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BAB V 

KESIMPULAN 

 
 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang motif penggunaan 

second account Instagram pada remaja hingga Januari 2022, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

1. Second account Instagram merupakan salah satu platform media sosial 

yang efektif bagi para remaja untuk mengungkapkan informasi tentang 

dirinya masing-masing dimana remaja tersebut dapat memberikan 

informasi terkait tentang identitas diri mereka serta keadaan yang sedang 

mereka alami.  

2. Hanya orang-orang tertentu yang dapat memasuki ranah second account 

Instagram seseorang, karena pada umumnya second account Instagram 

seseorang di private sehingga yang bisa melihat yang dibagikan hanyalah 

orang-orang terdekat dan dipercaya.   

3. Second account Instagram dapat menumbuhkan rasa percaya diri setiap 

remaja dalam memutuskan apa yang harus dibagikan pada publik melalui 

main account Instagram, dengan demikian segala sesuatu yang di unggah 

pada main account Instagram sudah dikemas dan direncanakan dengan 

sebaik mungkin sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga sering 

kali tidak memperlihatkan sisi asli remaja tersebut pada main account 

Instagram.  

4. Motif remaja menggunakan second account Instagram tentunya berbeda-

beda, dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa motif remaja 

menggunakan second account Instagram, yaitu: lingkungan, privasi, 

berusaha menjadi diri sendiri, kebebasan, citra diri, dan selektif.  

5. Pengguna second account Instagram tentunya melakukan sebuah proses 

komunikasi yang terjalin dengan baik dan tentunya lebih intim. Hal 

tersebut karena setiap remaja dapat dengan leluasa membagikan hal-hal 

yang belum tentu ia bagikan sebelumnya, begitu pula dengan respon dari 
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teman-teman yang berada di dalam second account Instagram dimana 

sering kali mereka merasakan hal yang sama dengan saling mmbalas 

kesamaan yang mereka saling rasakan.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, 

peneliti mempunyai beberapa saran yang mungkin dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya.  

5.2.1 Saran Praktis  

Peneliti menyarankan untuk para pengguna second account Instagram 

tentunya harus lebih bijaksana dalam menggunakan aplikasi jejaring media 

sosial tersebut. Selain itu, peneliti berharap agar pengguna second account 

Instagram agar dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Instagram untuk 

hal-hal yang positif, seperti memperluas jangkauan pribadi, menemukan 

insights baru, dan lain sebagainya.  

5.2.2 Saran Teoritis  

Peneliti menyarankan kepada akademisi yang selanjutkan akan meneliti 

tentang media sosial khususnya second account Instagram agar dapat 

memperdalam kajian dalam penelitiannya yang tidak hanya terkait tentang 

motif penggunaan second account Instagram, tetapi bisa juga dari sisi fitur-

fitur yang semakin hari semakin berkembang. Selain itu juga, semoga dengan 

adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk akademisi 

selanjutnya.  
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