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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Media Sosial sebagai Media Baru 

Menurut Mondry (dalam Putri, 2014) new media merupakan media 

yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter 

fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun 

publik. Menurut Fandi dalam Nurudin (2012) melalui buku Media Sosial 

Baru, secara substansial media sosial mengubah cara berkomunikasi antar 

organisasi, masyarakat serta individu. Adapun jenis-jenis media sosial, 

sebagai berikut : 

1. Collaborative Project 

Collaborative Project merupakan suatu media sosial yang dapat 

membuat konten. Khalayak pun dapat mengakses konten tersebut 

secara global. Ada dua sub-kategori yang masuk dalam Collaborative 

Project di media sosial, yaitu Wiki dan Bookmar Sosial. 

2. Blogs and Microblogs 

Blogs adalah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah 

opini, pengalaman atau kegiatan sehari-hari dari penulisnyaa. Paada 

kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para 

selebritis. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs dan microblogs 

adalah Kaskus, Wordpress, Multiply, dan Plurk. 
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3. Content Communities 

Conten Communities merupakan aplikasi yang bertujuaan untuk 

saling berbagi foto dan video dengan orang-orang yang dituju, yang 

termasuk dalam subkategori content community yaitu Youtube. 

4. Social Networking 

Social networking atau biasa disebut jejaring sosial adalah aplikasi 

yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna 

lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi 

mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, blog, audio 

dan file. Situs jejaring sosial pada umumnya memiliki fitur seperti 

pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu 

seseorang untuk melakukan apa yang ingin mereka inginkan. Ada 

beberapa jenis diantaranya Geocities, Six Degrees, Friendster, Yahoo 

Messenger, Facebook, Twitter, My Space, Blackberry Messenger, 

Whatsapp, Google+, Instagram, Skype, Gizno, kik, Camfrog, Yahoo 

Koprol, Yuwie, Virtual Games World dan Virtual Social Worlds 

(Utomo, 2016) 

 Dalam hal ini, instagram merupakan salah satu jenis media sosial 

yang terdapat dalam media baru, yakni instagram sebagai social networking, 

sebab dalam instagram pengguna dapat membentuk jejaring sosial baru, 

baik dengan pengguna yang sudah diketahuinya di dunia nyata maupun 

yang belum pernah dan akhirnya bertemu di dunia maya (online). 
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1.2 Karakteristik Media Sosial 

Media sosial mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki 

oleh media siber lainnya. Terdapat batasan-batasan dan ciri khusus tertentu 

yang hanya dimiliki oleh media sosial di banding dengan media lainnya. 

(Nasrullah, 2015:15-16) 

Adapun karakteristik media sosial, yaitu : 

1. Jaringan (network), kata “jaringan” (network) bisa dipahami dalam 

terminology bidang teknologi seperti ilmu komputer yang berarti 

infrastruktur yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat 

keras (hardware) lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi 

bisa terjadi jika antar komputer terhubung termasuk didalamnya 

perpindahan data (Castells, 2002; Gane & Beer: 2008) 

2. Informasi (Informations), Informasi menjadi objek penting didalam 

media sosial karena pengguna media sosial menciptakan gambaran 

identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi 

berdasarkan informasi.  

3. Arsip (Archive). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi  

sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan 

dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. 

4. Interaksi (Interactivity), Media sosial membentuk jaringan antar  

pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau 

pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi 

antar pengguna tersebut 
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5. Simulasi Sosial (simulation of society), Media sosial memiliki karakter 

sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. 

Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus 

berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real. 

6. Konten oleh pengguna (user-generated content), Di Media sosial 

konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau 

pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media 

baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk 

berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana 

khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam 

distribusi pesan. 

 

2.3 Instagram sebagai Media Komunikasi 

Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk berbagi 

foto dan video 60 detik yang menuntut pengguna untuk mengambil foto atau 

video, menggunakan filter yang disediakan dan membagikannya di akun 

jejaring sosial miliknya. Nama instagram sendiri berasal dari insta dan 

gram, “insta” yang berasal dari kata instant dan “gram” yang berasal dari 

telegram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang 

lain dengan cepat. Dapat disimpulkan bahwa instagram berarti 

menginformasikan atau membagikan foto kepada orang lain dengan cepat. 

Dalam penggunaannya instagram sangat efektif dalam bertukar 

informasi di dunia maya. Instagram sendiri mempunyai sebutan untuk 

penggunanya, user yang aktif dalam menggunakan instagram biasa disebut 
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dengan instagramers. Foto atau video yang sudah di unggah dalam dunia 

maya melalui platfom instagram membuktikan bahwa pengguna instagram 

atau instagramers telah melakukan proses komunikasi dengan foto atau 

video serta dilengkapi dengan ruang untuk mongomentari foto atau video 

yang sudah di unggah tersebut. Sehingga followers atau orang yang 

mengikuti bisa berinteraksi langsung dengan cara memberikan 

komentarnya didalam kolom komen yang sudah disediakan. Dalam kajian 

teori komunikasi, Instagramers berperan menjadi komunikator dan 

followers berperan sebagai komunikan atau yang mendapatkan pesan. 

(gudangilmukomputer.com, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017). 

Fungsi dari Instagram adalah: 

a. Mengunggah foto atau video (upload) 

b. Menambahkan filter pada foto atau video 

c. Memberi keterangan foto atau video (caption) 

d. Memberi lokasi foto atau video (location) 

e. Memberi komentar pada foto atau video (comment) 

f. Memberi like pada foto atau video  

g. Memberikan pesan pribadi melalui foto ataupun video 

(Direct Message) 

h. Membuat group untuk bertukar informasi lewat direct 

message 

i. Mengabadikan moment yang hilang dalam 1x24 jam 

(Instagram Stories) 

j. Menyiarkan moment secara langsung (live) 
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k. Menyembunyikan foto dari album instagram (archive) 

l. Menyimpan foto/video orang lain dalam akun (favorit) 

m. Membagikannya ke berbagai media sosial lainnya, selain 

instagram itu sendiri. 

 

2.4 Instagram Stories 

Pada bulan Agustus 2016, Instagram baru saja merilis fitur terbarunya 

yakni Instagram Stories. Menurut penjelasan di laman Instagram Blog, fitur ini 

dapat dimanfaatkan untuk berbagi momen dan cerita untuk kegiatan seharian 

dalam bentuk slideshow. Setelah 24 jam tersedia, kumpulan foto dan video 

tersebut akan hilang dan tidak dapat diakses lagi.  

Instagram menjelaskan bahwa Instagram Stories cocok untuk 

pengguna yang sering khawatir dengan istilah overposting – terlalu banyak 

berbagi foto dan video di Instagram. Mereka mendesain setiap rekaman foto 

dan video yang dibuat di Stories tidak akan tampil di timeline Instagram, 

semuanya tersedia dari bagian atas layar . 

Selain mengambil foto dan video, kamu juga bisa mengeditnya 

sebelum di unggah ke Stories. Editing sederhana seperti penambahan teks, 

garis arsiran atau filter foto adalah beberapa hal yang ada di Instagram 

Stories  

Instagram Stories juga tetap memperhatikan pengaturan privasi 

pengguna dengan baik. Sebagai contoh jika kamu menggunakan mode 

private account, orang yang dapat melihat video kamu hanyalah para 

followers. Bahkan untuk lebih lengkapnya lagi, kamu bisa 
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menyembunyikan cerita yang kamu bagikan dari akun yang dipilih – 

meskipun akun tersebut ada dalam daftar followers. 

Di Instagram Stories tidak ada fitur komentar untuk umum atau 

Likes. Setiap pesan komentar yang diberikan akan bersifat pesan langsung 

dan hanya dapat dibaca oleh pemilik konten tersebut. (makemac.com, 

diakses pada tanggal 21 Agustus 2017) 

 

2.5 Self Disclosure (Keterbukaan Diri) 

Self disclosure atau keterbukaan diri adalah proses menghadirkan 

diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi 

dengan orang lain (Wrightsman, 1987) 

Menurut Morton (dalam Sears, dkk., 1989) pengungkapan diri 

merupakan kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan 

orang lain. Informasi di dalam pengungkapan diri ini bersifat deskriptif atau 

evaluative. Deskriptif artinya individu melukiskan berbagai fakta mengenai 

diri sendiri yang mungkin belum diketahui oleh pendengar seperti, jenis 

pekerjaan, alamat dan usia. Sedangkan evaluative artinya individu 

mengemukakan pendapat atau perasaan pribadinya seperti tipe orang yang 

kita sukai atau hal-hal yang kita sukai atau kita benci. 

Menurut (Devito, 1992) Pengungkapan diri ini dapat berupa 

berbagai topik seperti informasi perilaku, sikap, perasaan, keinginan, 

motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di dalam diri orang yang 

bersangkutan. Kedalaman dari pengungkapan diri seseorang tergantung 

pada situasi dan orang yang diajak untuk berinteraksi. Jika orang 
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berinteraksi dengan kita menyenangkan dan membuat kita merasa aman 

serta dapat membangkitkan semangat maka kemungkinan bagi kita untuk 

lebih membuka diri amatlah besar. Sebaliknya pada beberapa orang tertentu 

kita dapat saja menutup diri karena merasa kurang percaya. (Dayakisni & 

Hudaniah, 2009: 73) 

Berdasarkan paparan-paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa self 

disclosure adalah mengungkapkan informasi diri sendiri kepada orang lain 

yang meliputi perilaku, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide. Dimana 

semakin seseorang menaruh kepercayaan, maka mereka tidak enggan untuk 

membuka rahasia pribadi mereka yang paling dalam. 

 

2.6 Self Disclosure Dalam Media sosial 

Keterbukaan diri dapat terjadi sekalipun lewat internet. Individu 

dengan tingkat keterbukaan diri yang tinggi dimungkinkan menikmati 

penggunaan situs jejaring sosial karena dapat memenuhi kebutuhan 

mengekspresikan diri. (Kilamanca, 2010: 43) Seperti ungkapan Robets 

(1998) dan Severin dan Tankard bahwa di sisi lain, juga terdapat kasus-

kasus individual yang merasa bahwa pemakaian internet membantu mereka 

menghilangkan depresi. (Werner J Severin & Tankard, James W, 2011: 464) 

Saat ini media sosial banyak digunakan orang-orang dari berbagai 

macam usia sebagai media untuk mengekspresikan diri. Mulai dari upload 

foto, video, berkomentar pada status teman, hingga curhat masalah pribadi 

serta mengungkapkan perasaan diri (senang, bahagia, marah, sedih, sakit 

hati, dan lain sebagainya) pada media tersebut. Hal ini berkaitan dengan 
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masalah yang peneliti ambil yakni pengaruh terpaan Instagram Stories 

terhadap Self Disclosure remaja dalam berbagi momen. 

Kebanyakan orang secara sadar maupun tidak sadar seringkali 

menuliskan status-status yang menggambarkan kegiatan atau perasaannya 

saat itu pada media sosial dengan rentan waktu yang tidak bisa ditentukan. 

Seseorang terkadang mengungkapkan informasi pribadinya tersebut tanpa 

batasan-batasan yang wajar. Hal ini yang kemudian menjadi topik 

pengungkapan diri (self disclosure) yang peneliti maksud. Dimana arti 

pengungkapan diri (self disclosure) pada media sosial ini adalah perilaku 

seseorang yang mencurahkan isi hati dan membagikan hal pribadi terkait 

perasan dalam diri yang diungkapkan pada sebuah situs jejaring sosial. 

Umumnya karakteristik media sosial melibatkan adanya profil nama 

pengguna sebagai bentuk informasi dari pemilik akun tersebut. Situs 

jejaring sosial memiliki beragam fitur, namun pada umumnya tulang 

punggung situs jejaring sosial adalah memuat dan memperlihatkan profil 

penggunanya serta daftar teman yang juga merupakan pengguna dalam situs 

tersebut. (Kilamanca, 2010: 11) Namun seiring berkembangnya zaman, dan 

semakin majunya teknologi melahirkan beragam situs media sosial. 

Salah satu situs jejaring sosial yang peneliti jadikan sebagai subjek 

penelitian yakni situs jejaring sosial Instagram yang memuat fitur Instagram 

Stories di dalamnya. Di dalam aplikasi ini, para pengguna bebas berbagi 

momen apapun yang dapat diketahui oleh orang lain yang juga memiliki 

akun dalam situs tersebut. 
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Dengan ide dasar penelitian bahwa kebanyakan orang senang 

menggunakan media jejaring sosial serta melakukan berbagai hal di 

dalamnya, maka penelitian ini akan meneliti adakah pengaruh terpaan 

Instagram Stories terhadap self disclosure remaja saat berbagi momen. 

 

2.7 Remaja 

Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata Latin adolescere 

(kata bendanya, adolescentia yang berarti remaja) yang berarti “tumbuh” 

atau “tumbuh menjadi dewasa”. Istilah adolescence juga mempunyai arti 

yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. 

Pandangan ini diungkapkan oleh Piaget, “Secara psikologis, masa remaja 

adalah usia saat individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia saat 

anak tidak lagi merasa dibawah tingkat orang-orang yang lebih tua, 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja 

ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial 

orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari 

periode perkembangan dini.” (Al-Mighwar, 2006: 55-56) 

 

Definisi mengenai remaja tidak hanya melibatkan pertimbangan 

mengenai usia namun juga pengaruh sosio-historis: ingatlah kembali 

mengenai pandangan invensionis mengenai remaja. Dengan 

mempertimbangkan konteks sosio-historis, kamu mendefinisikan masa 

remaja (adolescence) sebagai periode transisi perkembangan antara masa 
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kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan 

biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Tugas pokok remaja dalah 

mempersiapkan diri memasuki masa dewasa. Sebetulnya, masa depan dari 

seluruh budaya tergantung pada seberapa efektifnya pengasuhan itu. 

(Larson dkk, 2002) 

Pandangan lama mengatakan bahwa masa remaja merupakan satu-

satunya periode transisi menuju dunia dewasa. Pendekatan baru 

menekankan variasi transisi dan peristiwa yang menentukan periode 

tersebut seperti halnya waktu dan urutannya (Larson dkk., 2002; Sarigiani 

& Peterson, 2000). Sebagai contoh, peristiwa pubertas dan peristiwa 

sekolah dipandang sebagai transisi pokok yang menandai masuknya masa 

remaja; menamatkan sekolah atau bekerja purna-waktu untuk pertama 

kalinya merupakan peristiwa transisi pokok yang menandai berakhirnya 

masa remaja dan masuknya orang ke masa dewasa (Santrock, 2007: 21) 

 

2.8 Teori Penggunaan dan Kepuasan 

Penelitian ini berakar pada sebuah model teori komunikasi 

Penggunaan dan Kepuasan, teori ini menjelaskan kapan dan bagaimana 

audiensi sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau kurang aktif 

dalam menggunakan media dan akibat atau konsekuensi dari penggunaan 

media itu. Dalam perspektif teori penggunaan dan kepuasan audiensi 

dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses komunikasi, namun 

tingkat keaktifan setiap individu tidaklah sama. Penggunaan media 

didorong oleh adanya kebutuhan dan tujuan yang ditentukan oleh audiensi 
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sendiri. Teori penggunaan dan Kepuasan menjelaskan mengenai kapan dan 

bagaimana audiensi sebagai konsumen media menjadi lebih aktif atau 

kurang aktif dalam menggunakan media dan akibat atau konsekuensi dari 

penggunaan media itu. (Morissan, 2013: 509) 

Katz, Blumler, dan Gurevitch (1974) yang mengembangkan teori ini 

menyatakan lima asumsi dasar teori penggunaan dan kepuasan pada teori 

ini (Morissan, 2013: 509): 

1) Audiensi aktif dan berorientasi pada tujuan ketika menggunakan media 

2) Inisiatif untuk mendapatkan kepuasan media ditentukan audiensi 

3) Media bersaing dengan sumber kepuasan lain 

4) Audiensi sadar sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif dan 

penggunaan media 

5) Penilaian isi media ditentukan oleh audiensi 

Dalam bentuknya yang paling sederhana, the uses and gratification 

model menempatkan bahwa anggota khalayak mempunyai kebutuhan-

kebutuhan atau dorongan-dorongan tertentu yang dipuaskan dengan 

menggunakan, baik sumberdaya nonmedia maupun media. Kebutuhan-

kebutuhan aktual yang dipuaskan oleh media disebut media gratification 

(kepuasan media). (Winarso, 2005: 44) 

Asumsi dasar dari penelitian ini berdasarkan teori penggunaan dan 

kepuasan adalah individu menggunakan Instagram Stories karena pengguna 

mendapatkan kepuasan dari media yang ia gunakan, selain itu audiensi sadar 

sepenuhnya terhadap ketertarikan, motif dan penggunaan media tersebut.  
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2.9 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan kajian teoritik, dapat disusun suatu hipotesis penelitian 

yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yakni: 

1) Ha: Terdapat pengaruh terpaan Instagram Stories terhadap self 

disclosure remaja dalam berbagi momen. 

2) Ho: Tidak terdapat pengaruh terpaan Instagram Stories terhadap self 

disclosure remaja dalam berbagi momen. 

 

2.10 Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian adalah : 

1. Variabel independen (variable bebas) yakni variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2009: 61). 

Variabel bebas dalam penelitian adalah Instagram Stories (variabel 

X) 

2. Variabel dependen (variabel terikat, tak bebas) yakni variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 
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(Sugiyono, 2009: 61). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Self Disclosure (variabel Y). 

 

2.11  Definisi Konseptual 

Peneliti menggunakan istilah yang khusus untuk menggambarkan 

secara tepat fenomena yang hendak diteliti yang disebut konsep. Definisi 

konseptual merupakan batas terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak 

menyimpang. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah : 

1. Instagram Stories (Variabel X) 

Instagram Stories menurut penjelasan di laman Instagram 

Blog adalah fitur untuk berbagi momen dan cerita untuk kegiatan 

seharian dalam bentuk slideshow. Setelah 24 jam tersedia, kumpulan 

foto dan video tersebut akan hilang dan tidak dapat diakses lagi. 

2. Self Disclosure (Variabel Y) 

Definisi self disclosure adalah proses menghadirkan diri 

yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi 

dengan orang lain (Wrightsman, 1987) 

 

 

 

2.12 Definsi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan dalam indikator 

sebagai berikut: 
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1) Variabel bebas (X): Instagram Stories 

Jenis Variabel Definisi Indikator Skala 

Instagram Stories Fitur untuk 

berbagi momen 

dan cerita untuk 

kegiatan seharian 

dalam bentuk 

slideshow. Setelah 

24 jam tersedia, 

kumpulan foto 

dan video tersebut 

akan hilang dan 

tidak dapat 

diakses lagi. 

Rendah : 1 – 2 kali 

sehari 

Sedang : 3 – 5 kali 

sehari 

Tinggi : > 6 kali 

sekali 

Skala Likert 

Sumber : Diadopsi dari penelitian Dwi Syahnaz Hazisah (2017) 

 

2) Variabel dependen (Y): Self disclosure 

Jenis Variabel Definisi Indikator Skala 

Self Disclosure proses 

menghadirkan diri 

yang diwujudkan 

dalam kegiatan 

membagi perasaan 

Segala informasi 

mengenai diri 

sendiri 

Skala Likert 
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dan informasi 

dengan orang lain 


