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Abstrak - Pada masa ini, banyak sekali remaja yang mengagumi tokoh idola. Hal ini dilakukan semata sebagai suatu 
cara remaja untuk mengikuti lingkungannya yang juga mengagumi seorang tokoh idola dan sebagai cermin yang 
indah terhadap diri remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara harga diri dan konformitas 
dengan celebrity worship pada remaja awal di Surabaya.  
 Sampel penelitian berjumlah 100 orang yang duduk di bangku kelas VII di SMP Negeri 43 Surabaya 
dengan teknik pengambilan yaitu incidental sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. 
Data penelitian dikumpulkan dengan Skala Harga Diri, Skala Konformitas dan Skala Celebrity Worship. Skala Harga 
Diri diadaptasi dari skala penelitian milik Wardhani (2009) terdiri dari 32 aitem valid (α=0,903). Skala Konformitas 
berdasarkan teori Baron dan Byrne (2003) terdiri dari 14 item valid (α=0,786). Skala Celebrity Worship diadaptasi 
skala penelitian Maltby dan kawan-kawan (2002) terdiri dari 17 item valid (α=0,824). Analisis data menggunakan 
korelasi product-moment Pearson dan Spearman.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara harga diri dan celebrity worship 
pada remaja di SMP Negeri 43 Surabaya (r=0,265, p<0,05) dan tidak ada hubungan antara konformitas dan celebrity 
worship pada remaja di SMP Negeri 43 Surabaya (r=0,106, p>0,05). Tokoh idola diharapkan dapat memotivasi para 
remaja dalam meningkatkan harga dirinya dan tidak menjadi terobsesi pada tokoh idola yang dapat mengganggu 
proses belajar. 
 
Kata kunci: Harga Diri, Konformitas, Celebrity Worship 
 

I. PENDAHULUAN 
Demam idola (idols) akhir-akhir ini sepertinya 

sedang mewabah di Indonesia. Demam idola ini 
pada umumnya menyerang golongan remaja 
(Ninggalih, 2011). Fenomena ini disampaikan juga 
oleh Damayanti (2014) yang mengatakan bahwa 
demam idol kian menyemarak di Indonesia bahkan 
sudah mencapai taraf yang sangat 
mengkhawatirkan. Demam idol yang terjadi di 
Indonesia ini didukung oleh kemajuan teknologi 
yang semakin canggih. Di era globalisasi seperti 
saat ini, teknologi informasi mudah diakses kapan 
dan dimana saja (Nuryanitha, 2014). 

Hal ini membuat remaja rela mengorbankan 
waktu demi mengikuti update-update tentang tokoh 
idola yang dikagumi. Tidak jarang remaja sampai 
berteriak-teriak histeris ketika idolanya datang dan 
dalam kehidupan sehari-hari para remaja dapat ikut 
menangis, begadang semalaman ketika sang idola 
mengalami masalah. Gaya hidup remaja juga 
perlahan-lahan berusaha mengikuti gaya hidup 
sang idola, seperti model pakaian, model rambut, 
sepatu, dan lain sebagainya mengikuti tokoh idola 
(Ninggalih, 2011).  

Fenomena remaja dan tokoh idola ini tidak 
terlepas dari masalah perkembangan pada masa 
remaja. Masa remaja dimulai pada usia 11 atau 12 
tahun dan diakhiri pada usia duapuluhan 
(Papalia, Olds & Feldman, 2008). Masa remaja 
adalah masa dimana seseorang mencari jati dirinya. 
Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah untuk 
dilalui. Banyak hal yang ditangkap dan dipelajari 
dari lingkungan dan teman sebayanya (Santrock, 
2003).  

Dalam proses ini, remaja membutuhkan figur 
teladan agar mereka bisa mencontoh figur tersebut. 
Hal yang terjadi saat ini adalah idola yang kurang 
baik sering menjadi panutan bagi mereka. Idola 
menjadi latar belakang perubahan tingkah laku 
remaja agar sesuai dengan tuntutan lingkungan 
teman sebaya yang memiliki idola yang sama 
(Ninggalih, 2011). Hal ini menunjukan adanya 
kebutuhan konformitas dengan teman sebaya untuk 
memenuhi tuntutan lingkungannya.     
 Perilaku yang ditunjukkan remaja dalam 
mengidolakan tokoh idolanya terkadang di luar 
batas kewajaran. Salah satu situs media online 
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terbesar di Indonesia menggelar polling fans paling 
fanatik dan militan di Indonesia yang diikuti oleh 
92.694 suara. Menurut media tersebut terdapat 10 
fans yang paling fanatik terhadap idolanya, yaitu: 
Fatinistic (fans dari seorang penyanyi remaja 
Fatin),  Fans JKT48 (fans dari girlband JKT48), 
Comate (fans dari boyband cilik Coboy Junior), 
Smashblast (fans dari boyband SMASH), Sahabat 
NOAH (fans dari band NOAH), NIC (fans dari 
penyanyi Agnes Monica), Afganisme (fans dari 
penyanyi Afgan), Outsider (fans dari Superman Is 
Dead), Slankers (fans dari band SLANK), dan 
Kerabat Kotak (fans dari band KOTAK). Hal ini 
menberikan gambaran bahwa banyak remaja 
mengalami Celebrity Worship Syndrome (pemujaan 
selebriti).  

Pemujaan selebriti (Celebrity Worship) adalah 
suatu bentuk dari hubungan parasosial dimana 
seseorang menjadi terobsesi terhadap selebriti 
(McCutcheon, Ashe, Houran, & Maltby, 2003). 
Hubungan parasosial adalah hubungan yang 
diimajinasikan antara fans dengan sosok yang 
diidolakan yang bersifat satu arah, dari fans kepada 
idola (Dita & Bagus, 2012). Celebrity worship 
dibagi menjadi tiga level, yaitu: entertainment 
social value, motivasi yang mendasari pencarian 
aktif fans terhadap selebriti, intense-personal-
feeling, refleksi perasaan intensif dan kompulsif 
terhadap selebriti, dan borderline-pathological 
tendency, sikap seperti kesediaan melakukan 
apapun demi selebriti (Maltby, dkk., 2005).  

Pada masa remaja tingkah laku sangat 
dipengaruhi oleh pengetahuan tentang siapa dirinya 
dan bagaimana dirinya, namun tingkah laku sosial 
remaja juga dipengaruhi oleh penilaian dan 
evaluasi terhadap dirinya, baik secara positif 
maupun secara negatif. Penilaian atau evaluasi 
secara positif dan negatif terhadap diri ini disebut 
harga diri atau self esteem (Deaux, dkk., dalam 
Sarwono dan Meinarno, 2011).  

Harga diri yang positif akan membuat remaja 
dapat mengatasi penolakan sosial (tidak diterima 
dan tidak menyatu) di lingkungannya (Vaughan & 
Hogg, dalam Sarwono dan Meinarno, 2011). 
Berbeda halnya dengan harga diri remaja yang 
negatif. Remaja akan sukar dalam menerima 
penolakan sosial jika harga diri yang dimilikinya 
negatif, untuk itu berbagai hal akan dilakukan 
untuk menaikan harga dirinya.  

Harga diri yang negatif menjadi salah satu 
faktor penyebab gangguan psikologis atau 
penyimpangan perilaku pada remaja (Swenson dan 
Prelow, 2005; Beaty, 1995; Bussel, 1995 dalam 
Nurul, 2011). Untuk itu perilaku celebrity worship 
merupakan perilaku yang berlebihan dan dianggap 
menyimpang, karena harga diri yang dimiliki 
remaja negatif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan 
Yuliawati (2013) menyatakan bahwa terdapat 

korelasi negatif antara harga diri dan celebrity 
worship (borderline-pathological) yaitu jika harga 
diri rendah maka celebrity worship akan tinggi. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leary (dalam 
Myers, 2012) menyatakan bahwa penolakan sosial 
akan memperendah harga diri remaja dan membuat 
remaja semakin berusaha untuk mendapatkan 
persetujuan.  

Penolakan sosial tersebut dapat memotivasi 
suatu tindakan yaitu peningkatan diri dan pencarian 
penerimaan dimana saja, oleh karena itu remaja 
cenderung melakukan perubahan perilaku sebagai 
hasil dari tekanan sosial yang nyata. Perubahan ini 
disebut dengan konformitas (Myers, 2012).  

Menurut Rakhmat (2000), konformitas adalah 
perubahan perilaku atau kepercayaan menuju 
kelompok sebagai akibat tekanan kelompok yang 
nyata atau yang dibayangkan. Perubahan yang 
dilakukan remaja adalah semata untuk mengikuti 
lingkungan sosialnya sehingga remaja tersebut 
dapat diterima oleh lingkungannya.  

Eksperimen yang dilakukan di Belanda oleh 
Baaren dan koleganya (dalam Myers, 2012) 
mengindikasikan bahwa peniruan remaja terhadap 
lingkungannya akan membuat lingkungan 
menerima remaja tersebut dan menyukainya. 
Seorang teman memiliki pengaruh berlebih 
terhadap diri kita untuk alasan informasional 
(Denrell, 2008; Denrell & Le Mens, 2007 dalam 
Myers, 2012). Jika teman mengidolakan seorang 
selebriti sebagai tokoh idolanya maka remaja yang 
sering mendapatkan informasi dari temannya 
mengenai tokoh idola temannya dapat mendorong 
remaja untuk ikut menyukai tokoh idola tersebut. 

Berdasarkan pemaparan ini, diketahui bahwa 
celebrity worship dapat terjadi karena banyak 
faktor, salah satu faktor adalah harga diri yang 
rendah dan faktor konformitas remaja dengan 
teman sebayanya. Secara simultan, peneliti 
memutuskan untuk melakukan penelitian untuk 
mengetahui apakah ada hubungan harga diri dan 
konformitas terhadap celebrity worship pada 
remaja awal.  

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

Masa remaja adalah masa transisi 
perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa 
dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 
atau 13 tahun dan berakhir pada usia akhir belasan 
tahun atau awal dua puluhan tahun (Papalia, Old, & 
Feldman, 2008). Menurut Santrock (2007), masa 
remaja adalah periode transisi perkembangan 
antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, 
yang melibatkan perubahan-perubahan biologis, 
kognitif, dan sosio-emosional. 

 
Celebrity Worship 
Pemujaan selebriti (celebrity worship) adalah 
bentuk dari hubungan satu arah yang terjadi pada 



Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 4 No. 1, Juni 2015 
 

 
63  

seseorang dan tokoh idolanya dimana seseorang 
menjadi terobsesi terhadap selebriti (McCutcheon, 
Ashe, Houran, & Maltby, 2003). Menurut Maltby 
dan kawan-kawan (2005), ada tiga aspek yang 
menggambarkan tingkatan dari celebrity worship, 
yaitu: 

a. Entertainment social value, motivasi 
dalam diri seseorang untuk terus 
melakukan pencarian informasi tentang 
selebriti favoritnya salah satunya melalui 
media sosial. 

b. Intense-personal-feeling, refleksi dari 
perasaan intensif dan kompulsif terhadap 
selebriti. Hal ini menyebabkan seseorang 
memiliki kebutuhan untuk mengetahui 
apapun tentang selebriti favoritnya. 

c. Borderline-pathological tendency, 
ketersediaan seseorang untuk melalukan 
apapun demi selebriti favoritnya, namun 
hal ini cenderung tidak terkontrol dan 
menjadi irasional. 

 
Harga Diri 
Harga diri adalah penilaian atau evaluasi remaja 
secara menyeluruh terhadap dimensi perubahan 
fisik, kognitif, emosi, dan sosial yang terjadi dalam 
dirinya (Deaux, dkk., dalam Sarwono dan 
Meinarno, 2011; Santrock, 2004; 2007). Menurut 
Coopersmith (1967) terdapat empat aspek harga 
diri, yaitu: 

a. Self Value, nilai-nilai pribadi individu 
yang diyakini sebagai nilai-nilai yang 
sesuai dengan dirinya. 

b. Leadership popularity, kepemimpinan 
individu cenderung menaikan harga 
dirinya. 

c. Family parents, keluarga merupakan 
tempat sosialisasi pertama bagi individu 
yang berdampak pada harga diri individu 
di masa remajanya kelak. 

d. Achievement, individu dengan harga diri 
tinggi akan cenderung memiliki 
kemandirian sosial dan kreativitas yang 
tinggi. 

Konformitas 
Menurut Myer (2012), konformitas adalah 
perubahan dalam perilaku atau belief sebagai hasil 
dari tekanan kelompok yang nyata atau hanya 
berdasar imajinasi. Ada dua pengaruh yang 
membentuk konformitas dalam Baron dan Byrne 
(2003), yaitu: 

a. Pengaruh Sosial Normatif 
Salah satu alasan mengapa remaja 
melakukan konformitas adalah agar disukai 
oleh orang lain dan menghindari penolakan 
dari orang lain. Remaja belajar untuk 
menyetujui orang-orang di sekitarnya dan 

bertindak seperti mereka akan membuat 
orang lain menyukainya. 
b. Pengaruh Sosial Informasional  
Pengaruh sosial yang didasarkan pada 
keinginan individu untuk menjadi benar 
dan untuk memiliki persepsi yang tepat 
mengenai dunia sosial dengan menerima 
pendapat dari orang lain yang remaja 
percayai. 

 
III. METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendalami 
adanya hubungan antara harga diri dan konformitas 
terhadap celebrity worship di SMP Negeri 43 
Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 
yang menekankan pada data-data yang sifatnya 
numerikal (angka) yang diolah dengan metode 
statistika menurut Azwar (2004). 
  Populasi dalam penelitian ini adalah 
remaja awal di Surabaya yang berusia 12 dan 13 
tahun serta memiliki tokoh idola yang digemari. 
Penulis menentukan sampel uji coba sebanyak 30 
orang dan sampel pengambilan data minimal 
sebanyak 100 orang. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah incidental 
sampling. Penulis memutuskan mengambil sampel 
di SMP Negeri 43 Surabaya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 
memberikan skala penelitian pada remaja yang 
duduk di kelas tujuh di SMP Negeri 43 yang 
terletak di jl. Raden Saleh no. 12, Surabaya. Subjek 
pada penelitian ini akan diminta untuk memberikan 
jawaban pada sejumlah pernyataan dalam bentuk 
skala yang mengukur harga diri, konformitas, dan 
celebrity worship dengan memilih satu dari empat 
pilihan jawaban yang ada, yaitu Sangat Tidak 
Sesuai (STS), Tidak Sesuai (TS), Sesuai (S), 
Sangat Sesuai (SS). Skala pada ketiga variable ini 
menggunakan skala Likert dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1.Ketentuan skala dengan menggunakan 

skala likert 
Pilihan Jawaban Favorable Unfavorable 

Sangat Tidak Sesuai 
(STS) 

1 4 

Tidak Sesuai (TS) 2 3 
Sesuai (S) 3 2 
Sangat Sesuai (SS) 4 1 
 
Suatu aitem dikatakan favorable apabila pernyataan 
tersebut berisi konsep keperilakukan yang sesuai 
atau mendukung atribut yang diukur, sedangkan 
unfavorable adalah suatu aitem yang isi 
pernyataannya bertentangan atau tidak mendukung 
ciri perilaku yang dikehendaki oleh indikator 
keperilakuannya menurut Azwar (2013). Jika aitem 
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bersifat favorable maka jawaban sangat sesuai (SS) 
diberi skor empat, sesuai (S) diberi skor tiga, tidak 
sesuai (TS) diberi skor dua, dan sangat tidak sesuai 
(STS) diberi skor satu. Jika aitem bersifat 
unfavorable maka jawaban sangat sesuai (SS) 
diberi skor satu, sesuai (S) diberi skor dua, tidak 
sesuai (TS) diberi skor tiga, dan sangat tidak sesuai 
(STS) diberi skor empat. Data yang didapatkan 
diolah menggunakan program IBM SPSS 22.0 for 
Windows. 

Variable Celebrity Worship, harga diri, 
dan konformitas menggunakan alat ukur yang telah 
dimodifikasi dari penulis lain. Jumlah total aitem 
ketiga variabel sebanyak 81 aitem, dengan 
penyebaran sebesar 23 aitem skala celebrity 
worship, 38 aitem skala harga diri, dan 20 aitem 
skala konformitas. 

Skala celebrity worship yang digunakan 
oleh penulis dimodifikasi dari skala penelitian 
milik Maltby dan kawan-kawan (2002). Skala ini 
disusun berdasarkan Celebrity Attitude Scale (CAS; 
McCutcheon, Lange, & Houran, 2001). Ada tiga 
aspek yang menggambarkan tingkatan dari 
celebrity worship yaitu entertainment socialdimana 
remaja memiliki motivasi untuk melakukan 
pencarian aktif terhadap selebriti, intense personal 
feeling dimana remaja memiliki perasaan intensif 
dan memiliki kebutuhan untuk mengetahui apapun 
tentang selebriti, dan borderline-pathological 
tendency dimana remaja memiliki pemikiran yang 
tidak terkontrol dan menjadi irrasional terhadap 
selebriti. 

Skala harga diri yang digunakan oleh 
penulis diadaptasi dari skala penelitian milik 
Wardhani (2009). Skala ini disusun berdasarkan 
aspek-aspek harga diri menurut Coopersmith 
(1967) yaitu nilai-nilai pribadi individu (self value), 
popularitas kepemimpinan (leadership popularity),  
peran keluarga (family parents), dan kemandirian 
sosial yang mengarah pada kreativitas tinggi 
(achievement). 

Skala konformitas yang disusun oleh 
penulis menggunakan teori dari Baron dan Byrne 
(2003) yaitu terdapat dua pengaruh yang 
membentuk konformitas, yaitu pengaruh sosial 
normatif dimana alasan remaja melakukan 
konformitas agar disukai orang lain dan 
menghindari penolakan sedangkan pengaruh 
informasional dimana remaja memiliki keinginan 
untuk menjadi benar dan menerima pendapat dari 
orang lain mengenai dunia sosial. 

Penulis melakukan uji coba terhadap tiga 
skala penelitian. Skala yang di uji coba adalah 
skala celebrity worship, harga diri dan konformitas. 
Setelah itu, penulis melakukan seleksi terhadap 
aitem dan estimasi koefisien reliabilitas. 

Nilai koefisien reliabilitas pada ketiga 
skala dapat dikatakan tinggi. Nilai yang diperoleh 
sebesar 0,89 untuk skala celebrity worship namun 

setelah diuji coba maka nilai yang diperoleh 
sebesar 0,819. Nilai yang diperoleh sebesar 0,907 
untuk skala harga diri namun setelah diuji coba 
maka nilai yang diperoleh 0,902. Nilai yang 
diperoleh setelah diuji coba untuk skala 
konformitas adalah 0,772. 

Setelah melakukan uji coba aitem yang 
tersisa adalah 17 aitem untuk skala celebrity 
worship, 32 aitem untuk skala harga diri, dan 14 
aitem untuk skala konformitas. 

Uji hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan uji korelasi product-moment pearson 
dengan two tailed test dengan menggunakan 
program IBM SPSS 22.0 for Windows. 

 
IV. HASIL PENELITIAN 

 

Subjek dalam penelitian ini adalah para siswa-siswi 
SMP Negeri 43 yang duduk di bangku kelas 
tujuh,yang berjumlah 100 orang. Data deskripsi 
subjek berdasarkan jenis kelamin ditampilkan pada 
Tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Karakteristik berdasarkan jenis kelamin 

Jenis kelamin Jumlah Persentase (%) 

Laki-laki 54 54 
Perempuan 46 46 

Total 100 100 

Tabel 2 menunjukan bahwa subjek yang berjenis 
kelamin laki-laki berjumlah 54 orang (54%). 
Subjek yang berjenis kelamin perempuan 
berjumlah 46 orang (46%). Data deskripsi subjek 
berdasarkan usia ditampilkan pada tabel 3 sebagai 
berikut. 

Tabel 3. Deskripsi subjek berdasarkan usia 

Usia Jumlah Persentase(%) 
12 tahun 64 64 
13 tahun 36 36 

Total 100 100 
Tabel 3 menunjukan bahwa jumlah subjek 
terbanyak adalah usia 12 tahun sebanyak 64 orang 
(64%). Subjek pada usia 13 tahun sebanyak 36 
orang (36%). 
 

a. Celebrity Worship 
Skor subjek untuk skala celebrity worship 
ditentukan dengan menjumlahkan respon 
jawaban subjek untuk setiap aitem. Gambaran 
umum skor celebrity worship secara teoritis 
maupun empiris terdapat dalam tabel 4. 
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Tabel 4. Gambaran umum skor skala celebrity 

worship 
Berikut tabel deskriptif untuk skor skala celebrity 
worship secara empiris. 

Tabel 5. Tabel deskriptif skor secara empiris 
 N Min Max Mean Std.Dev 

Celebrity 
Worship 

100 23 62 40,90 6,15 

Valid N 
(listwise) 

100     

Jenjang kategorisasi berdasarkan rumus 
kategorisasi ada pada Tabel 7 dengan 
menggunakan gambaran umum skor skala celebrity 
worship secara teoritis adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Kategorisasi data skor celebrity worship 

Kategori Rentang 
Skor 

Frekue
nsi 

     % 

Sangat 
Tinggi 

X > 55,25 1 1 

Tinggi 46,75 < X < 
55,25 

14 14 

Sedang 38,25 < X < 
46,75 

51 51 

Rendah 30 < X < 
38,25 

30 30 

Sangat 
Rendah 

X < 30 4 4 

Total  100 100 
 

 
Tabel 7. Rumus norma kategorisasi 

Kategorisasi Rumus Norma 
Sangat tinggi 

Tinggi 
Sedang 
Rendah 

Sangat rendah 

µ + 1,5 σ < x 
µ + 0,5 σ < x < µ + 1,5 σ 
µ - 0,5 σ < x < µ + 0,5 σ 
µ - 1,5 σ < x < µ - 0,5 σ 

x < µ - 1,5 σ 
Keterangan:   x = skor total 
        µ = rerata teoritis 
        jav = jumlah aitem valid 
        σ    = deviasi standar teoritis 
 
Nilai µ diperoleh dengan rumus. 
 µ = (௩.௧) ା (௩.)

ଶ
 

Nilai σ diperoleh dengan rumus. 
 σ = 

(௩.௧) ି (௩.)


 
Hasil kategori menunjukkan bahwa 1 subjek (1%) 
masuk dalam kategori sangat tinggi, 14 subjek 
(14%) masuk dalam kategori tinggi, 51 subjek 
(51%) masuk dalam kategori sedang, 30 subjek 
(30%) masuk dalam kategori rendah, dan 4 subjek 

(4%) masuk dalam kategori sangat rendah. Subjek 
pada penelitian ini cenderung memiliki celebrity 
worship yang sedang.  
b. Harga Diri 

Skor subjek penelitian harga diri ditentukan 

dengan menjumlahkan respon jawaban dari 
subjek. Gambaran umum skor harga diri secara 
teoritis maupun empiris terdapat pada tabel 8. 

 
Tabel 8. Gambaran umum skor skala harga diri 

Statistik Teoritis Empiris 
Skor minimum 32 45 

Skor maksimum 128 98 
Rerata (µ) 80 64,28 

Deviasi Standar (σ) 16 10,14 

Jenjang kategorisasi berdasarkan rumus 
kategorisasi ada pada Tabel 7 dengan 
menggunakan gambaran umum skor skala harga 
diri secara teoritis adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 9. Kategorisasi data skor harga diri 

Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi  % 

Sangat 
Tinggi 

X > 104 0 0 

Tinggi 88 < X < 
104 

1 1 

Sedang 72 < X < 
88 

20 20 

Rendah 56 < X < 
72 

57 57 

Sangat 
Rendah 

X < 56 22 22 

Total  100 100 
 
Hasil kategori menunjukkan bahwa 1 subjek (1%) 
masuk dalam kategori tinggi, 20 subjek (20%) 
masuk dalam kategori sedang, 57 subjek (57%) 
masuk dalam kategori rendah, dan 22 subjek (22%) 
masuk dalam kategori sangat rendah. Subjek pada 
penelitian ini cenderung memiliki harga diri yang 
rendah.  
c. Konformitas 

Skor subjek penelitian konformitas ditentukan 
dengan menjumlahkan respon jawaban dari 
subjek. Gambaran umum skor konformitas 
secara teoritis maupun empiris terdapat pada 
tabel 10. 

 
 

Statistik Teoritis Empiris 
Skor minimum 17 23 

Skor maksimum 68 62 
Rerata (µ) 42,5 40,90 

Deviasi Standar (σ) 8,5 6,15 
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Tabel 10. Gambaran umum skor skala konformitas 
Statistik Teoritis Empiris 

Skor minimum 14 30 
Skor maksimum 56 56 

Rerata (µ) 35 42,19 
Deviasi Standar (σ) 7 5,97 

Jenjang kategorisasi berdasarkan rumus 
kategorisasi ada pada Tabel 7 dengan 
menggunakan gambaran umum skor skala 
konformitas secara teoritis. 

 
Tabel 11. Kategorisasi data skor konformitas 

Kategori Rentang 
Skor 

Frekuensi Persentase 
(%) 

Sangat 
Tinggi 

X > 45,5 27 27 

Tinggi 38,5 < X < 
45,5 

40 40 

Sedang 31,5 < X < 
38,5 

31 31 

Rendah 24,5 < X < 
31,5 

2 2 

Sangat 
Rendah 

X < 24,5 0 0 

Total  100 100 
 
 
Hasil kategori menunjukkan bahwa 27 subjek 
(27%) masuk dalam kategori sangat tinggi, 40 
subjek (40%) masuk dalam kategori tinggi, 31 
subjek (31%) masuk dalam kategori sedang, dan 2 
subjek (2%) masuk dalam kategori rendah. 
Sebagian besar penelitian ini cenderung memiliki 
konformitas yang tinggi.  
 
Uji Hipotesis 

H1:  ada hubungan antara harga diri dengan 
celebrity worship pada siswa kelas 7 di SMP 
Negeri 43 Surabaya. 
Hasil analisis menunjukkan nilai r = 0,265 
dengan signifikansi sebesar 0,008 (p<0,05). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya 
hubungan positif yang signifikan antara harga 
diri dan celebrity worship.  
H2: ada hubungan antara konformitas dengan 
celebrity worship pada siswa kelas 7 di SMP 
Negeri 43 Surabaya. 
Hasil analisis menunjukkan nilai r = 0,106 
dengan signifikansi sebesar 0,295 (p<0,05). 
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 
adanya hubungan yang signifikan antara 
konformitas dan celebrity worship  

 
IV. PEMBAHASAN 

 
Penelitian ini menunjukan bahwa remaja 

di SMP Negeri 43 Surabaya memiliki tingkat 
celebrity worship yang sedang. Hal ini terbukti 
dari hasil data yang menunjukkan tingkat celebrity 
worship pada posisi sedang sebanyak 51 subjek 
(51%). Remaja masih dalam tahap wajar untuk 
mengidolakan tokoh idola di lingkungan sekitar 
mereka. 

Aspek lain ditunjukkan oleh data yang 
menjelaskan mengenai harga diri remaja SMP 
Negeri 43 Surabaya. Data menjelaskan bahwa 
mayoritas subjek berada dalam kategori rendah 
yaitu 57 orang (57%). Berbeda halnya dengan data 
mengenai konformitas pada remaja tersebut, 
dilihat dari hasil statistiknya mayoritas subjek 
menduduki posisi tinggi untuk konformitasnya 
terhadap teman sebaya.  

Hasil dari hipotesis pertama menunjukan 
bahwa adanya hubungan positif antara harga diri 
dan celebrity worship pada remaja di SMP Negeri 
43 Surabaya. Hal ini dibuktikan dari hasil analisis 
yang menunjukkan nilai r = 0,265 dengan 
signifikansi sebesar 0,008 (p<0,05). Hasil analisis 
ini menunjukkan bahwa semakin tinggi remaja di 
SMP Negeri 43 Surabaya melakukan celebrity 
worship maka harga dirinya juga akan semakin 
tinggi. Sebaliknya, semakin rendah remaja di SMP 
Negeri 43 Surabaya melakukan celebrity worship 
maka harga diri nya akan semakin rendah. 
Sumbangan efektif variabel harga diri terhadap 
celebrity worship adalah sebesar 7,02%. 

Menurut Vaughan dan Hogg (dalam 
Sarwono & Meinarno, 2011), harga diri yang 
positif akan membuat remaja dapat mengatasi 
penolakan sosial di lingkungannya. Namun 
berbeda halnya dengan harga diri remaja yang 
negatif. Remaja akan sukar dalam menerima 
penolakan sosial jika harga diri yang dimilikinya 
negatif, untuk itu berbagai hal akan dilakukan 
untuk menaikan harga dirinya. Penolakan sosial 
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
ditolak, ditinggalkan, merasa diri tidak pantas dan 
tidak menarik dibandingkan dengan teman 
sebayanya. Penolakan sosial tersebut dapat 
memotivasi suatu tindakan yaitu peningkatan diri 
(Myer, 2012).  

Harga diri remaja yang tergolong rendah 
membuat remaja akan mencari cara untuk 
menaikan harga dirinya. Remaja akan berusaha 
meningkatkan diri dengan cara melakukan 
celebrity worship. Pengidolaan pada seorang 
tokoh idola membuat remaja merasa dirinya lebih 
berharga. Ketika remaja memiliki celebrity 
worship, maka remaja akan cenderung mencari 
dengan aktif segala informasi megenai tokoh 
idolanya. Setiap informasi yang didapat oleh 
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remaja, akan menjadi bekal baginya untuk tidak 
merasa ketinggalan jaman oleh teman-temannya 
sekitar dan akan merasa dirinya jauh lebih 
berharga. Hal ini dapat menaikan harga diri 
remaja yang tergolong rendah karena dengan 
keberhasilan dan pengalaman yang lebih dari 
teman-temannya (Koentjoro, 1989) 

Menurut Michener dan Delamater (dalam 
Hudaniah & Dayakisni, 2003), faktor-faktor yang 
mempengaruhi harga diri salah satunya adalah 
perbandingan sosial. Keinginan remaja untuk 
memiliki perasaan mampu dan berharga membuat 
remaja membandingkan dirinya dengan orang 
lain. Ketika remaja melihat bahwa tokoh yang 
diidolakan memiliki gambar yang baik sesuai 
dengan dirinya yang ideal (Murk, 2006), maka 
remaja akan cenderung mengikuti tokoh idola 
tersebut untuk menaikan harga dirinya. Hal inilah 
yang menjadi landasan remaja dalam memilih 
tokoh idolanya secara pribadi.  

Untuk itu, celebrity worship yang tinggi 
menyebabkan harga diri remaja semakin 
meningkat, karena pandangan terhadap tokoh 
idola yang menaikan harga dirinya. Penelitian ini 
sesuai dengan penelitian Yuniardi (2010) yang 
menyatakan bahwa mengidolakan tokoh idola 
dapat meningkatkan harga diri remaja tersebut.  

Hasil dari uji hipotesis kedua 
menunjukan bahwa tidak ada hubungan antara 
konformitas dan celebrity worship pada remaja 
awal di SMP Negeri 43 Surabaya. Hal ini 
dibuktikan dari hasil analisis menunjukkan nilai r 
= 0,106 dengan signifikansi sebesar 0,295 
(p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak 
adanya hubungan yang signifikan antara 
konformitas dan celebrity worship. Sumbangan 
efektif variabel konformitas terhadap celebrity 
worship adalah 1,12%.  

Hasil dari skala konformitas menjelaskan 
bahwa siswa-siswi SMP Negeri 43 memiliki 
tingkat konformitas yang tinggi dengan persentase 
40%. Hal ini menjelaskan bahwa remaja SMP 
Negeri 43 kemungkinan memiliki konformitas 
terhadap teman sebayanya pada aspek lain dan 
bukan dalam cara mereka mengidolakan tokoh 
idola mereka. Hal ini memperkuat hasil observasi 
dan wawancara yang ada di lapangan. Siswa-siswi 
SMP Negeri 43 Surabaya sangat individualis 
dalam mengisi kuesioner yang dibagikan, bahkan 
ada beberapa siswa yang melarang temannya agar 
tidak mengikuti tokoh idola yang dimilikinya. Hal 
ini menunjukan sesuai dengan ciri-ciri 
perkembangan remaja awal bahwa remaja awal 
memiliki keinginan untuk merasa unik dan tidak 
diikuti oleh siapapun (Hurlock, 1999).  

Menurut hasil observasi dan wawancara 
selama pengambilan data, beberapa remaja putri 
terlihat memiliki barang yang sama seperti 
tempat pensil, aksesoris rambut dengan teman 

mereka. Hal ini sesuai dengan definisi 
konformitas yang menjelaskan bahwa 
konformitas merupakan kemampuan 
mempersepsi tekanan kelompok dengan jalan 
meniru perilaku atau standar kelompok 
(Feldman, 2003). Remaja cenderung melakukan 
hal yang sama dengan teman sebaya mereka 
(Rakhmat, 2000).  

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian 
yang dilakukan oleh Natalia (2009) yang 
menyatakan bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara konformitas teman sebaya 
dengan perilaku membeli aksesoris pada remaja. 
Adanya keinginan remaja untuk tampil menarik 
dan tidak berbeda dari teman-temannya sehingga 
dapat diterima sebagai bagian dari kelompok. 
Dengan kata lain, tingginya konformitas pada 
remaja di SMP Negeri 43 Surabaya bukan 
dikarenakan faktor celebrity worship, akan tetapi 
adanya faktor lain yang memperkuat konformitas 
diantara mereka.  

Menurut Rakhmat (2000) faktor-faktor 
yang mempengaruhi konformitas terdiri dari 
beberapa faktor, salah satunya adalah faktor 
situasional dimana terdapat kondisi situasi 
tertentu yang akan membuat konformitas terjadi 
pada remaja. Hal ini seperti rewards punishment, 
remaja akan melakukan konformitas ketika 
remaja merasa diterima dengan lingkungan 
teman sebayanya. Dalam hal ini, remaja di SMP 
Negeri 43 Surabaya merasa tidak ada hal yang 
menguntungkan (rewards) ketika harus memiliki 
tokoh idola yang sama dengan teman sebayanya.  

Faktor lain juga didasarkan pada cara 
penyampaiannya. Remaja di SMP Negeri 43 
Surabaya cenderung tidak terbuka terhadap siapa 
yang diidolakannya kepada teman-temannya, 
sehingga tingkat konformitas dalam hal tokoh 
idola kurang besar. 

 
V. KESIMPULAN 

      Subjek dalam penelitian ini adalah remaja 
awal berjumlah 100 orang. Pengambilan data 
dilakukan di SMP Negeri 43 yang terletak di 
jalan Raden Saleh no.12 Surabaya. Subjek dalam 
penelitian ini berusia 12 tahun (64%) dan 13 
tahun (34%). Subjek juga terdiri atas laki-laki 
sebanyak 54 orang dan perempuan sebanyak 46 
orang.  
 Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama 
diketahui bahwa nilai r = 0,265 dengan 
signifikansi sebesar 0,008 (p<0,05). Jadi, 
hipotesis pertama dalam penelitian ini terbukti 
bahwa adanya hubungan positif antara harga diri 
dan celebrity worship. Hasil uji hipotesis kedua 
menunjukkan bahwa nilai r = 0,106 dengan 
signifikansi sebesar 0,295 (p<0,05), maka 
hipotesis kedua tidak terbukti, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 
konformitas dan celebrity worship. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya 
hubungan positif antara harga diri dan celebrity 
worship di SMP Negeri 43 Surabaya, sehingga 
semakin tinggi harga diri maka celebrity worship 
juga semakin tinggi. Semakin rendah harga diri 
maka celebrity worship juga semakin rendah. 
Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa 
tidak ada hubungan antara konformitas dan 
celebrity worship di SMP Negeri 43 Surabaya 
yang dikarenakan banyaknya faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi tingginya konformitas salah 
satunya adalah konformitas terhadap pembelian 
barang dan bukan terhadap celebrity worship 
(Natalia, 2009). 
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