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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi dan 

informasi berkembang pesat. Sekarang ini masyarakat berinteraksi di dalam 

dunia maya atau melalui interaksi sosial online. Melalui kecanggihan 

teknologi informasi, masyarakat memiliki alternatif lain untuk berinteraksi 

sosial. Interaksi antar manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

akan informasi, sebab setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian 

dari tuntutan kehidupan dan sebagai penunjang kegiatannya. Internet sangat 

bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan informasi tersebut. (Alyusi, 2016: 1) 

Banyak media komunikasi yang sering digunakan untuk berinteraksi 

sosial oleh banyak orang, seperti halnya media sosial. Media sosial adalah 

media online yang memungkinkan bagi pengguna untuk berpartisipasi, 

berbagi, dan menciptakan isi. (Herlanti, 2014: 32) Saat ini instagram adalah 

salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat, baik anak 

muda maupun orang dewasa, baik digunakan secara pribadi maupun sebagai 

kebutuhan bisnis dan kelompok tertentu. Instagram yang dulu hanya berupa 

aplikasi berbagi foto kini menjadi salah satu media sosial terbesar dunia.  

Menurut situs Statista, hingga Januari 2017 Instagram menduduki 

peringkat keenam media sosial terbesar di dunia. Instagram dengan pengguna 
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yang mencapai 600 juta pengguna setiap bulan dan 400 juta pengguna aktif 

setiap hari, Instagram melampaui media sosial terkenal lain seperti Tumblr, 

Twitter, Snapchat, pinterest, dan LinkedIn. Data ini memperlihatkan 

bagaimana fitur pada Instagram yang simpel dengan penekanan pada aspek 

visual sangat disukai banyak orang. (Camara, 2017: 3-4) 

Instagram merupakan media sosial dengan layanan aplikasi foto, 

gambar atau video dengan menerapkan filter digital dan membagikannya ke 

jejaring media sosial tersebut. Hadirnya instagram ini membuat penggunanya 

berlomba-lomba menghasilkan foto serta video terbaik dan mengunggahnya. 

Seiring perkembangannya, instagram selalu memperbaharui fitur serta 

tampilan. Mulai dari logo sampai dengan aplikasinya. Baru-baru ini terdapat 

fitur terbaru instagram yang cukup menarik, yakni instagram stories yang 

dibilang fitur tiruan dari snapchat. Dalam fitur tersebut, para pengguna 

instagram dapat memposting berbagai kegiatan berbagi momen seperti 

aktivitas yang sedang dilakukan, dimana postingan tersebut akan hilang atau 

terhapus dengan sendirinya dalam jangka waktu 1X24 jam.  

Dengan fitur ini tentunya banyak pengguna aktif di instagram 

memanfaatkannya sebagai sarana mengupload kegiatan yang sedang mereka 

lakukan berupa foto dan video. Jumlah pengguna harian Instagram Stories 

terus mengalami peningkatan sejak meluncur pada agustus 2016. Fitur ini 

pada Januari 2017 memiliki 150 juta pengguna aktif harian, hingga akhirnya 

dalam waktu enam bulan berhasil menembus angka 250 juta. (liputan6.com, 
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diakses pada 3 Agustus 2017). Banyak akun yang mengunggah foto dan video 

yang merupakan informasi tentang diri sendiri, tentang pikiran, perasaan dan 

perilaku seseorang. Hal ini berhubungan dengan adanya keterbukaan diri pada 

individu.  

Self disclosure atau pembukaan diri merupakan jenis komunikasi 

dimana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya 

kita sembunyikan. (Devito, 2011: 64). Pembukaan diri atau self disclosure 

adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang 

sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masalalu yang relevan 

atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini tersebut. 

(Johnson, 1981)  

Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih 

melibatkan perasaan. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain 

perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau 

perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru saja kita saksikan 

(Johnson, 1981). (Supratiknya, 1995: 14) Keterbukaan diri dapat terjadi, bila 

ada seseorang dengan sukarela menceritakan mengenai dirinya kepada orang 

lain. Konteks pengungkapan diri yang dilakukan pada media sosial, umumnya 

terjadi ketika seseorang berbagi momen tentang dirinya pada berbagai situs 

media sosial dalam bentuk status, foto/video, chatting, komentar, dan lain 

sebagainya sebagai suatu hal untuk diketahui oleh sesama pengguna akun 

terkait. 
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Namun, yang menjadi suatu masalah dalam melakukan keterbukaan 

diri justru dapat menimbulkan masalah bagi penggunanya. Seperti contoh, 

kasus postingan sekelompok pemuda yang memberikan minuman berakohol 

kepada beberapa hewan di Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Kasus 

ini terungkap setelah sebuah video tersebut viral di media sosial. Dan 

menanggapi hal tersebut, Humas Taman Safari Indonesia Yulius H 

Suprihardo mengungkapkan telah melaporkan perbuatan muda-mudi itu 

kepada pihak berwenang. (liputan6.com, diakses pada 17 Januari 2018) 

Selanjutnya yakni kasus dari Afi Nihaya remaja berusia 18 tahun 

menjadi viral akibat postingannya yang berjudul warisan. Postingan tersebut 

menuai komentar sebanyak 15.000 dan dibagian puluhan ribu kali. Dalam 

postingannya, Afi memposting tulisan yang mengacu tentang warisan agama 

dan etnis. Akibatnya banyak yang menjadi haters, bahkan Afi mendapat 

ancaman fisik dan pembuhuhan terkait tulisan tersebut. (bbc.com, diakses 

pada 16 Januari 2018) 

Dengan meningkatnya keterbukaan diri pada media sosial, munculah 

keinginan peneliti untuk meneliti seberapa besar pengaruh terpaan Instastories 

terhadap Keterbukaan Remaja Saat Berbagi Momen. Subyek penelitian yang 

peneliti ambil adalah remaja yang merupakan siswa Sekolah Menengah Atas, 

sebab menurut Jhonson, 1990 (dalam Ganiau 2009) fase remaja dituntut lebih 

belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas dan 

majemuk. Keterampilan self disclosure yang dimilki remaja, akan membantu 
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siswa dalam mencapai kesuksesan akademik dan penyesuaian diri. Apabila 

remaja tersebut tidak memiliki kemampuan self disclosure, maka dia akan 

mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. 

Dengan hal tersebut media sosial instagram merupakan sarana yang 

tepat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan cara 

menunjukkan identitasnya melalui foto ataupun video yang ia posting di 

berbagai momen tertentu, dengan konten isi antara lain penggunaan simbol-

simbol status dalam bentuk kendaraan, pakaian dan kepemilikan barang-

barang lain yang mudah dilihat. Melalui cara seperti ini, remaja berusaha 

menarik perhatian orang lain agar mereka memandangnya sebagai individu. 

(Al-Mighwar, 2006: 65-66)  

Alasan peneliti mengambil subjek dari siswa dari SMA Negeri 1 

Gambiran yakni, di SMA ini tidak ada peraturan yang melarang siswanya 

membawa smartphone, berkaitan dengan hal tersebut memungkinkan para 

siswa mengakses media sosial lebih sering dibanding dengan siswa yang 

dilarang membawa smartphone di sekolah . Selain itu, sekolah ini juga pernah 

menjadi sorotan akibat salah satu siswanya, Alfi Nihaya yang sempat menjadi 

viral akibat tulisannya di media sosial. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 
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1. Adakah pengaruh terpaan Instagram Stories terhadap self

disclosure remaja dalam berbagi momen? 

2. Seberapa besar pengaruh terpaan Instagram Stories terhadap

Keterbukaan Remaja dalam berbagi Momen? 

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh terpaan Instagram Stories

terhadap Keterbukaan Remaja dalam berbagi Momen 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan Instagram

Stories terhadap Keterbukaan Remaja dalam berbagi Momen 

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis

Secara akademis peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi referensi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi 

khususnya tentang pengaruh penggunaan media sosial dalam proses interaksi 

serta dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur bagi peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dan 

dapat memberikan sumbangan ide atau gagasan dan juga sebagai informasi 

tentang pengaruh terpaan Instagram Stories terhadap Keterbukaan Remaja 

saat berbagi Momen. 


