
 

 

PENDAHULUAN 

Media sosial seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Line dan lain 

sebagainya tidak bisa dipandang sebagai hal biasa. Kebiasaan untuk terus mengakses 

media sosial tersebut dapat menimbulkan suatu permasalahan dan tanpa disadari dapat 

menimbulkan pengaruh pada kehidupan manusia. Media sosial tidak hanya populer di 

kalangan anak-anak dan remaja tetapi juga di kalangan masyarakat berusia lanjut. 

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggaraan Jasa 

Internet Indonesia) pada tahun 2019-2020, menunjukan bahwa penggunaan internet di 

Indonesia mencapai 196,71 juta jiwa (73,7%), dengan jumlah populasi masyarakat 

Indonesia sebanyak 266,91 juta jiwa. Hal tersebut menunjukan bahwa terjadi 

peningkatan penggunaan internet dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebanyak 4,9%, 

dengan pengguna tertinggi yaitu pada usia 20 sampai 24 tahun sebanyak 14,1%, dan 9 

sampai 19 tahun sebanyak 9,6%.  Layanan internet yang paling banyak diakses yaitu 

media sosial sebanyak (87,13%). Fuster, Chamarro dan Oberst (2017) mengemukakan 

bahwa adanya keingintahuan pengguna yang ingin terus diperbarharui sehingga terjadi 

peningkatan penggunaan yang signifikan. Media sosial menyediakan alternatif sarana 

hiburan dengan beragam pilihan, tidak hanya sebagai media pencari informasi, namun 

dapat memenuhi kebutuhan untuk berekspresi. Di sisi lain apabila keingintahuan yang 

tinggi tersebut tidak disertai dengan kontrol lama kelamaan akan menimbulkan 

permasalahan yang disebut Fear of Missing Out (FoMO) atau kecemasan saat 

terhambatnya informasi yang ingin diakses.  

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2021 yang dilakukan 

pada tujuh orang siswa-siswi SMK Kristen Soe yang menggunakan Facebook, 

ditemukan bahwa mereka mengalami gelisah atau ketakutan akan ketinggalan berita 

sehingga mereka terus menerus memeriksa akun media sosialnya untuk bisa melihat 

pemberitahuan terbaru dari teman-temannya, mereka masih seringkali merasa 

ketinggalan berita walaupun sudah mengetahui informasi terbaru, bahkan disaat sedang 

acara keluarga atau bersama dengan teman-teman mereka pun masih menyempatkan 

diri untuk memegang smartphone untuk melihat atau memantau kegiatan orang lain 

atau teman-teman lain melalui media sosial, mereka juga mengatakan bahwa mereka 

mengunakan media sosial setiap jam dan tidak dapat mengalihkan pandangan dari 

smartphone, adapun yang mengatakan bahwa mereka akan merasa sedih, cemburu 



 

 

ketika mereka tidak terlibat dalam aktifitas yang dilakukan oleh teman-teman mereka 

dan mereka selalu mengabadikan semua momen bersama untuk di posting di media 

sosial mereka. Kondisi ini menunjukan bahwa  siswa-siswi SMK Kristen Soe 

mengalami Fear of Missing Out (FoMO). 

FoMO disebut sebagai suatu social anxiety (kecemasan sosial) yang lahir dari 

kemajuan teknologi informasi dan keberadaan media sosial yang kian meningkat 

(Przybylski, Murayama, DeHaan, & Gladwell., 2013). Remaja yang memiliki tingkat 

FoMO yang tinggi cenderung membuka media sosial lebih sering baik itu disaat bangun 

tidur, sebelum tidur, makan dan adanya kemungkinan remaja menggunakan 

smartphone ketika berkendara motor (Przybylski dkk, 2013). Bagi remaja yang 

mengalami FoMO mereka akan merasa cemas jika tidak mengetahui informasi terbaru 

di media sosial, hal tersebut membuat sehingga remaja tidak bisa terpisahkan dengan 

smartphone. Dampak negatif yang diberikan oleh FoMO bagi remaja adalah perasaan 

iri hati, perasaan terpinggirkan, masalah identitas diri, gambaran diri negatif dan 

kesepian. Remaja yang mengalami FoMO lebih cenderung menggunakan media sosial 

karena mereka perlu untuk selalu terhubung dengan orang lain. Remaja juga khawatir 

tidak dapat terhubung sehingga mereka memeriksa secara terus menerus dan seiringnya 

waktu dapat berkembang menjadi kecanduan dan ketergantungan terhadap media sosial 

(Griffith & Kuss., 2017). 

Menurut Przybylski dkk (2013) FoMO adalah ketakutan akan kehilangan 

momen berharga individu atau kelompok lain dimana individu tersebut tidak dapat 

hadir di dalamnya. FoMO ditandai dengan adanya keinginan untuk terus berhubungan 

dengan apa yang individu lain lakukan melalui media sosial. Sayrs (dalam Sianipar dkk,  

2019) mengatakan bahwa individu yang mengalami FoMO pada umumnya merasa 

takut jika tidak dapat terhubung dan mengikuti informasi terbaru di media sosial. FoMO 

merupakan jenis kecemasaan yang umum atau sering dirasakan oleh remaja. Kondisi 

FoMO ditandai dengan adanya rasa takut tidak mengikuti perkembangan zaman dan 

takut akan kehilangan momen berharga dan informasi terbaru di media sosial. Kondisi 

ini juga terjadi pada siswa-siswi SMK Kristen Soe yang dari segi usia termasuk remaja.  

Menurut Przyblylski dkk (2013) terdapat aspek-aspek dalam FoMO antara lain :  

1. Ketakutan akan kehilangan momen berharga dari individu. 

Kedaan emosional individu saat merasa cemas dan merasa takut 

ketika tidak terrhubung dengan suatu kejadian, percakapan atau 



 

 

pengalaman dengan orang lain dan ada keinginan untuk selalu membuka 

media sosial. Individu cenderung ingin selalu membagikan kegiatan 

pribadinya kepada orang lain secara online dan merasa bahwa kegiatan 

tersebut penting untuk diketahui oleh orang lain. 

2. Ketakutan akan kehilangan momen berharga dari kelompok lain.  

Suatu perasaan yang muncul ketika individu mengetahui bahwa 

orang lain mengalami momen yang menyenangkan atau bahagia dan 

individu merasa telah kehilangan momen berharga bersama dengan 

orang lain. Hal tersebut dapat ditandai dengan individu selalu melihat 

atau melihat sesuatu yang dibagikan oleh orang lain secara online  

dengan begitu individu merasa tetap menjadi bagian dari orang tersebut.  

3. Keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang lain lakukan. 

Perasaan tidak menyenangkan yang ditunjukan oleh individu 

seperti perasaan gelisah ketika individu tidak terhubung dengan suatu 

kejadian, perasaan cemas, perasaan saat individu merasa tidak berbagi 

pengalaman atau melakukan percakapan dengan orang lain sehingga 

individu cenderung untuk terus mengecek atau melihat smartphone 

miliknya.  

Rasa cemas dan takut ini yang nantiya bisa menyebabkan efek samping pada psikologis 

maupun fisik. Remaja yang mengalami dampak dari FoMO akan merasakan kecemasan 

saat belum bisa terhubung dengan kegiatan atau hal-hal terbaru di waktu tersebut. Abel, 

Buff dan Burr (2016) mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi FoMO 

yaitu :  

1. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan relatedness.  

Relatedness adalah kebutuhan pada individu yang selalu merasakan 

perasan seperti terhubung, tergantung dan rasa kebersamaan dengan orang 

lain. Kondisi seperti ini membuat sehingga individu selalu merasa ingin 

mendapatkan kesempatan yang lebih dalam berinteraksi dengan orang-

orang yang dianggap penting dalam lingkungan individu itu berada. Ketika 

kebutuhan akan relatedness individu tidak terpenuhi maka individu akan 

merasa cemas dan terus mencari tahu tentang aktivitas atau pengalaman 

yang dilakukan oleh orang lain salah satunya melalui media sosial. 

2. Tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis akan self. 



 

 

Kebutuhan psikologis akan self  berkaitan dengan competence dan 

autonomy. Kebutuhan competance berkaitan dengan keyakinan individu 

bahwa individu mampu untuk melakukan perilaku atau tindakan tertentu 

secara efektif dan efisien. Ketika kebutuhan competance rendah maka 

kemungkinan individu akan merasa putus asa dan frustasi. Sementara 

autonomy adalah ketika individu merasa bahwa adanya pilihan, dukungan 

dalam memulai, mengembangkan dan mengakhiri suatu perilaku. Autonomy 

dimaksud bahwa individu bebasa dalam menginterpretasikan tindakan yang 

dilakukan oleh individu tanpa mendapatkan kontrol dari orang lain. Ketika 

kebutuhan akan self tidak terpenuhi maka individu akan cenderung 

menyalurkan semua kegiatannya melalui internet agar dapat memperoleh 

berbagai macam informasi dan bisa terhubung dengan orang lain. 

3. Harga diri 

Individu yang memiliki kebutuhan bersosialisasi membuat individu 

tersebut akan mencari penerimaan diri pada lingkungan sosialnya dan 

menghindari penolakan kepada dirinya. Cara individu dalam bertindak dan 

berperilaku guna untuk mencari penerimaan pada lingkungan sosialnya dan 

menghindar dari penolokan dipengaruhi oleh tinggi rendanya level harga 

diri pada individu. Dalam penggunaan media sosial tinggi rendahnya harga 

diri berpengaruh dalam menentukan perilaku individu. Individu dengan 

harga diri yang rendah akan cenderung menghabiskan waktu dengan 

internet dan ingin selalu terhubung dengan aktivitas orang lain di media 

sosial, dikarenakan individu yang memiliki harga diri yang rendah akan 

cenderung membangun hubungan pertemanan melalui media sosial, 

berbanding terbalik dengan individu yang memiliki harga diri yang tinggi. 

Remaja menganggap interaksi melalui media sosial merupakan sarana yang efektif 

untuk dapat terhubung dengan orang lain, sehingga remaja lebih suka untuk berinteraksi 

secara pasif dengan lingkungannya dan selalu mengunakan media sosial untuk melihat 

momen terbaru yang dilakukan oleh remaja tersebut (Andreassen dkk., 2015). Level 

pengalaman FoMO yang dialami oleh remaja dipengaruhi oleh tinggi rendahnya harga 

diri remaja tersebut (Buglass, Binder, Betts, & Underwood., 2017). Rosenberg (1965) 

menjelaskan bahwa harga diri adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh 

individu terhadap dirinya sendiri baik secara positif maupun negaitif. Evaluasi yang 

dimaksudkan adalah cara atau sikap dalam menerima atau menolak dan menunjukan 



 

 

seberapa besar individu percaya akan kemampuan dirinya. Menurut Rosenberg (1965), 

terdapat dua aspek harga diri yaitu : 

a) Self Competence atau kompetensi diri 

Penilaian yang dilakukan oleh individu terhadap dirinya sendiri yang 

menganggap dirinya memiliki potensi, kemampuan serta dapat diandalkan. 

Seorang individu yang memiliki kompetensi diri yang positif cenderung akan 

merasa puas dengan kemampuan yang dimilikinya.  

b) Self Liking atau penerimaan diri 

Perasaan berharga yang dimiliki oleh individu dalam lingkungan sosial, hal ini 

mengacu pada penilaian sosial terhadap individu tersebut terlepas dari 

bagaimana individu tersebut berpikir mengenai bagaimana orang lain menilai 

atau meilihat dirinya. 

Menurut Oberst dkk (2017) remaja yang harga dirinya yang rendah akan 

membuat remaja tersebut merasa gagal dalam membangun hubungan dengan orang lain 

dan pada akhirnya membuat remaja tersebut merasa terkucilkan dan terasingkan dari 

lingkungan sosialnya dan semakin tinggi resiko remaja tersebut mengalami FoMO, 

sebaliknya remaja yang memiliki harga diri yang tinggi, akan cenderung mampu 

mengembangkan diri, mengevalasi diri secara baik dan positif. Remaja akan merasa 

bahwa dirinya mampu membangun hubungan pertemanan dengan lingkungan sosialnya 

dengan baik tanpa harus memikirkan atau cemas akan dikucilkan dan ditinggalkan atau 

bahkan merasa akan kehilangan momen berharga dengan orang lain hal ini menunjukan 

bahwa remaja tersebut memiliki tingkat FoMO yang rendah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siddik, Mafaza dan Sembiring, 

(2020) menunjukan bahwa harga diri memiliki peran yang signifikan terhadap FoMO, 

yang artinya semakin tinggi harga diri yang dimiliki maka kondisi FoMO juga 

cenderung akan menurun, sebaliknya jika harga diri rendah maka kondisi FoMO akan 

meningkat. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono dan 

Hadiyati, (2019) yang mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan 

antara harga diri dengan FoMO pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi 

Universitas Diponegoro. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

terdapat hasil yang berbeda-beda mengenai hubungan antara harga diri dengan FoMO, 

ada yang mengatakan bahwa harga diri memiliki peran terhadap FoMO ada juga yang 

mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara harga diri dengan FoMO. 



 

 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dari hasil wawancara dan juga hasil 

penelitian sebelumnya yang belum konklusif dimana ada pro dan kontra maka 

penelitian ini akan mengaitkan FoMO dengan harga diri. Rumusan masalah sebagai 

berikut “Apakah terdapat hubungan antara harga diri dengan Fear of Missing Out 

(FoMO) pada remaja pengguna Facebook di SMK Kristen Soe ?”. Maka dari itu tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga diri dengan Fear of 

Missing Out (FoMO) pada remaja pengguna Facebook di SMK Kristen SoE. Hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini yaitu : “Ada hubungan negatif antara harga diri 

dengan Fear of Missing Out (FoMO). Makin rendah harga diri remaja maka makin 

tinggi Fear of Missing Out, dan sebaliknya makin tinggi harga diri remaja maka makin 

rendah Fear of Missing Out (FoMO).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara harga diri dengan Fear of Missing Out 

(FoMO) pada remaja pengguna Facebook di SMK Kristen Soe. 

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Variabel X  : Harga diri 

2. Variabel Y   : Fear of Missing Out (FoMO) 

Definisi Operasional 

• Harga Diri 

Harga diri adalah suatu evaluasi dari diri sendiri dan proses individu 

dalam menerima dirinya secara utuh. Evaluasi yang dimaksudkan adalah cara 

atau sikap dalam menerima atau menolak dan menunjukan seberapa besar 

individu percaya akan kemampuan dirinya. Menurut Rosenberg (1965)  aspek-

aspek harga diri  yaitu self competance atau kompetensi diri dan self liking atau 

penerimaan diri. Variabel ini diukur dengan Skala Harga Diri dari Rosenberg, 

makin tinggi skor yang diperoleh individu menunjukan harga diri yang tinggi 

pada individu tersebut, dan sebaliknya makin rendah skor yang diperoleh 

individu menunjukan harga diri yang rendah pada individu tersebut. 

• Fear of Missing Out (FoMO) 

Fear of Missing Out (FoMO) adalah keadaan pada remaja yang ditandai 

dengan rasa cemas, takut dan gilisah jika remaja ketinggalan atau kehilangan 

momen berharga di media sosial baik tentang informasi terbaru ataupun 

menyangkut dengan aktivitas sosial. Menurut Przyblylski dkk (2013)  aspek-

aspek yang ada dalam FoMO yaitu ketakutan kehilangan momen berharga dari 

individu, ketakutan dan kecemasan akan kehilangan momen berharga dari 

kelompok lain, dan keinginan untuk tetap terhubung dengan apa yang orang 

lain lakukan. Variabel ini diukur dengan Skala Fear of Missing Out dari 

Przybylski, makin tinggi skor yang diperoleh individu menunjukan FoMO 



 

 

yang tinggi pada individu tersebut, dan sebaliknya makin rendah skor yang 

diperoleh individu menunjukan FoMO yang rendah pada individu tersebut. 

Partisipan Penelitian 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 73 siswa-siswi Akuntansi SMK 

Kristen Soe. Peneliti menggunakan teknik samping yaitu purposive sampling yang 

mengambil sampel secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok dan 

memenuhi kriteria dari peneliti untuk dijadikan sebagai sumber data. Kriteria sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Menggunakan Facebook minimal 5 jam 

perhari. Alasannya karena pada penelitian yang dilakukan oleh Gezgin, Hamutoğlu, 

Gemikonakli dan Raman (2017) menunjukan bahwa individu yang aktif mengunakan 

media sosial selama 5-7 jam dapat meningkatkan level FoMO. Alasan peneliti 

mengambil sampel siswa-siswi akuntasi dikarenakan permintaan dari pihak sekolah. 

Metode Pengumpulan Data 

1. Skala harga diri 

Skala harga diri ini diadaptasi dari Self-Esteem Scale Rosenberg (1965) yang 

dibuat berdasarkan dua aspek dalam harga diri, dengan total item awal sebanyak 10 

item dengan (a = 0,439), yang item-itemnya telah diterjemahkan kedalam bahasa 

Indonesia oleh (Azwar, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan penskalaan 

Likert, yang terdiri dari 4 alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). Yang merupakan item favorabel 

memiliki skor 4 untuk SS, 3 untuk S, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Sedangkan 

untuk item unfavorable memiliki skor 4 untuk STS, 3 untuk TS, 2 untuk S, dan 1 

untuk SS. 

2. Skala Fear of Missing Out  

Skala Fear of Missing Out yang digunakan disusun oleh Przybylski, dkk (2013), 

yang dibuat berdasarkan aspek-aspek dari Fear of Missing Out, dengan total item 

sebanyak 10 item (r = .95) dan (α = .681). Item-item yang ada masih menggunakan 

bahasa Inggris kemudian peneliti menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia. 

Dalam penelitian ini menggunakan penskalaan Likert, yang terdiri terdapat 4 

alternatif jawaban yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), sangat 



 

 

tidak sesuai (STS). Yang merupakan item favorabel memiliki skor 4 untuk SS, 3 

untuk S, 2 untuk TS, dan 1 untuk STS. Sedangkan untuk item unfavorable memiliki 

skor 4 untuk STS, 3 untuk TS, 2 untuk S, dan 1 untuk SS. 

Dalam menyebarkan skala, peneliti bertemu langsung dengan partisipan di 

SMK Kristen Soe dan meminta subjek untuk mengisi skala jika subjek 

menggunakan Facebook  5  jam perhari sesuai dengan kriteria penelitian, dan dari 

total 168 siswa-siswi Akuntansi di SMK Kristen Soe yang memenuhi kriteria 

penelitain sejumlah 73 siswa-siswi. 

Metode Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode Kolmogorov Smirnov dengan nilai signifikan p 

> 0,05 untuk data disebut normal.  

b. Uji Linieritas 

Pengujian linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang 

sudah ditetapkan oleh penulis secara signifikan memiliki hubungan linier maupun 

tidak. Variabel dapat dikatakan linier jika kedua variabel memiliki nilai signifikansi 

0,05. 

c. Uji Korelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan negatif yang 

signifikan dari variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HASIL 

 

A. Karakteristik Responden 

Tabel Demografi Jenis Kelamin Partisipan 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 24 32,9 

Perempuan 49 67,1 

Berdasarkan  hasil uji karakteristik responden  untuk jenis kelamin dari 

73 partisipan terdapat 24 partisipan laki-laki dengan presentase 32,9% dan 

prempuan sebanyak 49 partisipan dengan presentase 67,1%. 

 

Tabel Demografi Umur  Partisipan 

Umur  Frekuensi Presentase 

16 – 17 Tahun 29 39,7 

18 – 19 Tahun 37 50,7 

20 -21 Tahun 7 9,7 

Berdasarkan hasil uji karakteristik responden untuk umur dari 73 

partisipan terdapat 29 partisipan dengan presentase 39,7 yang memiliki usia dari 

16-17 tahun, 37 partisipan dengan presentase 50,7 dari usia 18-19 tahun dan 7 

partisipan dengan presentase 9,6 dari usia 20-21 tahun. 

 

Tabel Demografi Kelas Partisipan 

Kelas Frekuensi Presentase 

10 24 32,9 

11 27 37,0 

12 22 30,1 

Berdasarkan hasil uji karakteristik responden untuk pendidikan dari 73 

partisipan terdapat 24 partisipan dengan presentase 32,9% yang berasal dari 



 

 

kelas 10, 27 partisipan dengan presentase 37,0 yang berasal dari kelas 11 dan 

22 partisipan dengan presentase 30,1 yang berasal dari kelas 12. 

B. Analisis Desktiptif 

1. Harga Diri 

  

       Kategorisasi  Skor  Variabel Harga Diri 

Interval Kategori Frekuensi Presentase 

22 ≤ x ≤ 27 Rendah 6 8,2% 

27 ≤ x ≤ 32 Sedang 27 37% 

32 ≤ x ≤ 37 Tinggi 40 54% 

Jumlah 73 100% 

Mean = 29,5 Standar Deviasi = 2,5 

 

Dari total 73 partisipan, terdapat 6 partisipan (8,2%) pada kategori 

rendah, 27 partisipan (37%) pada kategori sedang dan 40 partisipan (54,8%) 

pada kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMK Kristen 

Soe kebanyakan memiliki harga diri yang tinggi. 

 

2. Fear of Missing Out (FoMO) 

     Kategorisasi Skor Variabel  FoMO 

Interval Kategori Frekuensi Presentase 

17  ≤ x ≤  23,7 Rendah 18 24,7% 

23,7 ≤ x ≤  30,3 Sedang 34 46,6% 

30,3  ≤ x ≤  37 Tinggi 21 28,8% 

Jumlah 73 100% 

Mean = 27 Standar Deviasi = 3,3 

 



 

 

Dari total 73 partisipan, terdapat 18 partisipan (24,7%) pada kategori 

rendah, 34 partisipan (46,6%) pada kategori sedang dan 21 partisipan (28,8%) 

pada kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMK Kristen 

Soe kebanyakan memiliki Fear of Missing Out (FoMO) yang sedang. 

 

 

 

 

B. Uji Asumsi 

Hasil Uji Normalitas Harga Diri dan FoMO 

Variabel P Keterangan 

Harga Diri 0,964 Normal 

Fear of Missing Out 0,535 Normal 

 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukan hasil 

untuk variabel Harga diri (X) KSZ = 0,964 dengan nilai signifikansi 0,311 

(p>0.05) menunjukan data berdistribusi normal dan untuk FoMO (Y) nilai KSZ 

0,806 dengan nilai signifikansi = 0,535 (p>0,05) yang berarti bahwa data 

berdistribusi normal. 

 

Uji Linearitas Harga Diri dan FoMO 

 F Sig Keterangan 

Linearity 2,887 0,095 

Linear 

Deviation from linearity 0,498 0,908 

 

Uji linearitas dengan analisis varians antara Harga diri dengan FoMO 

menunjukan bahwa F beda =  0,498 dan nilai signifikan 0,908 (p>0,05) yang berarti 

hubungan kedua variabel tersebut linear. 

C.  Uji Hipotesis 

Variabel Person Correlation Sig (1-tailed) Kesimpulan 



 

 

Harga Diri & FoMO -0,206 0,080 Tidak ada hubungan 

signifikan 

 

Uji Hipotesis menggunakan teknik Korelasi Product Moment dari Pearson 

menunjukan hasil r = - 0,206 dengan nilai signifikansi 0,080 (p>0,05) yang berarti tidak 

terdapat hubungan yang signifikan antara Harga diri dan FoMO. Yang berarti  hipotesis 

penelitian ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian yang diperoleh hasil 

bahwa hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Wicaksono yang  menunjukan  tidak terdapat hubungan antara Harga Diri dengan 

FoMO pada mahasiswa tahun pertama Fakultas Psikologi Universita Diponegoro. Hasil 

ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siddik, dkk (2020) yang 

menjelaskan bahwa Harga Diri berperan signifikan terhadap pengalaman FoMO pada 

remaja pengguna media sosial, dalam hal ini remaja memiliki Harga Diri rendah 

kemungkinan mungkin mengalami FoMo dan sebaliknya. 

Dari hasil uji deskriptif dan kategorisasi yang dilakukan pada 73 partisipan, 

terdapat 6 dan  18 (8,2% dan  24,7%) partisipan pada kategori rendah, 27 dan  34 (37% 

dan 46,6%)  partisipan pada kategori sedang dan 40 dan 21 (54,8% dan 28,8%) 

partisipan pada kategori tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi SMK 

Kristen Soe kebanyakan memiliki harga diri yang tinggi dan Fear of Missing Out 

(FoMO) yang sedang. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, ditemukan bahwa sebagian 

besar FoMO pada remaja berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa 

remaja cukup khawatir dan kehilangan apabila tidak dapat terhubung dengan orang lain, 

remaja merasa cukup takut jika akan kehilangan momen berharga dengan orang lain, 

remaja juga cukup takut ketinggalan informasi terbaru, kondisi tersebut yang membuat 

remaja memiliki keinginan untuk terus terhubung dengan orang lain yang 

menggunakan media sosial. Namun level FoMO yang berada pada kategori sedang ini 

menunjukan bahwa remaja masih dapat mengendalikan dirinya dalam penggunaan 

media sosial, remaja yang memiliki kategori FoMO sedang tidak hanya menggunakan 

media sosial untuk menjaga koneksi sosial agar terus terhubung dengan aktivitas orang 

lain namun karena ada beberapa alasan lainnya dalam hal ini misalkan untuk 

menghabiskan waktu luang, untuk pemenuhan kebutuhan informasi, hiburan. Alasan-

alasan ini sarupa dengan yang dikatakan oleh Smock, dkk (2011). 

Peneliti juga berasumsi bahwa FoMO yang sebagian besar subjeknya berada 

pada kategori sedang karena subjek sudah tergolong pada masa remaja dimana remaja 

umumnya sudah bisa atau sudah memiliki kemampuan dalam mengatasi 

ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar psikologissnya melalui media 

sosial meski belum sempurna. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan 



 

 

oleh Salim, dkk (2017) yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti keinginan untuk 

selalu terhubung dengan orang lain tidak hanya didapat dari media sosial. 

Hasil penelitian juga menujukan bahwa sebagian besar subjek memiliki Harga 

Diri dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa remaja memiliki penilaian yang 

positif pada diri sendiri dan yakin bahwa dirinya mampu dalam melakukan aktivitas 

dalam mencapai tujuan hidup. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukan oleh 

Tafarodi dan Swann (2001) indvidu yang memiliki kompetensi diri yang baik akan 

mampu dalam mengontrol dirinya, dapat beradaptasi dengan lingkungan secara baik 

dan juga mamu bertindak secara efektif. hal ini sama juga dengan pendapat dari 

Rosenberg (dalam Galanou dkk, 2014) yang mengatakan bahwa Individu yang 

memiliki harga diri yang tinggi mencerminkan kondisi pribadi yang positif ditunjukan 

dengan kemampuan untuk memunculkan sikap yang baik seperti dapat berinteraksi 

dengan orang lain, menghargai dirinya, mengganggap dirinya berharga dan sama 

baiknya dengan orang lain, aktif dan berprestasi dibidang akademik dalam upaya 

mengembangkan dan mengekprsikan diri, kemudian dalam menghadapi tuntutan 

lingkungan selalu melakukan dengan bahagia dan efektif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Buglass, dkk (2017)  dengan  partisipan dengan 

usia 13-77 tahun memperoleh hasil yaitu terdapat hubungan yang negatif antara harga 

diri dengan FoMO. Pada penelitian ini juga kisaran usia subjek antara 16-21 tahun, 

dimana pada usia ini media sosial sudah menjadi bagian dari setiap momen maupun 

aktivitas kehidupa sehari-hari. Media sosial merupakan sarana dalam membagikan, 

mendapatkan dan juga mengakses informasi-informasi terbaru.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik Korelasi Product Moment 

dari Pearson menunjukan hasil r = - 0,206 dengan nilai signifikansi 0,080 (p>0,05) yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Harga diri dan FoMO. Nilai 

tersebut menunjukan bahwa kontribusi harga diri terhadap FoMO diperoleh dari faktor 

atau variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Dengan demikian, kontribusi lebih besar 

terhadap FoMO diyaikini berasal dari varibel atau faktor-faktor lainnya. Menurut Abel 

dkk (2016) faktor prediktif yang dapat menjelaskan pengalaman FoMO adalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, dijelaskan bahwa individu yang mengalami 

FoMO ditandai dengan ketidapuasan terhadap tiga kebutuhan dasar yang diantaranya 

yaitu : relatedness, competence dan  autonomy. Relatedness adalah suatu kebutuhan 

pada individu untuk dapat merasakan kedekatan dan keterhubungan dengan orang lain. 

Sedangkan kebutuhan competence berkaitan dengan kepercayaan diri dan keyakinan 



 

 

yang dimiliki oleh individu dalam menjalani hubungan sosial. Kebutuhan autonomy 

juga merupakan suatu kebutuhan yang penting dimana kebutuhan ini merupakan 

prasyarat dari kemampuan individu dalam mengontrol diri dan beradapatasi dengan 

lingkungan sosialnya.  Menurut Morford (2010) Ketiga kebutuhan tersebut jika tidak 

terpenuhi maka akan menimbulkan respon berupa kecemasan. Individu yang 

mengalami kecemasan dalam melakukan hubungan secara langsung dalam lingkungan 

sosial secara tidak langsung akan melakukan aktivitasnya melalui media sosial 

sehingga dapat membuat individu tersebut merasa khawatir, takut dan perasaan cemas 

jika mereka tidak terhubung langsung dengan orang lain melalui media sosial dan 

mereka merasa sudah melewatkan pengalaman berharga bersama dengan orang lain. 

Pada akhirnya kondisi tersebut yang mendorong individu tersebut untuk selalu 

mengakses dan terhubung dengan media sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah didapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara harga diri dengan Fear of Missing Out pada remaja 

pengguna Facebook di SMK Kristen Soe. Hasil analisis  sebagian besar partisipan  

memiliki harga diri pada kategori yang tinggi (54%) dan memiliki FoMO pada kategori 

yang sedang (46,6%). 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti memiliki 

beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas populasi penelitian agar data 

yang akan disampaikan lebih representatif. Diharapkan juga agar peneliti 

selanjutnya lebih mencermati fenomena-fenomena dan faktor-faktor yang 

terkait dengan Harga Diri dan Fear of Missing Out. 

2. Bagi Remaja di SMK Kristen Soe 

Diharapkan agar remaja di SMK Kristen Soe selalu memiliki harga diri yang 

tinggi dan dapat mengontrol penggunaan Facebook maupun media sosial 

lainnya agar tidak menyebabkan keinginan untuk selalu terhubung dengan 

aktivitas di sosial media, dan alangka baiknya remaja diharapkan untuk 

memanfaatkan waktu luang dengan mengisi waktu dengan aktivitas yang lebih 

bermanfaat seperti membaca buku,memasak,berolaraga atau melakukan hobi 

lainnya. 

3. Bagi Guru 

Diharapkan bagi guru agar memperhatikan penggunaan ponsel anak didik saat 

berada disekolah, agar dapat menimalisir penggunaan media sosial dan dengan 

begitu siswa-siswi akan lebih fokus dalam menerima pelajaran atau materi 

yang akan disampaikan oleh guru.  



 

 

4. Bagi Orang Tua 

Diharapkan bagi orang tua agar dapat lebih mengontrol aktivitas anak dalam 

mengkases media sosial ada baiknya orangtua membuat aturan khusus untuk 

penggunaan smartphone agar anak dapat terhindar dari keinginan untuk selalu 

terhubung dengan media sosial atau aktivitas di internet, orang tua pun 

diharapkan lebih banyak memberikan apresias, pujian dan kasih sayang 

terhadap anak agar anak merasa diri mereka berharga dan disayangi. 
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