
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harga Diri

1. Pengertian Harga Diri

Menurut Coopersmith (1967; dalam Sert, 2003; dalam Challenger, 2005; dalam

Harris, 2009; dalam Gaspard, 2010; dalam Getachew, 2011; dalam Hsu,2013) harga diri

adalah evaluasi individu mengenai dirinya yang diekspresikan dalam suatu sikap setuju atau

tidak setuju dan menunjukkan sejauh mana individu menyakini dirinya mampu, penting,

berhasil dan berharga. Harga diri merupakan sikap-sikap yang dipegang oleh individu

tersebut.

Menurut Papalia (2008) harga diri merupakan pendapat atau penilaian seseorang yang

membuat dirinya menjadi berharga. Burns (1993) mendefinisikan harga diri adalah perasaan

bahwa “diri” itu penting dan efektif dan melibatkan pribadi yang sadar akan dirinya. Menurut

Ronsenberg (dalam Burns, 1998) harga diri mengandung arti yaitu suatu sikap positif atau

negatif terhadap suatu objek khusus yaitu diri.

Menurut Myers (2012) harga diri adalah evaluasi diri seseorang secara keseluruhan.

Sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentang dimensi positif dan negatif. Harga

diri sebagai evaluasi yang dibuat oleh individu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan

dirinya, yang mengekspresikan suatu sikap setuju atau tidak setuju dan menunjukkan tingkat

individu itu meyakini diri sendiri bahwa dia mampu, penting, berhasil, dan berharga.

Dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah suatu keyakinan atas penilaian terhadap

diri sendiri yang mencerminkan sikap penerimaan atau penolakan dan menunjukkan seberapa
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jauh individu percaya bahwa dirinya mampu, penting, berhasil dan berharga terhadap hidup

dan orang lain.

2. Aspek-Aspek Harga Diri

Menurut Coopersmith (1967; dalam Sert, 2003; dalam Challenger, 2005; dalam

Harris, 2009; dalam Gaspard, 2010; dalam Getachew, 2011; dalam Hsu, 2013), harga diri

sebagai suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya memiliki empat

aspek dalam membentuk harga diri, yaitu:

a. Kekuasaan (power)

Kekuasaan di sini berarti kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain,

serta mengontrol atau mengendalikan orang lain, di samping mengendalikan dirinya

sendiri. Apabila individu mampu mengontrol diri sendiri dan orang lain dengan baik

maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya harga diri yang positif atau tinggi,

demikian juga sebaliknya. Kemampuan ini ditandai adanya pengakuan dan rasa hormat

yang diterima individu dari orang lain. Kekuasaan itu dapat dicontohkan seperti pejabat,

kewenangan ini harus dijalankan sesuai dengan kewenangan dan tidak boleh

menyimpang dari peraturan yang telah ada. Individu yang memiliki suatu kekuasaan

cenderung untuk aktif dalam berbagai organisasi dan memiliki harga diri yang tinggi

dengan kekuasaan yang dimilikinya.

b. Keberartian (Significance)

Keberartian dapat dipahami sebagai adanya kepedulian, penilaian, dan afeksi

yang diterima individu dari orang lain. memiliki rasa kepedulian dengan lingkungan

sekitar, dapat berempati dengan kesusahan yang dipahami oleh orang lain, adanya

penilaian di dalam diri individu dan afeksi yang didapat dari kemampuan maupun rasa



hormat orang lain terhadap seorang individu membuat hidupnya lebih berarti dalam

menjalankan kehidupan. Individu yang memiliki keberartian dalam hidupnya akan

berpengaruh juga terhadap perkembangan harga dirinya, karena individu dengan harga

diri tinggi dapat meyakini dirinya mampu, penting, berhasil, dan berharga dihadapan

orang lain.

c. Kebaikan (Virtue)

Kebaikan merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki individu untuk melakukan

kebaikan juga. Kejahatan, kekeliruan atau semacamnya muncul karena kurangnya

pengetahuan yang dimiliki individu. Jika mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan

kebaikan, maka kekeliruan hanya datang dari kegagalan untuk mengetahui apa yang baik.

Kebaikan juga diikuti dengan adanya mengikuti ketaatan terhadap standar moral dan

etika, ditandai oleh ketaatan untuk menjauhi tingkah laku yang tidak diperbolehkan.

Seorang individu yang dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan moral dan etika yang

ada di masyarakat dapat membuat individu merasa nyaman dengan lingkungannya.

Selain itu secara tidak langsung individu juga dapat memberikan contoh atau dapat

menjadi panutan yang baik bagi lingkungannya, hal itu menimbulkan penerimaan

lingkungan yang tinggi terhadap individu tersebut. Penerimaan lingkungan yang tinggi

itu akan mendorong terbentuknya harga diri yang tinggi, demikian sebaliknya.

Patuhnya dengan kaidah-kaidah moral dan etika yang ada di suatu daerah juga

dapat membuat seorang individu cepat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru

dan menjalin hubungan sosial yang baik, sehingga akan berdampak pula terhadap harga

diri seorang individu, karena individu melakukan kebaikan atas dasar kesadaran diri

sendiri dan mengetahui manfaat bagi dirinya akan membentuk harga diri yang tinggi.

d. Kemampuan (Competence)



Kemampuan diartikan sebagai individu memiliki usaha yang tinggi untuk

mendapatkan prestasi yang baik, sesuai dengan tahapan usianya. Misalnya, pada remaja

putra akan berasumsi bahwa prestasi akademik dan kemampuan atletik adalah dua bidang

utama yang digunakan untuk menilai kompetensinya, maka individu tersebut akan

melakukan usaha yang maksimal untuk berhasil di bidang tersebut. Apabila usaha individu

sesuai dengan tuntutan dan harapan, itu berarti invidu memiliki kompetensi yang dapat

membantu membentuk harga diri yang tinggi. Sebaliknya apabila individu sering

mengalami kegagalan dalam meraih prestasi atau gagal memenuhi harapan dan

tuntutan, maka individu tersebut merasa tidak kompeten. Hal tersebut dapat membuat

individu mengembangkan harga diri yang rendah.

Apabila seorang individu dapat mengetahui dimana letak kemampuan di dalam

dirinya dan kemudian dapat mengasah kemampuan itu dengan baik maka akan

menghasilkan suatu prestasi yang membanggakan. Memiliki kemampuan di suatu bidang

membuat individu merasa dibutuhkan, dihargai dan patut mendapatkan prestasi yang

bagus. Adanya kemampuan yang dibanggakan dari diri individu dapat berpengaruh juga

terhadap harga dirinya, karena individu dengan harga diri tinggi selalu berusaha

menampilkan ide-ide cemerlang yang berasal dari kemampuannya, sehingga individu

tersebut merasa dihargai dengan adanya ide-ide yang cemerlang dan prestasi yang

membanggakan.

Aspek-aspek harga diri pada penelitian ini terdiri dari kekuasaan yang dimiliki

individu, keberartian individu dihadapan orang lain, kebajikan individu dalam melakukan

kebaikan atas dasar kesadaran diri, dan kemampuan yang ada pada diri individu tersebut.

3. Kategori Harga Diri

Coopersmith (1967) membagi taraf harga diri dalam tiga kategori, yaitu taraf harga

diri tinggi, taraf harga diri sedang dan taraf harga diri rendah.



a. Harga Diri Tinggi

Individu yang harga dirinya tinggi menurut Coopersmith (1967) mempunyai sifat

aktif, agresif, sukses dalam bidang akademis dan interaksi sosial. Dalam pergaulan lebih

bersifat memimpin, bebas berpendapat, tidak menghindari perbedaan pendapat, tahan

terhadap semua kritikan dan tidak mudah cemas. Individu bergaul dengan baik, adanya

sifat optimis yang terbentuk berdasarkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia mempunyai

kecakapan, kemampuan bergaul dan mempunyai kepribadian yang kuat. Individu jarang

terkena gangguan psikosomatik.

Menurut Crocker dan Wolfe (dalam Myers, 2012) harga diri yang tinggi akan

dirasakan jika subjek merasa senang dengan penampilan, kepandaian, dan lainnya yang

di anggap penting bagi harga diri sendiri. Harga diri seseorang mungkin bergantung pada

prestasi sekolah dan daya tarik fisik, sedangkan orang yang lain mungkin bergantung

pada perasaan dicintai oleh Tuhan dan ketaatan pada norma moral.

Akan tetapi menurut Brown dan Dutton (dalam Myers, 2012) individu yang

memiliki harga diri tinggi adalah individu yang menghargai dirinya sendiri dengan

penampilan dan kemampuan yang dimilikinya.

b. Harga Diri  Sedang

Individu yang memiliki harga diri sedang menurut Coopersmith (1967)

mempunyai ciri-ciri sifat dan cara bertindak yang sama dengan individu yang mempunyai

taraf harga diri tinggi. Perbedaannya hanya terletak pada intensitas keyakinan diri, kurang

yakin dalam menilai diri pribadinya dan  tergantung pada penerimaan sosial lingkungan

dimana berada.

c. Harga Diri Rendah

Individu yang mempunyai taraf harga diri rendah menurut Coopersmith (1967)

menunjukkan sifat-sifat putus asa,  membayangkan kegagalan, dihinggapi depresi dan



merasa tidak menarik dan merasa terisolir dalam pergaulannya. Kemauan untuk

menghadapi kekurangan dan kelemahan sangat rendah, takut mengatur terhadap orang

yang berbuat kesalahan, sangat peka terhadap kritik serta tidak merasa bergaul dengan

orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa harga diri tinggi akan merasa dirinya adalah orang

yang berharga, puas akan dirinya, dapat menerima kritik, tahu akan keterbatasan dirinya,

rendah hati, aktif, mandiri, dan berani mengambil resiko. Harga diri sedang mempunyai

persamaan dengan harga diri tinggi, yang membedakan hanya pada intensitas keyakinan

diri. Sedangkan harga diri rendah akan mengganggap dirinya tidak berharga, mudah

tersinggung, tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri, tidak bersemangat, merasa

terasing dan mudah menyerah.

B. Kerangka Pemikiran dan pertanyaan penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Masa remaja tergantung pada isyarat dari lingkungan sosial. Oleh karena itu remaja

cenderung mencari perilaku dan situasi yang membantu mereka menghargai dirinya secara

positif dan menghindari orang-orang yang membuat mereka merasa buruk.

Harga diri merupakan pendapat atau penilaian seseorang yang membuat dirinya

menjadi berharga (Papalia 2008). Harga diri remaja tidak hanya sebatas bagaimana remaja

mampu menilai dirinya tetapi juga merupakan persetujuan, hadiah atau rasa suka terhadap

dirinya sendiri. Coopersmith (1967) mengatakan bahwa gambaran harga diri dapat dilihat

dari aspek harga diri, yaitu yang pertama, kekuasaan (power) adalah kemampuan untuk

mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Hal ini ditandai dengan adanya penghargaan dan

penerimaan dari orang lain terhadap ide-idenya dan hak-hak individu tersebut. Kedua,

keberartian (significance) yaitu adanya penerimaan, perhatian dan kasih sayang dari orang



lain. Hal ini ditandai dengan kemarahan, ketertarikan dan disukai sebagaimana individu

menyukai dirinya. Ketiga, kebaikan (virtue) yaitu ketaatan terhadap standar moral dan etika

yang berlaku dalam lingkungan individu. Aspek ini ditandai dengan kepatuhan terhadap

standar moral, etika dan prinsip-prinsip agama yang berlaku dimasyarakat. Dan yang

Keempat, kemampuan (competence) yaitu keberhasilan memenuhi tuntutan prestasi.

Kemampuan ini ditandai oleh tingkat prestasi yang tinggi sesuai dengan usianya.

Berbagai penelitian terdahulu menemukan bahwa remaja rentan mendapatkan

pengalaman cyberbullying. Cyberbullying adalah tipe perilaku bullying yang menggunakan

media informasi dan komunikasi elektronik untuk menyakiti orang lain yang memiliki

dampak yang sangat menyedihkan dan merugikan bagi korban.

Meluasnya lingkungan sosial remaja mempengaruhi konsep diri remaja tersebut.

Perubahan fisik yang dialami remaja membawa konsekuensi pada perubahan harapan

lingkungan mengenai peran dan perilaku yang harus ditampilkan remaja. Perubahan harapan

tersebut membuat remaja melakukan penilaian kembali akan sikap dan harapan orang lain

terhadap dirinya. Penilaian terhadap diri sendiri memungkinkan remaja memiliki berbagai

respon emosional seperti: kemarahan, kesedihan, malu, dan lain sebagainya.

Penelitian Pisch (2010) yang menemukan bahwa remaja korban cyberbullying

menimbulkan efek negatif pada emosi dan perilaku orang tersebut. Pisch (2010) menemukan

bahwa dari 203 partisipan, terdapat 20.4% merasa takut setelah mengalami cyberbullying,

68.8% marah, 32.3% cemas, 32.2% malu, 43.9% sedih dan disakiti, dan 21.9% menyalahkan

diri sendiri.

Cyberbullying berpengaruh terhadap harga diri korban. Ketika remaja mengalami

cyberbullying maka akan menimbulkan sikap menganggap dirinya tidak berharga, mudah

tersinggung, tidak yakin akan kemampuan dirinya sendiri, tidak bersemangat, merasa

terasing, dan mudah menyerah. Seperti hasil penelitian Pisch (2010) korban cyberbullying



menjadi tidak hadir ke sekolah (13.1%), menangis (28.2%), sulit berkonsentrasi (34.6%), dan

berhenti sekolah (16.1%). Maka dari itu cyberbullying memiliki dampak negatif terhadap

korban atau subjek yang menjadi sasaran perilaku cyberbullying.

Penelitian lain yang membuktikan bahwa cyberbullying mempengaruhi harga diri

korban adalah penelitian Aken & Buelga (2011) yang menemukan bahwa perilaku

cyberbullying, misalnya mengeluarkan teman atau seseorang dari kelompok anggota chatting

di facebook, mengakibatkan korban cyberbullying cenderung mengurung diri, menjauhi

teman-temannya, tidak mau pergi ke sekolah dan menganggap dirinya tidak berharga.

Penelitian ini juga menjelaskan intimidasi di kalangan remaja telah menemukan hubungan

yang relatif konsisten antara korban dan rendah diri.

2. Pertanyaan penelitian

Bagaimana harga diri remaja korban cyberbullying?


