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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Harga Diri 

1. Pengertian Harga Diri 

Menurut Wrightsman, Dane dan Deaux (1993) harga diri merupakan 

evaluasi diri sendiri dengan cara positif atau negatif. Menurut Brown dan 

Marshall (2002) harga diri adalah disposisi global dan afektif yang tidak berasal 

dari penilaian orang tentang kualitas mereka secara lebih spesifik, tetapi juga 

berfungsi untuk mengatur pernyataan afektif berupa perasaan harga diri 

(misalnya, kesombongan vs penghinaan) dan juga merupakan nilai afektif yang 

mendasari perbedaan harga diri dalam perilaku. Harga diri menurut Gecas (1982) 

mengacu pada evaluasi diri individu secara keseluruhan tentang dirinya sendiri. 

Sedangkan menurut Lawrence (2006) harga diri didefinisikan sebagai 

evaluasi individu atas perbedaan antara gambaran diri dan diri ideal. Menurut 

Schiraldi (2007) harga diri merupakan sebuah pendapat yang realistis (berkenaan 

dengan kebenaran, mengetahui dan jujur secara akurat tentang kekuatan, 

kelemahan, dan segala sesuatu diantaranya) dan menghargai diri sendiri 

(berkaitan dengan memiliki perasaan yang baik secara keseluruhan tentang orang 

yang dilihat sehingga mendapatkan rasa bermakna apresiatif). 



14 
 

 

Menurut Eagly dan Chaiken (Wright, 2001) harga diri adalah sikap 

seseorang berupa orientasi evaluatif terhadap diri sendiri. Rogers (2003) 

menyebutkan bahwa harga diri mengacu pada sikap yang dimiliki orang terhadap 

dirinya sendiri. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa harga diri 

merupakan orientasi evaluatif keseluruhan pikiran maupun perasaan individu 

terhadap dirinya sendiri.  

2. Faktor yang Mempengaruhi Harga Diri 

Menurut Lawrence (2006) faktor yang mempengaruhi tingkat harga diri 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh orangtua  

Anak-anak kecil bergantung pada kelompok keluarga untuk 

kesejahteraan umum termasuk pengembangan harga diri mereka. Rosenberg 

(Gecas, 1982) menyebutkan sejauh mana minat dan dukungan orang tua untuk 

anak berhubungan positif dengan harga diri anak.  

b. Perubahan dalam struktur keluarga  

Perceraian, kehilangan, perpisahan, dan perubahan struktur keluarga, 

dapat menghasilkan perubahan dalam gaya hidup keluarga. Namun, 

perubahan apa pun yang terjadi dalam lingkungan keluarga atau strukturnya, 

cara seluruh keluarga bereaksi terhadap perubahan, dukungan emosional yang 

diberikan satu sama lain dan harapan untuk masa depan yang merupakan 

pengaruh utama pada konsep diri anak yang sedang berkembang. 
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c. Pengaruh teman sebaya dan saudara kandung 

Ketika anak telah belajar menyatakan secara verbal dan telah 

mengembangkan beberapa kemandirian gerakan, pengaruh saudara kandung 

dan teman sebaya menjadi faktor penting dalam pembentukan harga diri. 

Ketika memasuki masa sekolah, teman sebaya dan saudara kandung menjadi 

sumber harga diri anak dibandingkan orang tua mereka sendiri. 

d. Pengalaman kegagalan 

Kegagalan seorang anak tidak hanya bergantung pada kritik orang lain 

melainkan juga pada evaluasi terhadap dirinya sendiri. Apabila anak-anak 

secara konsisten dikritik dan diserang karena tidak mencapai standar yang 

ditetapkan oleh orang lain, maka anak akan mengalami harga diri yang 

rendah. Pada pengalaman kegagalan, bukan kegagalan yang menjadi 

masalahnya. Namun, sikap individu terhadap kegagalan yang dapat 

menurunkan harga diri.  

e. Pengaruh media  

Remaja mudah dipengaruhi oleh apa yang dilihat dan didengar melalui 

media. Sedangkan sebagian besar media mungkin mencerminkan nilai-nilai 

budaya dari kelompok yang dimiliki anak, namun tidak selalu dapat 

diterapkan. Misalnya, program populer seperti sinetron yang bisa memperkuat 

stereotip seks tradisional dimana pria sering digambarkan lebih agresif dan 

lebih terbuka daripada wanita yang disajikan lebih peduli dan kurang agresif. 
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f. Masa remaja  

Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa merupakan waktu 

yang ambigu bagi para remaja yang dapat menghasilkan semua jenis 

ketidaknyamanan dan ancaman terhadap harga diri pada remaja. Selain itu, 

keseimbangan menjadi berubah ketika nilai-nilai dan standar dari kelompok 

teman sebaya dan semua media mempengaruhi pencarian identitas pada 

dewasa muda. 

g. Identitas budaya  

Anak-anak mulai mengidentifikasi kelompok keluarga mereka 

kemudian memperluas kesetiaan kelompok dengan menggabungkan 

kelompok lingkungan, sekolah, agama, dan negara. Ketika mereka merasa 

tidak dapat mengidentifikasi sepenuhnya budaya mana pun, maka akan 

memiliki potensi untuk menyebabkan harga diri yang rendah. 

h. Krisis lain  

Anak-anak terkadang menjadi korban berbagai peristiwa traumatis 

diluar sekolah atau menyaksikan peristiwa traumatis yang menyebabkan anak 

membutuhkan dukungan dan konseling. Tanpa dukungan dan mekanisme 

orang tua dalam sekolah itu sendiri, peristiwa-peristiwa tersebut dapat 

memiliki efek negatif jangka panjang pada konsep diri yang berkembang pada 

anak. 
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Sedangkan menurut Elliott (2001) harga diri dipengaruhi oleh faktor: 

a. Pengaruh keluarga (tetapi hanya jika perceraian terjadi ketika ibu relatif 

muda)  

b. Urutan kelahiran dan struktur keluarga (anak laki-laki lebih muda dalam 

keluarga yang memiliki kebanyakan anak perempuan memiliki tingkat harga 

diri yang lebih tinggi, karena mereka merasakan  penerimaan diri tak bersyarat 

yang didorong oleh hubungan khusus orang tua kepada mereka). 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi harga diri adalah pengaruh keluarga (adanya perubahan dalam 

struktur keluarga), urutan kelahiran dan pengaruh saudara kandung, pengaruh 

teman sebaya, pengalaman kegagalan, pengaruh media, masa remaja, identitas 

budaya, dan adanya krisis lain.  

3. Dimensi Harga Diri 

Menurut Gecas (1971) harga diri terdiri dari dua dimensi yakni : 

a. Sense of power 

Sense of power mengarah pada perasaan tentang kompetensi, efektivitas, 

dan pengaruh pribadi (Gecas, 1971). Menurut Bandura (1977, 1982); Burke 

dan Stets (1999), Franks dan Marolla (1976); Gecas dan Schwalbe (1983) 

(Cast & Burke, 2009) kompetensi mengacu pada sejauh mana individu 

melihat diri mereka mampu dan bermanfaat. Ketika individu merefleksikan 
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perilaku mereka dan mengamati bahwa mereka telah berhasil 

mempertahankan kecocokan antara makna situasional dan standar identitas. 

b. Sense of worth  

Sense of worth berkaitan dengan perasaan individu terhadap nilai pribadi 

dan nilai moral dirinya yang menyangkut perilaku pribadi dan interpersonal 

individu seperti keadilan, timbal balik, kehormatan yang menjadi proses 

penilaian yang direfleksikan (Gecas, 1971, 1982). Menurut Brown dan Lohr 

(1987); Burke dan Stets (1999); Ellison (1993) (Cast & Burke, 2009) dimensi 

nilai mengacu pada sejauh mana individu merasa bahwa mereka adalah orang 

yang bernilai. Ketika individu menerima umpan balik yang memverifikasi diri 

dalam kelompok (melalui penilaian dan perbandingan sosial yang tercermin), 

perasaan yang diterima dan dihargai oleh orang lain didalam kelompok 

diperkuat sehingga dapat meningkatkan harga diri berdasarkan nilai. 

Tafarodi dan Swann (Ervin & Stryker, 2001) menyebutkan bahwa dimensi 

dari harga diri adalah sebagai berikut: 

a. Self-liking  

Menurut Tafarodi dan Swann (2001) dimensi menyukai diri berkaitan 

dengan umpan balik yang diterima dari orang lain dan kompetensi diri untuk 

tindakan yang bermanfaat. Menyukai diri sendiri merupakan suatu bentuk 

pengalaman berharga diri sebagai objek sosial yakni memandang diri sebagai 
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orang baik atau jahat yang dapat mengurangi rasa sakit seseorang yang secara 

keseluruhan sangat berharga sebagai individu dengan kepentingan sosial. 

b. Self-competency  

Menurut Tafarodi dan Swann (2001) kompetensi diri adalah produk dari 

pengalaman diri sendiri yang secara umum merasa bahwa dirinya mampu atau 

tidak mampu. Kompetensi diri mengacu pada orientasi positif atau negatif 

terhadap diri sendiri sebagai sumber kekuatan dan kebermanfaatannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi harga diri 

terdiri dari dimensi kekuatan (sense of power) yang meliputi perasaan 

mampu/kompetensi individu dan dimensi nilai (sense of worth) yang meliputi 

penilaian diri baik/buruk berdasarkan umpan balik dari orang lain sehingga 

membuatnya menyukai dirinya dan merasa bernilai.  

B. Kemampuan Pemantauan Diri 

1. Pengertian Kemampuan Pemantauan Diri 

Kemampuan pemantauan diri didefinisikan oleh Lennox dan Wolfe (1984) 

sebagai kemampuan untuk memodifikasi atau mengendalikan presentasi diri dan 

sensitif terhadap perilaku ekspresif orang lain. Nickerson (Averill, 2002) 

kemampuan pemantauan diri adalah kemampuan individu dalam membimbing 

dan menilai upaya seseorang untuk keefektifannya sendiri. Sedangkan menurut 

Snyder (Day & Schleicher, 2009) kemampuan pemantauan diri mencerminkan 
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perbedaan sejauh mana individu memantau presentasi diri mereka, perilaku 

ekspresif, dan tampilan afektif nonverbal.  

Menurut Snyder (Zanna, 2010) kemampuan pemantauan diri merefleksikan 

kecenderungan dan kemampuan individu untuk mengubah perilaku mereka 

dalam menanggapi tuntutan situasional. Sedangkan Wijayanti (2015) 

mendefinisikan kemampuan pemantauan diri sebagai kemampuan individu untuk 

menyesuaikan perilaku dengan faktor situasional dari luar.   

Weiner (2003) menyatakan bahwa kemampuan pemantauan diri 

mencerminkan sejauh mana individu mendasarkan pilihan perilaku mereka pada 

isyarat internal versus eksternal. Kemampuan pemantauan diri menurut Bordens 

dan Horowitz (2008) diartikan sebagai seseorang yang memusatkan perhatian 

pada tingkah lakunya ketika berada dalam situasi sosial tertentu.  

Menurut Kenrick, Neuberg dan Cialdini (2010) kemampuan pemantauan 

diri adalah kecenderungan individu untuk terkait dengan citra publik seseorang 

dan menyesuaikan tindakan agar sesuai dengan kebutuhan situasi saat ini. Rogers 

(2003) menyebutkan bahwa kemampuan pemantauan diri adalah tentang cara 

individu memantau perilaku mereka untuk menyesuaikannya dengan situasi yang 

berbeda. 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

pemantauan diri merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam mengubah 
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perilaku personal untuk memberikan respons terhadap tuntutan dari situasi sosial 

eksternal.  

2. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Pemantauan Diri 

Menurut Fuglestad dan Snyder (2009) perbedaan kemampuan pemantauan 

diri muncul karena dipengaruhi oleh faktor berikut: 

a. Lingkungan  

Faktor lingkungan berkaitan dengan adanya perbedaan pola 

komunikasi pada masa kanak-kanak atau menerima penanganan yang berbeda 

dari orang dewasa di masa kanak-kanak dan pengembangan orientasi 

pemantauan diri diawal sensitif terhadap beberapa parameter lingkungan 

tertentu seperti perhatian yang diterima dari pengasuh. Anak-anak yang 

menerima sedikit perhatian dari pengasuh mereka mengembangkan strategi 

yang dirancang untuk mendapatkan perhatian orang lain (strategi pemantauan 

diri yang tinggi).  

b. Usia. 

Berdasarkan hasil penelitian Musser dan Browne (Fuglestad & Snyder, 

2009) yang menguji stabilitas skor pemantauan diri untuk siswa kelas 

pertama, ketiga, dan kelima selama 15 bulan, serta hubungan pemantauan diri 

terhadap variabel kepribadian lain, kompetensi, dan penerimaan teman 

sebaya, didapatkan bahwa skor pemantauan diri stabil dari waktu ke waktu 

untuk setiap kelompok usia.  
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c. Pengaruh budaya. 

Menurut Snyder (Fuglestad & Snyder, 2009)  individu dengan 

kemampuan pemantauan diri yang tinggi menggunakan pengetahuannya 

tentang orang dan perilaku prototipik untuk situasi tertentu dan berusaha 

untuk menjadi orang itu. Menurut Gudykunst et al (1989); Gudykunst, Yang, 

dan Nishida (1987) (Fuglestad & Snyder, 2009) mengungkapkan bahwa 

orang-orang dari budaya yang lebih individualistik (misalnya, Amerika 

Serikat, Australia) memiliki skor pemantauan diri yang lebih besar daripada 

orang-orang dari budaya yang lebih kolektivistik (misalnya, Jepang, Taiwan). 

Menurut Rani, Priyadharshini & Kannadasan (2011) faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pemantauan diri yakni: 

a. Faktor lingkungan, bisa menjadi tempat kerja itu sendiri, budaya organisasi, 

pekerjaan itu sendiri, dan lain-lain. 

b. Karakteristik individu, dapat berupa jenis kelamin, usia, ras, kepribadian, dan 

lain-lain. 

c. Karakteristik lawan bicara. Menurut Zanna dan Pack (1975); Gardner dan 

Martinko (1988) (Rani, Priyadharshini & Kannadasan, 2011)  menemukan 

bahwa individu lebih terpusat pada lawan bicara yang menarik dibandingkan 

lawan bicara yang tidak menarik. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pemantauan diri yaitu faktor lingkungan (pola 
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komunikasi masa kanak-kanak, perhatian orangtua, pengaruh budaya 

lingkungan), karakteristik individu (usia, ras, kepribadian), dan karakteristik 

lawan bicara. 

3. Dimensi Kemampuan Pemantauan Diri 

Menurut Lennox (1985) dimensi kemampuan pemantauan diri terdiri dari: 

a. Kemampuan untuk memodifikasi presentasi diri 

Merujuk pada kemampuan bertindak sosial yang dinilai oleh orang lain 

dan menggunakan isyarat tersebut sebagai panduan untuk mengatur presentasi 

diri.  

b. Kepekaan terhadap perilaku ekspresif orang lain 

Merujuk pada kontrol ekspresif (kepekaan terhadap penyajian diri orang 

lain). Kemampuan kontrol ekspresif berasal dari pemodelan perilaku ekspresif 

orang lain dimana ekspresi emosi diri sendiri dapat diatur sebagian oleh 

kemampuan untuk mengidentifikasi dan meniru penampilan emosi tertentu 

dari orang lain. Selain itu kepekaan terhadap perilaku ekspresif orang lain 

berkaitan dengan demonstrasi ketepatan perilaku dalam menata upaya 

rekaman orang lain untuk mengekspresikan emosi. 

Menurut Snyder (1979) dimensi kemampuan pemantauan diri terdiri dari: 

a. Perhatian presentasi diri terhadap kesesuaian sosial, seperti tidak berusaha 

untuk melakukan atau mengatakan hal-hal yang disukai orang lain 

dipertemuan sosial.  
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b. Perhatian terhadap informasi perbandingan sosial sebagai isyarat untuk 

presentasi diri ekspresif yang sesuai situasi. Berkaitan dengan ketika merasa 

tidak yakin bagaimana bertindak dalam situasi sosial, individu melihat 

perilaku orang lain sebagai petunjuk.  

c. Kemampuan untuk mengontrol dan mengubah pernyataan diri dan perilaku 

ekspresif seseorang,  misalnya dapat mengatakan kebohongan untuk hal yang 

dianggap benar. 

d. Menggunakan kemampuan dalam situasi tertentu, misalnya individu mungkin 

terkesan menipu orang dengan bersikap ramah ketika dirinya benar-benar 

tidak menyukai mereka.  

e. Sejauh mana perilaku ekspresif dan presentasi diri seseorang disesuaikan dan 

dibentuk menyesuaikan dengan situasi sosial tertentu. Hal ini berkaitan 

dengan individu bertindak seperti orang yang berbeda dalam situasi dan 

dengan orang yang berbeda.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi kemampuan 

pemantauan diri terdiri dari kemampuan untuk memodifikasi presentasi diri yang 

menggunakan perbandingan sosial sebagai isyarat berperilaku dan kepekaan 

terhadap perilaku ekspresif orang lain dengan menggunakan kemampuan 

menyesuaikan diri dengan situasi sosial.  
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C. Hubungan Antara Kemampuan Pemantauan Diri dengan Harga Diri Siswa 

Secara umum, literatur penelitian menunjukkan bahwa nilai sekolah 

berhubungan positif dengan harga diri yang tinggi dimana individu yang menerima 

nilai yang bagus cenderung menunjukkan peningkatan harga diri  (Chung, Robins, 

Trzesniewski, Noftle, Roberts & Widaman, 2013). Selain itu, beberapa penelitian 

sebelumnya disebutkan oleh Chung dkk., telah menunjukkan bahwa siswa telah 

meningkatkan ekspektasi tentang nilai mereka yang kemudian meningkatkan 

kemungkinan bahwa harga diri akan berdampak negatif ketika siswa gagal memenuhi 

harapan tidak realistis akan nilai yang diinginkan.  

 Harga diri yang rendah biasanya dikaitkan dengan hal-hal seperti hati-hati, 

penakut, kurang inisiatif, menghindari konflik, ketidakamanan, kecemasan, depresi, 

dan seterusnya (Mruk, 2006). Hasil penelitian Leary (Hisken, 2011) menyebutkan 

bahwa siswa dengan kecenderungan harga diri rendah mengalami kesulitan 

psikologis seperti kesepian, kegagalan akademik, dan depresi.  

Beberapa studi terdahulu yang disebutkan oleh Baumeister, Tice dan Hutton 

(1989) menunjukkan bahwa individu pada umumnya termotivasi untuk melindungi 

dan meningkatkan rasa harga diri mereka dimana untuk menghindari pengalaman 

kegagalan dan penolakan, individu mengadopsi sikap presentasi diri yang hati-hati 

untuk meminimalkan keadaan yang dianggap memalukan. 
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Menurut Baumgardner et al (Holbrook, 1999) menyebutkan bahwa individu 

dengan harga diri rendah cenderung memanipulasi presentasi diri publik dan 

presentasi diri tersebut meningkatkan harga diri mereka. Sedangkan menurut Lepine 

dan Van Dyne (Premeaux & Bedeian, 2003) menemukan bahwa harga diri memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tingkah laku ekspresif individu. 

Lennox (Hoyle & Sowards, 1993) mengemukakan bahwa presentasi diri 

mewakili suatu bentuk kemampuan pemantauan diri yang akan digunakan oleh 

individu yang kurang percaya diri secara sosial, sedangkan kontrol diri ekspresif 

mewakili bentuk-bentuk kemampuan pemantauan diri yang menunjukkan keyakinan 

dan ketegasan yang lebih besar.  

Synder (1979) menyatakan bahwa kemampuan pemantauan diri adalah 

kemampuan sejauh mana individu bisa mengontrol tingkah laku ekspresif, presentasi 

diri, dan penampilan non verbal. Menurut Lippa (Fuglestad & Snyder, 2009) individu 

dengan kemampuan pemantauan diri yang tinggi jika dibandingkan dengan 

kemampuan pemantauan diri rendah, memproyeksikan presentasi diri yang secara 

umum lebih ramah tamah dan kurang khawatir dan cemas.  

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Musser dan Browne (1991) didapatkan 

bahwa kemampuan pemantauan diri berhubungan dengan harga diri dimana tingginya 

kemampuan pemantauan diri diasosiasikan dengan tingginya harga diri. Ickes dan 

Holloway (2006) menyebutkan perhatian utama individu dengan kemampuan 

pemantauan diri tinggi adalah untuk mengatur harga diri mereka sendiri melalui 
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manajemen kesan yang efektif, dimana ketika individu melakukan kemampuan 

pemantauan diri dengan mengatur presentasi diri mereka dan mendapatkan 

penerimaan dari mitra interaksinya, maka harga diri mereka semakin positif. Selain 

itu, Ickes dan Holloway juga menyebutkan bahwa upaya kemampuan pemantauan 

diri yang dilakukan individu selain untuk membuat interaksi mereka berjalan dengan 

baik, juga memungkinkan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat harga diri 

yang relatif positif. 

Sebaliknya, Turan (2015) menyebutkan bahwa tingkat harga diri juga 

memprediksi tingkat kemampuan pemantauan diri. Ayan dan Topaloglu (2017) 

menyatakan bahwa terdapat korelasi antara harga diri dengan kemampuan 

pemantauan diri, dimana tingkat harga diri dapat meningkatkan kemampuan 

pemantauan diri yakni kemampuan individu dalam memodifikasi presentasi diri dan 

meningkatkan kepekaan terhadap ekspresi orang lain.  

Selain itu menurut Schlenker, Soraci dan McCarthy, Borden dan Horowitz 

(Norris & Porter, 2011) menyebutkan bahwa individu dengan harga diri yang tinggi 

menjadi lebih mementingkan peningkatan presentasi diri mereka ketika tuntutan 

sosial meningkat, cenderung menunjukkan poin-poin bagus dirinya, membanggakan 

atau menekankan kualitas mutu mereka ketika mencoba untuk mempengaruhi 

persepsi orang lain.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang kemampuan pemantauan diri dan harga diri. 
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D. Kerangka Berpikir 

 

 

 

E. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teori dan kerangka berpikir tersebut, maka peneliti 

mengajukan hipotesis penelitian: ada hubungan antara kemampuan pemantauan diri 

dengan harga diri siswa menengah atas di Kecamatan Muara Beliti.

Harga Diri Kemampuan 

Pemantauan Diri 


