika follower yang dimiliki hanya sedikit, 

tentu like dan komentar yang didapat juga tak akan terlalu banyak (Dan, 

Businessinsider.com. 2010) 

Foto selfie dan memajangnya di media social menjadi trend 
belakangan ini, namun sebuah penelitian yang dilakukan oleh University 
of Strathclyde, Ohio University, dan University of Lowa mengungkapkan 
bahwa dengan menghabiskan waktu di media social dan memajang foto 
selfie bisa membuat wanita dapat kehilangan percaya diri terhadap bentuk 
tubuhnya.  Ini merupakan penelitian pertama yang menghubungkan media 
sosial dengan tidak percaya diri terhadap bentuk tubuh wanita. Mereka 
cenderung membandingkan tubuh wanita-wanita lain dengan tubuh sendiri 
sehingga memicu pemikiran negatif pada diri sendiri (metrosiantar.com, 
13 Agustus 2014 pukul 22.00) 
 

Kenyataan ini menjadikan aktivitas selfie dapat menggambarkan ketidak 

percayaan diri yang dimiliki oleh seseorang dengan ditunjukkan dengan aktivitas 

selfie tersebut. Akan tetapi di sisi lain, melakukan foto selfie dan mengunggah ke 

media sosial juga dapat mencerminkan bahwa kepercayaan diri seseorang dapat 

ditunjukkan dari aktifitas selfie sebagai bentuk untuk mengaktualisasikan dirinya 

sehingga kepercayaan dapat terbentuk. 

Pada dasarnya kepercayaan diri dapat terbentuk dari aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang foto selfie tersebut. Kepercayaan diri seseorang dapat 

ditunjukkan dari aktivitas selfie sebagai bentuk untuk mengangtualisasikan 

dirinya sehingga kepercayaan dapat terbentuk. Menurut Afiatin dan Mulyani 

(1988:66) kepercayaan diri merupakan aspek kepribadian manusia yang berfungsi 

penting untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Rasa percaya diri 

merupakan suatu modal dasar yang harus dimiliki seseorang untuk pengembangan 
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dalam aktualisasi diri. Rasa percaya diri tersebut membuat seseorang mampu 

mengenal dan memahami diri sendiri. Sementara itu kurangnya rasa percaya diri 

dapat menghambat pengembangan potensi diri seseorang. Jadi orang yang 

memiliki rasa percaya diri yang rendah akan menjadi seseorang yang pesimis 

dalam menghadapi tantangan, takut serta ragu ragu untuk menyampaikan 

pendapatnya, bimbang dalam menentukan pilihan dan sering membandingkan 

dirinya dengan orang lain, misalnya membandingkan bentuk tubuh (Derry, 2004) 

Kepercayaan diri seseorang dapat tumbuh dari kemampuan mereka untuk 

mengekspresikan berbagai bentuk keunggulan yang dimiliki baik secara fisik 

maupun non fisik. Adanya berbagai media sosial yang ada sekarang ini 

mendukung upaya seseorang untuk meningkatkan kepercayaandirinya, khususnya 

instagram. Melalui media tersebut seseorang dapat melakukan hal-hal yang 

menurut mereka mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Akan tetapi di satu 

sisi melakukan foto selfie dan mengunggahnya ke instagram juga dapat membuat 

kehilangan kepercayaan diri. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang 

telah mengungkapkan kebiasaan selfie merupakan hal yang bisa menunjukkan 

rasa tidak percaya diri seseorang atas kondisi dirinya. 

Siswi SMA yang tergolong dalam kategori remaja adalah masa paling 

tidak stabil dalam kehidupan perjalanan manusia. Pada masa ini terjadi begitu 

banyak perubahan, dimulai dari perubahan bentuk tubuh sampai perubahan 

emosional yang cenderung meledak-ledak. Diantara semua perubahan yang 

terjadi, perubahan bentuk tubuhlah yang paling menonjol. Bahkan karena 

perubahan tersebut remaja mengalami krisis percaya diri (Santrock, 2003) 
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Remaja dipilih sebagai subjek penelitian pada penelitian ini selain karena 

masa remaja sebagai masa mencari identitas dan sebagai masa perubahan-

perubahan fisik, sikap, perilaku juga bahwa remaja dengan umur 15-23 tahun 

dapat dikatakan sebagai usia yang aktif dalam melakukan selfie dan penggunaan 

instagram.Pemaparan diatas merupakan alasan bagi peniliti untuk melakukan 

studi tentang hubungan “Perilaku Selfie  Dengan Kepercayaan Diri (Studi Pada 

Siswi Kelas 2 SMAN 7 Malang Pengguna Aktif Media sosial Instagram)” 

 

1.2 RumusanMasalah 

Apakah ada hubungan antara perilaku selfie dengan kepercayaan diri? 

(Studi Pada Siswi Kelas 2 SMAN 7 Malang Pengguna Aktif Media sosial 

Instagram) 

 

1.3 TujuanPenelitian 

Untuk mengetahui hubungan antara perilaku selfie dengan kepercayaan 

diri (Studi Pada Siswi Kelas 2 SMAN 7  Malang Pengguna Aktif Media sosial 

Instagram. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian secara akademis diharapkan dapat menjadi referensi 

tambahan bagi peneliti lain dalam mengembangkan atau memperluas 

pendalaman studi komunikasi tentang hubunganperilaku selfie dengan 

kepercayaan diri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman untuk subjek 

peneliti mengetahui dengan jelas dampak dari selfie dan memaknai selfie 

sebagai kegiatan yang positif. 

 

 


