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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 
Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi dapat membuat setiap individu 

dengan cepat menerima dan mengirim informasi. Selanjutnya, setiap individu 

juga dapat berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja secara 

cepat melalui teknologi yang saat ini sudah berkembang. Salah satu hasil dari 

kemajuan teknologi yaitu internet. Kehadiran internet sebagai hasil dari 

kemajuan teknologi memiliki fungsi sebagai penghubung pengguna internet 

tanpa ada batasan sehingga penerimaan informasi terjadi semakin cepat. 

New media atau yang biasa dikenal dengan media baru merupakan istilah 

yang digunakan untuk menjelaskan semua hal yang bersangkutan dengan 

internet dan interaksi melalui teknologi, gambar serta suara. Kehadiran media 

baru di dunia telah dirasakan oleh semua individu, hal ini membuat pola pikir 

masyarakat serta kehidupan mereka berubah dalam segala aspek. Media baru 

membawa kemudahan bagi para penggunanya dalam komunikasi dan bertukar 

informasi tidak mengenal ruang dan waktu. Hadirnya media baru seperti 

internet dan media sosial pada saat ini menyerahkan kesempatan yang luas bagi 

penggunanya untuk ikut berlomba-lomba baik dalam menerima ataupun 

memberikan informasi dan peristiwa yang sedang terjadi di sekitar mereka 

(Nasrullah, 2011). 

Kehadiran media sosial membawa dampak perubahan cara berkomunikasi 

dari konvensional menjadi modern dan serba digital, namun juga menjadikan 

komunkasi berlangsung lebih efektif (Setiadi, 2016). Media sosial merupakan 

media komunikasi yang saat ini digunakan oleh remaja dengan rentang usia 

12-24 tahun dan dewasa dengan rentang usia 25-45 tahun. Rentang usia 

tersebut peneliti dapatkan dari data Kementerian Kesehatan RI Tahun 2009 

yang diakses di laman Muamala.net (Team Muamala, 2018) yang diakses pada 

31 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.  

Menurut data yang dikemukakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/


Naura Khalisha Ramadhani, 2022 

Pengaruh Intensitas Penggunaan Fitur Close Friends Intsgaram Terhadap Self Disclosure (Survei 

Kepada Pengikut Akun @titrasirasa) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komuniasi 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

2  

Indonesia (APJII) dalam jumpa pers daring, Senin (9/11/20), jumlah masyarakat 

yang menggunakan internet di Indonesia sampai kuartal II tahun ini bertambah 

menjadi 196,7 juta jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jika data tersebut 

dibandingkan dengan jumlah penduduk RI saat ini adalah 266,9 juta jiwa maka 

perbandingan masyarakat yang menggunakan internet mencapai 73,7% 

(Buletin APJII, 2020). 

Menurut peneliti, salah satu media sosial yang saat ini ramai digunakan 

adalah Instagram. Awalnya, kehadiran Instagram hanya menampilkan fitur 

mengunggah foto saja dengan menerapkan beberapa filter digital dan 

membagikannya melalui smartphone bagi para penggunanya. Selanjutnya, 

Instagram memberikan fitur di mana para penggunanya dapat mengunggah 

video. Melalui fitur-fitur yang dihadirkan oleh Instagram seperti adanya filter, 

reels dan lagu membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan bebas dalam 

mengekspresikan diri mereka. Pada akhir tahun 2016 instagram menghadirkan 

fitur yang bernama Instagram Stories, dimana para pengguna dapat 

membagikan foto ataupun video yang hanya dapat dilihat selama 24 jam saja. 

Fitur Instagram stories merupakan salah satu fitur yang banyak digunakan 

oleh para pengguna, karena dengan fitur ini para pengguna dapat dengan 

mudah membagikan moment berupa foto atau video seperti aktivitas sehari-

hari, informasi, dan lain-lainnya. Instagram stories dapat membuat seseorang 

menjadi dirinya sendiri dan memperlihatkan sisi lain kepada orang lain yang 

mungkin tidak diketahui jika hanya sebatas tatap muka (K. Johana dkk., 

2020). 

Kemudian, Instagram terus berinovasi memberikan fitur bagi para 

penggunanya. Sekitar akhir tahun 2018, Instagram merilis fitur baru yang 

bernama Close Friends. Fitur ini bertujuan bagi para penggunanya untuk fokus 

membagikan Instagram Stories ke beberapa teman terdekatnya saja. Instagram 

Stories yang diunggah oleh penggunanya melali fitur close friends akan diberi 

tanda lingkaran berwarna hijau muda di profile yang menggunakan fitur 

tersebut. Sesuai namanya, fitur close friends digunakan oleh para penggunanya 

untuk membagikan foto atau video yang bersifat lebih pribadi dibanding yang 

dibagikan kepada publik. 

Instagram merupakan media sosial peringkat ketiga yang banyak digunakan 
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oleh masyarakat saat ini. Kelebihan yang dihadirkan oleh Instagram, membuat 

masyarakat tertarik dan bertahan menggunakan Instagram. Instagram juga 

bermanfaat bagi para penjual untuk mempromosikan barangnya dan dapat 

meningkatkan minat beli masyarakat dengan melihat iklan yang ditampilkan 

pada Instagram. Alasan peneliti menggunakan platform media sosial Instagram 

pada penelitian ini karena Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

masih aktif dan banyak digunakan oleh masyarakat. 

 

 
Gambar 1. Media Sosial yang sering digunakan pada tahun 2021 

 

Sumber : we-are-socialhootsuite-2.jpeg, t.t. (diakses pada 21 September 2021 pukul 15.30 WIB) 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/


Naura Khalisha Ramadhani, 2022 

Pengaruh Intensitas Penggunaan Fitur Close Friends Intsgaram Terhadap Self Disclosure (Survei 

Kepada Pengikut Akun @titrasirasa) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Komuniasi 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

4  

Berdasarkan gambar di atas, terlihat jelas bahwa dari awal kehadirannya 

hingga saat ini Instagram masih menjadi media sosial peringkat ketiga yang 

diminati oleh masyarakat. Buktinya dengan fitur-fitur yang dihadirkan oleh 

Instagram yang membuat para penggunanya merasakan kebebasan dalam 

mempresentasikan dirinya kepada publik. Hal inilah yang membuat para 

pengguna Instagram dapat melakukan pengungkapan diri atau self disclosure 

kepada khalayak. Selanjutnya, dengan hadirnya fitur close friends yang 

membuat para pengguna lebih leluasa dan nyaman untuk melakukan 

pengungkapan diri atau self disclosure karena mereka hanya membagikan 

informasi tentang dirinya kepada teman terdekatnya. 

Melalui hadirnya fitur close friends ini, para penguna dapat memberikan 

informasi atau berinteraksi dengan pengikutnya secara lebih pribadi dan tidak 

diketahui oleh pengikut lain yang tidak dirasa dekat dengannya. Para pengguna 

Instagram merasakan jika fitur ini lebih pribadi, maka tidak sedikit para 

pengguna memanfaatkan fitur tersebut sebagai salah satu tempat untuk 

mengekspresikan emosi tentang keadaan yang sedang dialaminya. Hal ini 

secara tidak sadar membuat para pengguna yang terlalu mengekspresikan emosi 

akan kehilangan privasi mereka. Saat ini, privasi bukan lagi menjadi persoalan 

yang besar, adanya kemajuan teknologi membuat masyarakat menghadirkan 

informasi di mana masyarakat tersebut dapat mengumpulkan, menyimpan, 

menyebarluaskan, dan meningkatkan jumlah data tentang orang lain yang dapat 

menimbulkan rasa khawatir dan cemas terhadap penggunaan internet, hal ini 

secara perlahan dapat menghilangkan privasi orang lain terutama para pengguna 

internet (Krisnawati, 2017). 

Salah satu kunci keberhasilan dari komunikasi interpersonal adalah 

pengungkapan diri atau self disclosure. Self disclosure merupakan salah satu 

cara seseorang dalam menjalin suatu interaksi dan salah satu cara seseorang 

dalam menyampaikan informasi mengenai dirinya kepada orang lain. Biasanya 

dalam pengungkapan diri atau self disclosure, seseorang akan mengungkapkan 

tentang informasi yang ada pada dirinya, pikiran, perasaan, serta perilaku 

seseorang. Kemudian, self disclosure juga dapat meningkatkan kepercayaan 

diri, serta membuat hubungan seseorang menjadi lebih akrab. Selanjutnya, 
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alasan seseorang melakukan pengungkapan diri atau self disclosure karena 

dapat menghilangkan perasaan bersalah dan cemas pada diri seseorang (Adrian 

Mailoor dkk., 2017). 

Melalui perkembangan teknologi yang ada, pengungkapan diri atau self 

disclosure tidak hanya terjadi dalam komunikasi secara tatap muka, melainkan 

saat ini proses pengungkapan diri dapat dilakukan melalui media perantara 

seperti media sosial. Melalui adanya media sosial saat ini, membuat masyarakat 

dengan mudah mengungkapkan perasaan tentang hal pribadi dan kegiatan 

lainnya ke media sosial. Salah satu media sosial yang menjadi tempat seseorang 

untuk mengungkapkan dirinya adalah Instagram. Instagram merupakan media 

sosial yang dapat digunakan sebagai pemberi identitas pribadi kepada khalayak, 

artinya para pengguna Instagram dapat melihat sisi lain atau kebiasaan dari 

individu lain yang tidak ditemukan secara tatap muka, hal ini bisa disebut 

pemberi identitas diri. Melalui Instagram, para pengguna dapat bebas 

mengunggah aktivitas apapun seperti identitas pribadi, opini, foto atau video. 

Hal inilah yang membuat masyarakat menghadirkan budaya baru, yaitu budaya 

pengungkapan diri yang berlebihan atau self disclosure. 

Self disclosure yang dipahami oleh peneliti adalah suatu pengungkapan diri. 

Self disclosure merupakan salah satu cara berkomunikasi antar individu dengan 

cara mengungkapkan diri. Pengungkapan diri yang dilakukan berupa informasi 

yang ada pada diri kita yang biasanya tidak diketahui orang lain. Self disclosure 

merupakan salah satu cara pendekatan yang penting saat kita melakukan 

komunikasi interpersonal. Biasanya pengungkapan diri dilakukan seseorang 

untuk meningkatkan kedekatan mereka dengan orang lain. Melalui 

pengungkapan diri, seseorang lebih bisa mengenal lawan bicaranya yang tidak 

diketahui oleh orang lain. 

Fitur close friends merupakan salah satu alternatif bagi para pengguna untuk 

melakukan pengungkapan diri kepada orang lain. Pengungkapan diri 

merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disengaja oleh seseorang untuk 

menjelaskan tentang pengalaman atau perasaan yang sedang dialaminya. 

Semakin dekat hubungan seseorang dengan orang lain, maka peluang untuk 
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melakukan pengungkapan diri semakin besar. Oleh sebab itu, kebanyakan orang 

lebih memilih menggunakan fitur close friends untuk melakukan pengungkapan 

diri karena dirasa aman. 

Peneliti melihat fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan 

pengungkapan diri pada media sosial terutama di Instagram. Peneliti tertarik 

untuk meneliti self disclosure yang terjadi di Instagram melalui fitur close 

friends. Alasan peneliti ingin meneliti hal tersebut karena melihat Instagram 

merupakan media sosial yang sifatnya terbuka, di mana para pengguna dengan 

sangat mudah mencari informasi dari Instagram. Para pengguna tidak segan- 

segan mengunggah permasalahan pribadi atau sekedar mengungkapkan 

perasaan mereka melalui fitur close friends. Para pengguna fitur close friends 

lebih merasa bebas dalam melakukan pengungkapan diri dan tidak merasa 

cemas untuk mengunggah hal-hal yang bersifat pribadi, karena mereka berfikir 

bahwa yang akan melihat unggahan mereka adalah orang-orang yang memang 

dikenal baik oleh mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa fitur close friends 

dapat memicu para penggunanya untuk melakukan pengungkapan diri pada 

setiap unggahannya. 

Peneliti melihat fenomena pengungkapan diri melalui media sosial 

Instagram pada akun @titrasirasa. Akun Titrasi Rasa merupakan salah satu 

akun yang dapat memotivasi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang karena 

dengan pengungkapan diri yang dilakukan oleh para pengguna Instagram dapat 

dijadikan karya berupa quotes yang dikemas dengan kreatif. Quotes yang 

dihadirkan oleh akun @titrasirasa dikemas menggunakan beberapa cara dengan 

memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Instagram. Fitur-fitur yang digunakan 

yaitu reels dan music, hal tersebut tentunya lebih menarik perhatian kepada para 

pembaca. Selain menghadirkan quotes mengenai pengungkapan diri, Titrasi 

Rasa juga menghadirkan quotes berupa motivasi yang tentunya dapat 

memotivasi dan bermanfaat bagi para pengikut akun @titrasirasa. Selain 

menyalurkan pengungkapan diri melalui quotes, peneliti juga melihat fenomena 

pengungkapan diri dilakukan oleh para pengikut akun @titrasirasa melalui 

Instagram Story dan memanfaatkan fitur Question and Answer yang diadakan 

oleh akun @titrasirasa. Peneliti melihat fenomena bahwa para pengikut akun 
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tersebut sangat antusias dalam melakukan pengungkapan diri, pengungkapan 

diri yang peneliti lihat dapat berupa meluapkan perasaan mereka dan bercerita 

mengenai dirinya kepada akun tersebut. 

Alasan peneliti menggunakan akun Instagram @titrasirasa sebagai objek 

penelitian yaitu pengikut akun dari @titrasirasa telah mencapai 86.400 orang 

(per 6 Desember 2021, kemungkinan masih akan terus bertambah). Angka 

tersebut tentunya sudah cukup membuktikan bahwa Titrasi Rasa dapat menarik 

minat pengguna media sosial, terutama Instagram. Hal ini dikarenakan 

postingan dari akun Titrasi Rasa ini menggunakan kata-kata yang mudah 

dicerna atau dimengerti, menginspirasi dan memotivasi para pembacanya 

terutama para pengikut dari akun tersebut. Selain melihat dari pengikut akun 

tersebut, alasan peneliti menggunakan akun Instagram @titrasirasa karena 

melihat adanya kepercayaan para pengikut akun tersebut untuk berkeluh kesah 

dan meluapkan perasaan mereka kepada akun @titrasirasa. Akun @titrasirasa 

tidak hanya membaca dan membagikan cerita para pengikutnya tetapi akun 

tersebut juga memberikan nasihat dan solusi kepada para pengikutnya. Hal 

tersebut yang membuat para pengikutnya merasa nyaman dan percaya untuk 

bercerita kepada akun @titrasirasa. 

Peneliti juga tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana para pengikut 

akun @titrasirasa melakukan pengungkapan diri selain memanfaatkan akun 

@titrasirasa. Peneliti juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai para 

pengikut akun @titrasirasa dalam memanfaatan fitur-fitur yang dimiliki oleh 

Instagram terutama fitur close friends dalam melakukan pengungkapan diri 

mereka. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai pengungkapan diri yang dilakukan oleh pengikut akun @titrasirasa, 

karena menurut peneliti para pengikut akun tersebut memiliki kepercayaan yang 

tinggi untuk melakukan pengungkapan diri kepada seseorang yang belum 

mereka kenal. 

Saat ini, media sosial terutama Instagram merupakan salah satu media sosial 

yang digunakan oleh para penggunanya untuk melakukan pengungkapan diri. 

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Emeraldien 
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dkk., 2019) yakni munculnya internet, membuat masyarakat dapat dengan 

mudah melakukan interakasi sosial khususnya melalui media sosial. Melalui 

hadirnya internet, membuat masyarakat secara tidak langsung menemukan cara 

berkomunikasi yang baru. Interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu 

dapat berupa berbagi informasi termasuk informasi yang ada pada dirinya. Hal 

tersebut dapat dikatakan pengungkapan diri. Pengungkapan diri merupakan 

salah satu tahapan yang dapat menentukan hubungan interpersonal dengan 

individu lain. Hadirnya media sosial saat ini, membuat seseorang dengan mudah 

melakukan pengungkapan diri. Salah satu media sosial yang digunakan untuk 

pengungkapan diri yaitu Instagram. Tetapi saat ini banyak masyarakat yang 

menggunakan lebih dari satu akun untuk setiap sosial media, khususnya 

Instagram. Saat ini, muncul masyarakat yang menggunakan finstagram atau 

yang biasa disebut Instagram palsu. Finstagram tersebut dijadikan oleh 

masyarakat sebagai akun sekunder yang biasanya hanya diikuti oleh beberapa 

orang yang mereka kenal dekat. Pengguna finstagram lebih merasa nyaman dan 

percaya diri dalam membagikan informasi yang sifatnya lebih pribadi, maka 

dari itu tidak sedikit masyarakat yang menggunakan akun finstagram sebagai 

sarana dari pengungkapan diri. Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik 

untuk meneliti pengungkapan diri yang terjadi pada akun finstagram. Peneliti 

mencoba mencari tau lebih dalam mengenai penerapan dari konsep Johari 

Window kepada mahasiswa UPN “Veteran”Jawa Timur. Hal tersebut bertujuan 

untuk mengetahui keunikan yang terjadi pada pengungkapan diri mereka 

melalui akun finstagram yang mereka miliki. Dari penelitian ini, penulis dapat 

menyimpulan bahwa mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur menggunakan 

akun Instagram palsu atau yang biasa disebut “Finstagrams” yang bertujuan 

untuk melakukan pengungkapan diri. Menurut mereka, finstagram menjadi 

salah satu wadah untuk mengekspresikan apa pun yang mereka rasakan. Mereka 

mengungkapkan bahwa finstagram merupakan salah satu platform untuk 

mengungkapkan diri atau mengungkapkan kejujuran. Sementara itu, akun 

utama mereka bertujuan untuk personal branding. 

Terdapat banyak faktor yang membuat masyarakat melakukan 

pengungkapan diri melalui media sosial, terutama Instagram. Hal ini berkaitan 
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dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kusyanti & WH, 2016) dan 

(Arnus, 2016). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kusyanti & 

WH, 2016) menggunakan analisis data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan 

pengungkapan dirinya melalui unggahan foto di Instagram adalah : terdapat 

keuntungan yang dirasa oleh para pengguna yang dapat diambil dari hasil 

unggahan foto di Instagram, perasaan yang dapat mengontrol mereka mengenai 

keamanan akun Instagram mereka, dan juga kekhawatiran yang dirasakan oleh 

seseorang mengenai risiko. Keuntungan tersebut dapat mempengaruhi para 

responden untuk selalu mengunggah foto di Instagram. Para responden juga 

bersedia untuk mengambil risiko supaya dapat melakukan pengungkapan diri 

atau menampilkan diri mereka di media sosial. Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Arnus, 2016) menunjukkan bahwa faktor mahasiswa IAIN 

Kendari melakukan pengungkapan diri di media sosial yaitu karena mereka 

merasa lebih lega dan tidak malu untuk mencurahkan perasaan mereka. Mereka 

lebih nyaman melakukan pengungkapan diri melalui media sosial dibandingkan 

dengan komunikasi secara tatap muka. Selain itu, topik yang dibicarakan pada 

saat mereka melakukan pengungkapan diri dan memiliki hubungan yang sudah 

akrab yaitu dapat melibatkan perasaan atau emosi serta dapat bertukar pendapat 

akan suatu hal. 

Social Networking Sites (SNS) membuat para penggunanya menjadi 

kecanduan dan memiliki hubungan dengan tiga kepribadian gelap 

(Machiavellianisme, Narsisme dan Psikopati). Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Shamsa Kanwal dkk., 2019) dan (Elżbieta Sanecka, 

2017). Perkembangan teknologi terutama SNS membuat semua masyarakat 

dapat merasakan mudahnya terhubung dengan teman, kerabat, dan teman bisnis 

di seluruh dunia. Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat Pakistan, 

terutama generasi muda dan mahasiswa. Mereka menghabiskan sebagian besar 

waktu pada SNS. Sebagian besar dari mereka menggunakan Facebook, media 

sosial ini memiliki pengguna terbanyak di negara Pakistan yaitu sebanyak 9 juta 

pengguna Facebook. Mereka menghabiskan waktunya di facebook untuk 

berkomunikasi dengan teman dan mengunggah foto atau informasi yang 
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berbeda-beda. Para pengguna SNS dapat merasakan kecanduan karena adanya 

kesenangan terlebih hadirnya fitur-fitur yang dihadirkan oleh SNS. Hal inilah 

yang membuat peneliti untuk mencari tau lebih dalam faktor-faktor yang 

membuat para pengguna SNS menjadi kecanduan. Selain itu untuk mengetahui 

lebih dalam elemen dan dampak dari kecanduan SNS pada pengungkapan diri. 

Hasil dari penelitian ini adalah generasi muda lebih menjurus untuk melakukan 

pengungkapan diri secara online yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan 

para generasi muda lebih mudah kecanduan SNS. Selain itu, peneliti 

menunjukkan hasil moderasi bahwa adanya hubungan yang signifikan antara 

SNS dengan pengungkapan diri (Shamsa Kanwal dkk., 2019). SNS juga 

berhubungan erat dengan tiga kepribadian gelap, hal ini ditunjukkan dengan 

hasil penelitian yakni adalah ketiga komponen Dark Triad saling berhubungan 

positif dengan mengunggah dan mengedit sel di Social Networking Sites (SNS). 

Namun, analisis regresi berganda menunjukkan hasil bahwa hanya narsisme 

yang memperlihatkan perilaku terkait sel. Peneliti menunjukkan hasil Narsisme 

dan Machiavellianisme berhubungan positif dengan jumlah informasi secara 

pribadi yang diungkapkan secara online dan kecenderungan untuk 

mengungkapkan diri secara sengaja dalam komunikasi yang di mediasi 

computer (CMC). Selain itu, peneliti tidak menemukan hubungan yang 

signifikan antara persepsi pengendalian komunikasi internet dan dua jenis 

promosi diri di internet (pengungkapan diri online dan perilaku yang 

berhubungan dengan sel). Temuan kami menunjukkan pentingnya menganalisis 

ciri-ciri kepribadian ‘gelap’ dalam konteks perilaku promosi diri di media sosial 

(Sanecka, 2017). 

Fitur close friends yang dihadirkan oleh Instagram membuat masyarakat 

lebih mudah dan nyaman dalam melakukan pengungkapan diri. Pengungkapan 

diri yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikaitkan dengan Communication 

Privacy Management Theory. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Zainuri & Hastjarjo, 2021) dan (Vicky Dianiya, 2021). Saat ini, Instagram 

merupakan media sosial yang banyak digunakan. Banyak sekali kelebihan 

Instagram yang mereka hadirkan untuk menarik para penggunanya. Tetapi, saat 

ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan akun Instagram lebih dari 
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satu. Alasan mereka menggunakan dua akun yaitu akun pertama atau akun 

utama yang mereka miliki digunakan untuk personal branding, sedangkan akun 

kedua mereka diguakan untuk mengunggah foto atau informasi mengenai diri 

mereka secara lebih pribadi kepada orang-orang yang dianggap kenal dekat. 

Namun, saat ini banyak sekali para pengguna Instagram yang tetap 

menggunakan fitur close friends di akun kedua mereka. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara umum, para informan mengaku menggunakan fitur 

close friends yang terdapat pada akun kedua mereka karena mereka tidak dapat 

merasakan kenyamanan dan ingin menjaga privasi mereka. Selain itu, informan 

mengaku menggunakan fitur close friends pada akun kedua mereka untuk 

mengunggah informasi yang menurut mereka terlalu bahaya jika diunggah 

kepada publik. 7 dari 8 informan juga mengakui bahwa tidak adanya penawaran 

batasan kepada teman mereka yang mereka masukkan ke dalam daftar close 

friends pada akun kedua mereka (Zainuri & Hastjarjo, 2021). Dengan adanya 

fitur close friends, para pengguna dapat memilih dengan siapa mereka ingin 

berbagi informasi mengenai dirinya di dalam Instagram story mereka. Hasil dari 

penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki tingkat 

pengungkapan diri yang berbeda-beda. Sebagian informan memiliki tingkat 

pengungkapan diri secara pribadi cukup terbuka, namun sebagian lagi cukup 

tertutup. Dalam penelitian ini, diperlukan adanya pemahaman mengenai 

communication management privacy supaya setiap individu terutama 

komunikator memiliki pengetahuan dan dapat memilih batas informasi yang 

sifatnya privasi untuk diunggah pada media sosial mereka masing-masing 

(Dianiya, 2021). 

Terdapat banyak cara dalam melakukan pengungkapan diri melalui media 

sosial, terutama Instagram. Salah satu cara dan fitur yang digunakan oleh 

masyarakat saat ini yaitu melalui Instagram Story. Hal ini berkaitan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh (Raydista Febyantari, 2019), (Mahardika 

& Farida, 2019) dan (Yz-zahra & Hasfi, 2019). Ketiga penelitian tersebut 

memiliki kesamaan yaitu meneliti fitur Instagram story sebagai wadah dalam 

melakukan pengungkapan diri. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh 

(Raydista Febyantari, 2019) yaitu mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi 
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Universitas Muhammadiyah Jember menggunakan Instagram story setiap hari. 

Mereka menggunakan Instagram story selalu mengunggah aktivitas atau 

membagikan informasi lainnya ke Instagram story bahkan hampir setiap hari. 

Namun ada juga yang membuka akun Instagram hanya untuk melihat unggahan 

postingan teman-temannya tanpa mengunggah konten di Instagram story 

mereka. Lalu, pengungkapan diri yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu 

Komunikasi tersebut tidak mengetahui area-area yang berada pada konsep 

Johari Windows. Sedangkan hasil penelitian dari (Mahardika & Farida, 2019) 

menunjukkan bahwa seseorang merasa nyaman dan merasa puas ketika 

melakukan pengungkapan diri melalui fitur instastory. Setiap individu memiliki 

dimenasi pada pengungkapan diri mereka melalui media sosial Instagram 

instastory, seperti dipengaruhi oleh suasana dan waktu yang menyesuaikan 

dengan keadaan. Serupa dengan kedua penelitian sebelumnya, penelitian yang 

dilakukan oleh (Yz-zahra & Hasfi, 2019) membahas mengenai motivasi dan 

efek yang dilakukan masyarakat dalam melakukan pengungkapan diri melalui 

Instagram story. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan adanya 

motivasi pengguna untuk melakukan pengungkapan diri. Motivasi yang 

ditemukan adalah untuk membangun citra diri, berbagi dan mencari informasi 

serta solusi, sebagai penyimpanan yang ada, serta untuk mencari perhatian dari 

para pengguna media sosial yang lain. Selain itu, peneliti menemukan efek yang 

dirasakan oleh para pengguna akun saat mereka melakukan pengungkapan diri, 

yaitu mereka merasa lega serta senang setelah mengekspresikan diri mereka 

melalui media sosial. 

Selain sebagai hiburan, saat ini Instagram juga dimaanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai media sosial yang dapat menghasilkan uang. Perkembangan 

teknologi dan zaman yang terjadi pada saat ini menghadirkan istilah atau 

sebutan baru bagi masyarakat yang memiliki pengikut cukup banyak, istilah 

tersebut dikenal sebagai selebgram atau artis Instagram. Melalui pengikut yang 

cukup banyak, masyarakat dapat memanfaatkan hal tersebut dalam 

menghasilkan uang melalui endorsement. Namun, di era selebgram saat ini 

tidak sedikit orang tua yang memanfaatkan anak mereka yang masih kecil untuk 

dijadikan selebgram. Hal tersebut membuat anak mereka dapat kehilangan 
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privasi sejak dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Krisnawati, 2017), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih 

jauh mengenai konsep dari Instagram yang saat ini digunakan sebagai platform 

dan sarana komunikasi. Peneliti melihat Instagram sebagai platform dan sarana 

komunikasi menggunakan fenomena yang terjadi pada saat ini, salah satunya 

adalah selebgram, terutama anak kecil. Fokus dari penelitian ini adalah 

bagaimana privasi dari seorang anak kecil yang dibuat terkenal oleh orang 

tuanya melalui media sosial, terutama Instagram. Hal ini dilihat dari perspektif 

psikologi komunikasi, media sosial, dan efek mikro-selebriti di Indonesia. Hasil 

dari analisa penelitian ini menunjukkan bahwa adanya motif dan tujuan dari 

orang tua mereka untuk mengunggah foto anak-anaknya di akun Instagram. 

Motif yang pertama adalah akun Instagram tersebut dapat dijadikan album foto 

bagi anak mereka, kedua menjadi inspirasi bagi banyak orang yang melihat 

anak mereka, ketiga yaitu berbagi kebanggan ketika anaknya bisa tambil di 

layar televisi, lalu keempat berbagi kebahagiaan dengan mengunggah foto atau 

video anak mereka melalui keceriaan yang diekspresikan oleh anak tersebut. 

Namun, motif-motif tersebut dapat menimbulkan dampak yang dihasilkan yaitu 

tidak adanya privasi untuk anak mereka di dunia maya dan informasi yang ada 

di media sosial mengenai anak tersebut akan lebih mudah untuk 

disalahgunakan. 

Hadirnya media sosial membuat masyarakat lebih mudah dalam melakukan 

pengungkapan diri. Pengungkapan diri saat ini dilakukan melalui berbagai cara. 

Salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat adalah melalui akun suatu 

komunitas yang dapat menginspirasi dan memotivasi para pengikutnya. Hal ini 

berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Asriyani Sagiyanto & 

Nina Ardiyanti, 2018). Salah satu akun Instagram yang menginspirasi para 

pengguna lainnya yaitu Galeri Quote. Pada akun tersebut, para pengguna 

Instagram dapat melihat karya-karya melalui quote, memecomic islam, poster 

dakwah, dan lainnya yang bermanfaat dan bisa dilihat serta diterima oleh 

seluruh kalangan pengguna Instagram. Pada tahun 2017 pengikut akun Galeri 

Quote telah mecapai 191.000, hal ini menggambarkan bahwa akun tersebut 

banyak diminati oleh para pengguna Instagram karena dirasa dapat memotivasi 
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serta menginspirasi banyak orang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis konsep Johari Windows yang dilakukan oleh anggota Galeri Quote 

dalam melakukan pengungkapan diri melalui akun media sosial mereka, 

terutama instagram. Selain itu, peneliti juga tertarik akan mempelajari lebih 

dalam bagaimana metode yang mereka lakukan dalam mengkomunikasikan 

identitas sosialnya lewat bermacam aktivitas dari akun Galeri Quote. Hal ini 

juga didukung oleh fitur-fitur dari media sosial, terutama Instagram. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa anggota-anggota dari pemilik akun Galeri 

Quote memanfaatkan media sosial, terutama Instagram untuk pemenuhan 

kebutuhan ekspresi diri mereka. Selain itu, quotes yang diunggah oleh akun 

Galeri Quote juga berhubungan dengan konsep Johari Windows yaitu wilayah 

terbuka atau open area. Hal tersebut ditunjukkan dari quote yang mereka tulis 

dan unggah di Instagram. Hal tersebut juga dapat menjadi wadah dalam 

mengungkapkan perasaan, pikiran, dan lain-lain. 

Pengungkapan diri yang dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial 

ternyata memiliki pengaruh terhadap tipe kepribadian seseorang. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Alya Zachra Fauzia dkk., 2019). Saat 

ini Instagram banyak sekali manfaatnya, selain sebagai hiburan, Instagram juga 

dapat menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dan sebagai tempat untuk 

membentuk diri kita atau sebagai personal branding. Namun, penggunaan 

media sosial seperti Instagram dianggap kurang baik. Hal ini dikarenakan 

banyak masalah yang dapat ditimbulkan berupa membagikan informasi diri 

sendiri secara luas sehingga dapat mempermudah pihak-pihak yang berniat 

kurang baik. Pengungkapan diri atau self disclosure pada saat ini kebanyakan 

dilakukan oleh remaja dan dewasa awal yang dilakukan melalui media sosial, 

khususnya Instagram. Hal ini dikarenakan pada usia remaja dan dewasa awal 

membutuhkan hubungan sosial yang baik kepada orang lain. Namun, dengan 

adanya pengungkapan diri melalui media sosial dapat menimbulkan suatu 

masalah. Masalah yang ditimbulkan adalah tidak adanya rasa malu untuk 

mengungkapkan semua masalah yang terjadi pada diri mereka ke media sosial, 

khususnya Instagram. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 

tipe kepribadian terhadap pengungkapan diri pada dewasa awal yang 
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menggunakan media sosial terutama Instagram khususnya di Kota Bandung. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang cukup 

signifikan mengenai tipe kepribadian terhadap pengungkapan diri. Tipe 

kepribadian yang terdapat adalah extraversion dan neuroticism. Keduanya 

memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengungkapan diri pada 

dewasa awal pengguna Instagram khususnya di Kota Bandung. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti akan mengangkat penelitian ini 

dengan judul “PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN FITUR 

CLOSE FRIENDS INSTAGRAM TERHADAP SELF DISCLOSURE 

(SURVEI KEPADA PENGIKUT AKUN INSTAGRAM 

@TITRASIRASA)” yang bertujuan untuk melakukan penelitian terhadap 

akun Instagram @titrasirasa. Hal tersebut peneliti lakukan dikarenakan akun 

tersebut merupakan suatu komunitas yang mewadahi para pengikutnya untuk 

melakukan pengungkapan diri. Selain itu, akun tersebut dapat menginspirasi 

dan memotivasi para pengikutnya karena akun @titrasirasa mengemas 

pengungkapan diri melalui quotes dengan kreatif dan kata-katanya mudah 

dicerna serta dimengerti oleh banyak orang. Peneliti sangat tertarik untuk 

meneliti lebih dalam mengenai para pengikut akun @titrasirasa dalam 

memanfaatkan fitur-fitur yang dimiliki oleh Instagram terutama fitur close 

friends dalam melakukan pengungkapan diri. Peneliti melihat para pengikut 

akun Instagram @titrasirasa memiliki rasa kepercayaan yang tinggi untuk 

melakukan pengungkapan diri kepada seseorang yang belum mereka kenal. 

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah para 

pengikut akun @titrasirasa melakukan pengungkapan diri kepada orang yang 

sudah mereka kenal dekat melalui Instagram story dengan memanfaatkan fitur 

close friends. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah penelitian sebelumnya hanya fokus terhadap pengaruh fitur close friends 

terhadap self disclosure. Sedangkan penelitian ini lebih fokus dan terarah dalam 

intensitas penggunaan fitur close friends terhadap self disclosure. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka supaya lebih 

terarah dan sistematis maka peneliti memfokuskan penelitian ke dalam rumusan 

masalah, yaitu seberapa besar pengaruh para pengguna Instagram dalam 

menggunakan fitur close friends terhadap self disclosure pada pengikut akun 

@titrasirasa? 

 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

 
Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan, maka 

tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fitur close 

friends Instagram terhadap self disclosure pada pengikut akun @titrasirasa. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Manfaat akademis : 

 
Penelitian ini dibuat sebagai referensi bagi peneliti lain serta bermanfaat 

dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada penelitian yang 

berkaitan dengan self disclosure pada media sosial Instagram menggunakan 

fitur close friends. 

b. Manfaat praktis : 

 
Secara praktis, penelitian ini dibuat untuk menambah wawasan serta 

bermanfaat bagi para pembaca mengenai Pengaruh Intensitas Penggunaan 

Fitur Close Friends Terhadap Self Disclosure. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan disusun dengan tujuan untuk memudahkan dalam 

penyajian data hasil analisis serta proses analisis dari penelitian. Penelitian ini 

disusun secara sistematis dan terdapat 3 bab, yaitu : 

BAB I berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan. Sistematika penulisan di 

bab ini bertujuan untuk pendahuluan yang akan mengantarkan ke isi 

pembahasan pada bab-bab yang berikutnya. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas konsep-konsep 

penelitian, teori penelitian, kerangka berfikit dan hipotesis. 

BAB III mencakup metode penelitian yang terdiri atas objek penelitian, 

jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data dan 

tabel rencana waktu. 

BAB IV terdiri atas hasil dan pembahasan yang berisikan mengenai hasil 

yang ditemukan setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan. 

BAB V mencakup kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran. 

http://www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id/

