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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada usia remaja, individu memiliki kebutuhan yang tinggi untuk merasa 

disukai, dicintai, dan dihargai, terutama oleh teman sebaya (Santrock, 2007). 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa memiliki dukungan sosial 

yang kuat memupuk kesehatan emosi dan fisik individu. Di era digital saat ini, 

media sosial menjadi sarana yang memungkinkan setiap individu membagi dan 

memperoleh informasi tentang dirinya maupun orang lain (Bjornsen, 2018). Bentuk 

komunikasi digital ini memfasilitasi kebutuhan untuk menjalin hubungan, 

memperluas jaringan dan koneksi sosial, serta memperlihatkan hubungan antar 

pengguna (Boyd & Ellison, 2007). 

Sarana sosialisasi langsung dan tidak terbatas ini menjadikan media sosial 

digemari oleh pengguna di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan 

Informatika angka penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial mencapai 

130 juta orang (Wiridjati & Roesman, 2018). Dibanding media sosial lainnya, 

Instagram merupakan platform terpopuler yang memiliki lebih dari 1 miliar 

pengguna per bulannya di tahun 2018 (Statista dalam Kang & Wei, 2018). 

Berdasarkan data Statista (2019), per Oktober 2019 Indonesia menempati posisi ke-

empat dalam pengguna Instagram terbanyak di seluruh dunia dengan 60 juta 

pengguna usia 13 tahun ke atas. Instagram sebagai jejaring sosial terbesar di dunia 

terutama sangat populer di kalangan remaja. Survei yang dilakukan oleh konsultan 
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Piper Jaffray (2018) menunjukkan bahwa  85% pengguna Instagram ialah dari 

kalangan remaja. 

Remaja cenderung gemar menggunakan Instagram karena platform ini 

dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mengkonsumsi sekaligus berkreasi di 

bidang media, serta memungkinkan mereka untuk berbagi dan bersosialisasi dengan 

mudah dan menyenangkan. Instagram memberdayakan pengguna untuk 

berkomunikasi dengan orang lain melalui isyarat visual yang menarik (Kang & 

Wei, 2018). Dibandingkan platform media sosial lainnya, Instagram terkenal karena 

kemampuan berbagi visual yang unggul dan konten arsip pengguna di halaman 

profil mereka. Fasilitas ini membuat pengguna Instagram cenderung 

menggambarkan diri kreatif dan ideal pada platform khusus ini (Sheldon & Bryant, 

2016).  

Instagram memfasilitasi individu dalam melakukan self-presentation secara 

online melalui media sosial. Self-presentation merupakan cara individu 

mengkomunikasikan gambaran dirinya kepada orang lain (Baumeister, 1982). 

Dengan aktivitas seperti update mengenai kesehariannya, mengunggah dan 

mengedit foto, atau video di akunnya menunjukkan bahwa Instagran berhubungan 

dengan keinginan untuk menampilkan self-presentation individu kepada orang lain 

(Mehdizadeh, 2010). Setiap pengguna memiliki kesempatan untuk mengatur dan 

mengontrol apa yang ingin mereka presentasikan terkait dirinya kepada pengguna 

lain. Instagram diisi dengan self-presentation positif pengguna, terutama dalam 

bentuk foto diri (Hu, Manikonda, & Kambhampati, 2014). Pengguna Instagram 

menampilkan diri mereka secara positif kepada khalayak yang mereka bayangkan, 

baik itu diri yang cantik (Tiggemann dan Zaccardo, 2016), diri yang bahagia 
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(Pounders, Kowalczyk, & Stowers, 2016), atau diri yang positif (Waterloo, 

Baumgartner, Peter, & Valkenburg, 2018). 

Meskipun demikian, dalam survei yang dilakukan oleh Custard (dalam The 

York Hire Post, 2016) terhadap 2.000 orang, 82 persen mengatakan mereka 

merepresentasikan diri mereka secara tidak sesuai di media sosial. Pengguna 

mengakui bahwa profil sosial media mereka bukan cerminan kehidupan mereka 

yang akurat. Pada remaja, foto yang mereka tampilkan di Instagram lebih banyak 

menggunakan fitur edit dan filter dibandingkan dengan media sosial lain 

(Wiederhold, 2018). Belum lagi dengan banyaknya influencer di Instagram, seperti 

selebriti, model, dan orang-orang terkenal, yang memberikan gambaran kehidupan 

yang menyenangkan di akun mereka. Hal ini secara tidak langsung membuat 

standar kehidupan yang ideal bagi remaja untuk berlomba-lomba 

merepresentasikan sisi terbaik dari hidupnya di Instagram (Wiederhold, 2018).  

Kondisi ini kemudian mendorong remaja untuk membuat dua jenis akun 

untuk mengelola self-presentation mereka secara strategis (Kang & Wei, 2018). 

Tidak jarang pengguna media sosial menggunakan beberapa akun media sosial 

untuk mengekspresikan banyak identitas (Vitak, Blasiola, Patil, & Litt, 2015). 

Pengguna Instagram membuat dua jenis akun untuk menunjukkan diri mereka 

dengan cara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan (McGregor & Li, 2019). 

Real account Instagram dikenal sebagai Rinsta, adalah akun normal dan 

primer pengguna Instagram (Kang & Wei, 2018). Pada Rinsta, pengguna Instagram 

tidak dapat sepenuhnya mengekspresikan diri mereka dengan jujur karena mereka 

harus memperhatikan kelompok sosial mereka yang beragam dan berbeda yang 

memiliki harapan, keyakinan, dan standar yang berbeda untuk para pengguna 
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(Marwick & Boyd, 2010).  Fake account Instagram, selanjutnya disebut Finsta, 

adalah akun sekunder dan rahasia pengguna Instagram di mana pengguna 

menunjukkan sisi yang tidak menarik dan memalukan, mulai dari 

ketidaksempurnaan wajah, kesedihan dan kesulitan, serta minat yang unik (Molina, 

2017; Patterson, 2016; Safronova, 2015). Finsta mungkin merupakan akun di mana 

pengguna Instagram mengekspresikan dirinya secara jujur tanpa mempedulikan 

standar sosial (Stutzman & Hartzog, 2012). 

Pada remaja, tekanan sosial yang dipersepsi di Instagram begitu kuat 

sehingga tak jarang remaja membuat akun Finsta yang ditujukan untuk berbagi hal-

hal personal mengenai dirinya kepada lingkup sosial terdekat yang lebih kecil 

(Wiederhold, 2018). Remaja menggunakan Finsta untuk memberikan pembaruan 

harian yang menyenangkan, termasuk momen memalukan dan gila mereka, tanpa 

takut membuat kesan "salah" atau menyinggung seseorang dari daftar teman 

mereka (Kang & Wei, 2018). Di Finsta, pengguna cenderung merasa tanpa tekanan 

terkait setiap konten yang diunggahnya (Hogan, 2010). Mereka tidak melihat feed 

instagramnya sebagai sebuah artefak statis ataupun arsip pribadi melainkan sebagai 

ruang ekspresi (Zhao, dkk., 2013). 

Remaja menggunakan Finsta sebagai bentuk strategi self-presentation 

(Kang & Wei, 2018). Menurut teori self-presentation (Goffman, 1959) individu 

secara strategis menampilkan diri terbaik mereka dengan membiarkan audiens 

untuk melihat perilaku mereka di panggung depan (front stage). Sebaliknya, di 

belakang panggung (backstage) individu menunjukkan kecenderungan mereka 

yang sebenarnya. Kecenderungan yang ditunjukkan mungkin bertentangan dengan 

perilaku panggung depan mereka (Goffman, 1959). Dalam penggunaan Instagram, 



	

5 
 

remaja cenderung mempresentasikan diri yang dipandang ideal di Rinsta, sementara 

mereka lebih senang menunjukkan presentasi diri yang lebih asli di Finsta 

(McGregor & Li, 2019). Akun Finsta dibuat dengan tujuan agar pemilik dapat 

mengunggah konten yang tidak terkait dengan akun utama mereka (McGregor & 

Li, 2019). 

Melalui Finsta pengguna Instagram tidak perlu khawatir dengan keterangan 

yang cerdik atau menggunakan filter untuk membuat foto yang sempurna. Mereka 

mungkin mengunggah gambar buram tanpa filter dengan keterangan panjang yang 

merinci mengenai keadaan emosi negatif mereka. Konten sensitif ini diunggah 

dengan asumsi dasar bahwa teman-teman mereka akan menyimpan informasi di 

Finsta sebagai rahasia. Dengan minimnya followers yang hanya mencakup teman-

teman terdekat (McGregor & Li, 2019), pengguna memanfaatkan Finsta menjadi 

ruang untuk ekspresi pribadi tanpa filter atau konten yang tidak disaring demi 

konteks sosial tertentu (Dewar, dkk., 2019). Finsta merupakan cara baru bagi 

remaja untuk terhubung dengan teman sebaya di ruang daring yang dikendalikan, 

tempat mereka dapat benar-benar mengekspresikan diri. Finsta memenuhi peran 

vital dalam kehidupan remaja yang mencari cara untuk secara autentik terhubung, 

berbagi, dan menciptakan komunitas yang tidak dapat dipenuhi oleh penggunaan 

media sosial secara tradisional.  

Meski demikian, dengan minimnya identitas yang ditunjukkan Finsta pada 

dunia dapat memberi dampak pada perilaku yang kurang bertanggung jawab. Pada 

Finsta, umum ditemui gosip, ekshibisionisme, perilaku berisiko, dan perilaku 

mencari perhatian khas remaja yang bermanifestasi dengan cara yang tidak terlihat 

pada akun utama pengguna (McGregor & Li, 2019). Li, dkk. (2014) menyebutkan 
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bahwa dengan anonimitas yang dimiliki, Finsta cenderung meningkatkan 

kemungkinan remaja untuk melakukan perilaku negatif kepada orang lain, seperti 

memberi komentar negatif pada foto yang diunggah oleh orang lain. Penggunaan 

Finsta memungkinkan remaja untuk mengekspresikan pikiran atau perasaannya 

terhadap dunia luar secara bebas. 

Dengan mempresentasikan diri sedemikian rupa di Rinsta, remaja 

sebenarnya sedang berusaha meningkatkan self-esteem-nya (Kramer & Winter, 

2008). Remaja melakukan berbagai usaha agar dapat diterima oleh orang lain 

(Santrock, 2007). Usaha untuk menciptakan kesan tertentu di hadapan orang lain 

ini menurut Kramer dan Winter (2008) merupakan bentuk kebutuhan untuk 

mempertahankan atau meningkatkan self-esteem individu. Mendapatkan respon 

positif dari orang lain, salah satunya dari media sosial, merupakan bentuk validasi 

konsep diri sekaligus dapat meningkatkan penilaian self-esteem dan sebaliknya 

(Valkenburg et al. 2006; Salimkhan et al. 2010).  

Sundar & Nie (2013) mengungkapkan bahwa individu dengan self-esteem 

rendah cenderung mengkhawatirkan feedback dari orang lain tentang dirinya di 

media sosial, individu tersebut akan memantau dan menghapus unggahan konten 

yang mendapatkan respon negatif dari orang lain di media sosialnya. Lebih lanjut 

lagi Harter (2012) menjelaskan bahwa individu dengan self-esteem rendah 

cenderung menampilkan perilaku diri yang tidak sesuai dengan dirinya 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki self-esteem tinggi. Sebaliknya, 

individu dengan self-esteem tinggi cenderung mengungkapkan diri secara jujur 

dalam setiap konten unggahannya (Varnali & Toker, 2015). Individu yang memiliki 
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self-esteem tinggi cenderung menunjukkan perilaku yang lebih apa adanya dan 

lebih dekat dengan karakteristik diri sebenarnya (Harter, 2012). 

Pada nyatanya penggunaan Instagram memiliki dampak negatif terhadap 

penurunan self-esteem, yang dimediasi oleh rasa takut kehilangan atau takut 

ketinggalan (FoMO) (Salim, dkk., 2017). Dalam hasil penelitiannya, Leif (2012) 

mengungkapkan bahwa penurunan self-esteem akibat penggunaan Instagram 

disebabkan karena adanya ekspektasi tidak realistis yang diciptakan sehingga 

menimbulkan perasaan self consciousness serta keinginan untuk menjadi sempurna. 

Hal tersebut muncul karena adanya penilaian dari orang lain serta terjadinya 

perbandingan sosial di Instagram.  Namun demikian, pembuatan akun Finsta 

dianggap dapat memfasilitasi penurunan self-esteem ini dengan tetap memberikan 

ruang bagi pengguna Instagram untuk menjadi dirinya sendiri di hadapan teman-

teman terdekat (Dewar, dkk., 2019). Penerimaan yang diperoleh dari teman-teman 

terdekat di Finsta ketika menjadi dirinya sendiri apa adanya diprediksi dapat 

meningkatkan self-esteem remaja. 

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti ingin menguji secara empiris topik 

self-presentation dan self-esteem remaja pengguna Finsta. Strategi self-presentation 

di Finsta bisa menjadi ruang ekspresi yang menyenangkan bagi penggunanya, 

namun kaitannya terhadap self-esteem remaja masih perlu diteliti lebih jauh. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan self-presentation 

dan self-esteem remaja pengguna fake account Instagram”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan self-

presentation dan self-esteem remaja pengguna fake account Instagram. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

wawasan mengenai hubungan antara self-presentation dan self-esteem pada remaja 

pengguna fake account Instagram di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat 

berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kajian ilmu 

psikologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi memperkaya literatur 

pada bidang psikologi perkembangan, psikologi remaja, dan psikologi sosial. 

Bagi remaja pengguna Instagram dan para significant others, hasil dari 

penelitian ini diharapkan memberikan gambaran bahwa penggunaan Instagram 

dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam diri remaja. Harapannya adalah remaja 

pengguna fake account Instagram dan significant othersnya dapat memahami 

dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Dengan demikian remaja 

dapat diedukasi mengenai penggunaan sosial media dalam mendukung pemenuhan 

tugas perkembangan mereka secara sehat. 

 


