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ABSTRAK 

 

KONSEP DIRI PENGUNGGAH FOTO OOTD (OUTFIT OF THE DAY) 

STUDI KASUS PADA ACCOUNT @SIGEROUTFIT 

 

Oleh  

Dwi Fajar Putri 

 

 

Perkembangan Teknologi Komunikasi masa kini menyuguhkan media 

komunikasi yang semakin variatif. Dengan kemajuan di bidang teknologi 

informasi serta komunikasi sekarang ini, dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, 

ruang dan waktu. Salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi 

komunikasi mobile, yaitu alat komunikasi yang bergerak. Artinya siapa saja bisa 

berkomunikasi kapan pun dan dimana pun dengan jaringan komunikasi yang 

selalu ada. Perangkat komunikasi yang mendukung adalah smartphone, laptop, 

tablet, dan sebagainya. Perangkat komunikasi tersebut di dukung juga dengan 

adanya internet. Sekarang hampir semua perangkat komunikasi dilengkapi dengan 

fitur kamera di dalamnya, hal ini memudahkan sesorang untuk mengunggah foto 

yang sudah diambil, ke media sosial, dan salah satunya adalah foto OOTD atau 

foto Outfit Of The Day. OOTD sendiri pun mempunyai arti Outfit Of The Day atau 

pakaian atau gaya yang sedang di pakai hari itu. Dan biasanya pecinta fashion 

instagram mengunggah foto OOTD dengan Hashtag atau tagar seperti #OOTD di 

instagram. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep diri pengunggah 

foto Outfit Of The Day pada instagram pada penelitian ini adalah konsep diri 

positif. Karena semua informan terbuka  dan percaya diri kepada dirinya. 

Seseorang mengunggah foto diri di Instagram karena adanya konsep diri yang 

postif. Atau berada pada public area seperti yang ada pada teori Johari Window. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, 

penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara secara mendalam dengan 

informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan.  

Pada penelitian ini peneliti menemukan bahwa semua informan memiliki konsep 

diri yang positif dan mempunyai 3 komponen penting pada konsep dirinya yaitu 

Perceptual, Conceptual atau dan Attitudinal. Secara perceprtual semua informan 

memilki konsep diri fisik yang negatif, tetapi secara conceptual informan 

memahami bagaimana cara menutupi kekurangannya dan mencari kelebihan yang 

ditunjukkan pada komponen attitudinal, yaitu dengan mengunggah foto di 

instagram.  

 

Kata kunci : konsep diri, OOTD (OUTFIT OF THE DAY), Johari Window  



ABSTRACT 

 

SELF-CONCEPT OF OOTD (OUTFIT OF THE DAY) 

CASE STUDY ON ACCOUNT @SIGEROUTFIT 

 

By  

Dwi Fajar Putri  

 

 

The development of Communication Technology today presents an increasingly 

varied communication media. With advances in information technology and 

communications today, the world no longer recognizes boundaries, distance, 

space and time. One of the emerging technologies is mobile communication 

technology, which is a mobile communication tool. This means anyone can 

communicate anytime and anywhere with a communication network that is 

always there. Supportive communication devices are smartphones, laptops, 

tablets, and so on. Communication devices are supported also with the internet. 

Now almost all communication devices are equipped with a camera feature in it, 

this makes it easy for someone to upload photos that have been taken, to social 

media, and one of them is a photo OOTD or photo Outfit Of The Day. OOTD 

itself also means Outfit Of The Day or clothing or style that is in use that day. 

And usually instagram fashion lovers upload OOTD photos with Hashtag or tagar 

like #OOTD on instagram. 

 

This research aims to find out one's self concept of uploading OOTD (Outfit Of 

The Day) photos on instagram, in this case a positive self concept. It was due that 

all of the informants were open and felt confident about themselves. Generally, 

people are uploading photos about themselves on Instagram because they have 

positive self concept. Also because the spot is in a public area as mentioned in the 

theory of Johari Window. This research used qualitative approach, which was 

obtained through in-depth interview techniques with informants as a form of data 

search and documentation directly collected from the field. In this research, the 

author found that all informants performed positive self concept and had met 3 

important components about their self concept, such as: Perceptual, Conceptual 

and Attitudinal. In Perceptual concept, all informants performed a negative self-

concept, but conceptually, they understood how to cover the shortcomings and 

look for the advantages shown in attitudinal component, that was by uploading 

photos on instagram. 

 

Keywords : self concept, OOTD (OUTFIT OF THE DAY), Johari Window 
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MOTTO 

 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 

selesai telah selesai (dari suatu urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan yang lain). 

 

(Q.S. Alam Nasyrah: 6-7) 

 

 

 

There are only two ways to live your life. One is as through nothing is a miracle. 

The other is as if everything is. 

 

(Albert Einsen) 

 

 

 

Jangan pernah katakana ‘tidak bisa’ untuk sesuatu hal yang kamu bahkan belum 

pernah mencobanya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Perkembangan Teknologi Komunikasi masa kini menyuguhkan media 

komunikasi yang semakin variatif. Dahulu kita hanya mengenal media 

komunikasi tradisional, seperti radio, televisi, dan media cetak. Seiring dengan 

perkembangan zaman, kebutuhan manusia akan informasi menyebabkan semakin 

meningkat pula perkembangan teknologi dalam hal pemenuhan kebutuhan akan 

informasi. Dengan kebetuhan dan kepuasan yang berbeda–beda dalam 

penggunaan media komunikasi tersebut menyebabkan komunikasi dipaksa 

berkembang lebih cepat, dan media baru pun bermunculan dan berkembang di 

antara media lainnya.  

 

Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi serta komunikasi sekarang ini, 

dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang dan waktu. Sebagai contohnya kini 

seseorang dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam informasi yang 

terjadi di belahan dunia tanpa harus datang ke tempat tersebut, bahkan orang dapat 

berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai tempat hanya dengan memanfaatkan 

seperangkat komputer yang tersambung ke internet atau yang biasa kita kenal 

sebagai new media.   
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Kehadiran teknologi memberikan pengaruh sangat besar dalam kehidupan 

manusia. Dengan adanya teknologi, kehidupan dan kegiatan manusia menjadi 

sangat mudah dan cepat. Disadari atau tidak, kita menjadi tergantung pada 

teknologi. Teknologi membentuk perasaan, pikiran, dan tindakan manusia. 

Manusia memiliki hubungan simbolik dengan teknologi. Kita menciptakan 

teknologi dan teknologi pada gilirannya menciptakan kembali siapa diri kita 

(McLuhan dalam Morrisan dkk, 2010:30). 

 

Salah satu teknologi yang berkembang adalah teknologi komunikasi mobile, yaitu 

alat komunikasi yang bergerak. Artinya siapa saja bisa berkomunikasi kapan pun 

dan dimana pun dengan jaringan komunikasi yang selalu ada. Perangkat 

komunikasi yang mendukung adalah smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. 

Perangkat komunikasi tersebut di dukung juga dengan adanya internet. Internet 

sendiri merupakan wujud perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin 

mempermudah masyarakat untuk memperoleh dan bertukar informasi dengan 

cepat. 

 

Internet mempunyai sifat yang tidak terbatas, kita dapat berhubungan dengan 

siapa pun dari seluruh dunia, tidak mengenal jarak dan perbedaan waktu. Kegiatan 

pertukaran informasi tersebut sangat beragam dan dengan media yang beragam 

pula, serta dengan anggota yang bermacam macam di seluruh dunia. Keberadaan 

internet sebagai wadah komunikasi akhirnya juga berpengaruh terhadap 

pertukaran informasi dan nilai–nilai budaya. Manusia akhirnya melakukan 

exchange knowledge atau pertukaran informasi dan juga pertemuan budaya ketika 

berkomunikasi (Charles L. Mitchell, 2002:1). 
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Pertukaran faktor atau budaya pada akhirnya dapat mempengaruhi atau bahkan 

berimplikasi perubahan pada individu atau kelompok sosial. Hal itu dapat terjadi 

karena internet yang bersifat sangat bebas dan transparan. Siapapun dapat 

mengunggah foto atau informasi tentang apapun dan semua orang dapat 

mengaksesnya. Dari situ pengguna internet dapat mempelajari budaya yang 

bermacam – macam. Semakin banyak orang yang menggunakan internet sebagai 

kegiatan professional dan sosial, sehingga terdapat makna baru komunikasi, serta 

tempat atau media untuk berkomunikasi (Rachel S. Smith dan Laurence F. 

Johnson, 2007:3). 

 

Internet kemudian mengahasilkan suatu bentuk media pertukaran baru, yaitu 

media sosial. Media sosial lebih diminati karena kegiatan komunikasinya yang 

bersifat dua arah. Pengguna media sosial dapat memperoleh umpan balik atau 

komentar langsung dari pengguna lainnya. Banyak sekali jenis dari media sosial 

yang pada intinya memberi kemudahan masyarakat menerima informasi dari 

mana saja. Banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk 

menyalurkan hobinya. Salah satunya adalah media sosial instagram. 

 

Sekarang hampir semua perangkat komunikasi dilengkapi dengan fitur kamera di 

dalamnya, hal ini memudahkan sesorang untuk mengunggah foto yang sudah 

diambil, ke media sosial, dan salah satunya adalah foto OOTD atau foto Outfit Of 

The Day. Bagi pecinta fashion pengguna instagram, foto OOTD adalah foto yang 

wajib di abadikan. OOTD sendiri pun mempunyai arti Outfit Of The Day atau 

pakaian atau gaya yang sedang di pakai hari itu. Dan biasanya pecinta fashion 
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instagram mengunggah foto OOTD dengan Hashtag atau tagar seperti#OOTD di 

instagram. 

 

Hashtag atau tagar memberikan dampak pada foto yang di unggah, karena 

pengguna instagram lain di seluruh dunia pun bisa menemukan foto postingan kita 

jika memakai Hashtag atau tagar. Dan Hashtag atau tagar #OOTD pun menjadi 

fenomena di instagram khususnya pecinta fashion yang memang sengaja berfoto 

lalu menggunggah foto di instagram, bahkan selain melalui Hashtag atau tagar, 

pada instagram banyak bermunculan account yang khusus menampilkan foto 

OOTD seseorang, dengan hanya menyertakan Hashtag atau tagar #OOTD lalu 

menandai foto OOTD tersebut ke account khusus itu. 

 

Seperti yang sudah di tulis diatas, bahwa banyak bermunculan account khusus 

yang menapilkan foto OOTD seseorang, seperti account @OOTD magazine untuk 

fashion dunia, @OOTDindo untuk OOTD khusus Indonesia, dan @sigeroutfit 

account khusus foto OOTD Bandar Lampung. Dan mengenai Hashtag atau tagar 

#OOTD sendiri, terbukti bahwa dengan jumlah unggahan foto di instagram yang 

menggunakan HashtagOOTD mencapai 80.186.259 world wide postingan, sampai 

dengan maret 2016. Sedangkan untuk penggunaan #OOTDindo sendiri atau 

Hashtag OOTD di Indonesia berjumlah 3.211.271 sampai dengan May 2016. 

Berikut gambar tingkat penggunaan Hashtag atau tagar pada instagram dan 

account khusus yang menampilkan foto OOTD melalui sumber instagram 
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Gambar 1. Tingkat Penggunaan HashtagOOTD 

Sumber :http://instagram.com/ 

 

Gambar 2. Foto account @OOTDmagazine 

Sumber :http://instagram.com/OOTDmagazine 

http://instagram.com/
http://instagram.com/ootdmagazine
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Gambar 3. Foto account @OOTDindo 

Sumber :http://instagram.com/OOTDindo 

 

Gambar 4. Foto account@sigeroutfit 

Sumber :http://instagram.com/sigeroutfit 

http://instagram.com/ootdindo
http://instagram.com/sigeroutfit
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Melihat data tersebut, dalam tingkat penggunaan hashtag atau tagar #OOTD 

bahwa pengguna instagram khusunya di Indonesia cukup aktif dalam mengunggah 

foto fashion dirinya, diartikan juga bahwa aktivitas tersebut ditimbulkan karena 

adanya konsep diri seorang pengunggahnya. Pengertian konsep diri sendiri adalah 

pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang Diri ini boleh 

bersifat psikologi, sosial, dan fisik. (William D. Brooks 1974:40). 

 

Melihat bahwa foto OOTD itu merupakan suatu budaya atau lifestyle tersendiri 

serta melihat bahwa trend fashion dengan menggunakan hashtag atau tagar 

#OOTD lalu menandai foto tersebut pada account khusus di media sosial 

instagram yang terjadi di masyarakat, maka penulis  tertarik untuk meneliti. 

Penelitian ini berjudul Konsep Diri Pengunggah Foto OOTD, dan studi kasus pada 

account @sigeroutfit. Pada penelitian ini penulis tertarik dengan konsep diri 

seorang pengunggahnya, serta faktor – faktor yang mendukungnya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berasarkan latar belakang diatas, maka fokus masalah yang akan peneliti angkat 

adalah : 

 Bagaimana konsep diri seseorang dengan mengunggah sebuah foto 

OOTD pada sosial media instagram? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk:  

 Untuk mengetahui konsep diri seseorang dalam mengunggah foto Outfit 

Of  The  Day  pada  Instagram. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memperluas dan memperkaya bahan 

refrensi, bahan penelitian, serta sumber bacaan di lingkungan FISIP 

Universitas Lampung dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan 

yang diteliti.  

2. Secara praktis, diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan 

mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh foto di sosial media 

Instagram terhadap konsep diri dan menjadi rujukan bagi para peneliti yang 

berminat meneliti lebih lanjut tentang new media, khususnya Instagram dan 

pengaruh penggunaannya terhadap konsep diri.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian penelitian Terdahulu 

 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti untuk menyusun 

penelitian ini. Iksan (1996) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus 

mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan 

penelitian: teori, konsep-konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan dan keunggulan 

pendekatan yang dilakukan orang lain. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, 

untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang 

sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Ada tiga penelitian yang 

peneliti ambil sebagai penelitian terdahulu, yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaim Qasmal (Prodi Ilmu Komunikasi, 

Bidang Kajian Public Relations, Universitas Islam Bandung). Hubungan 

Pengguna Media Sosial di Instagram Terhadap Citra Diri. Penelitian ini 

membahas tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi yang 

tentunya berkaitan dengan citra diri orang yang menggunakannya.  

2. Bahan penelitian yang dilakukan oleh Fitria Listie Suryani (Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret 
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Tahun 2014). Yang berjudul “Instagram dan Fashion Remaja Studi Kasus 

Peran Media Sosial Instagram Terhadap Trend Fashion Remaja dalam Akun 

@OOTDindo tahun 2014”. Penelitian itu membahas tentang peran instagram 

terhadap trend fashion melalui akun @OOTDindo. Dan yang terakhir, 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fritta Faulina Simatupang (Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik universitas Riau). Fenomena Selfie (Self Potrait) di Instagram 

(Studi Fenomenalgogi Pada Remaja di Kelurahan Simpang Baru Pekanbaru). 

Penelitian ini membahas tentang fenomena selfie pada masyarakat.   

 

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian tersebut adalah Instagram adalah wadah 

atau tempat para remaja mencari refrensi trend fashion yang di komunikasikan 

melalui Account @OOTDindo. Bahwa instagram adalah bukan sekedar media 

sosial yang sifatnya menghubungkan komunikasi saja, tetapi instagram adalah 

salah satu ajang menampilkan fashion terkini, salah satunya melalui Account 

@OOTDindo. Dan juga media sosial merupakan pembentukan citra diri 

seseorang.  

 

Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan : 
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Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No.   

1. Judul Instagram Dan Fashion Remaja (Studi Kasus Peran 

Media Sosial Instagram Terhadap Trend Fashion 

Remaja dalam Akun @OOTDindo tahun 2014). 

 

 Penulis 

 

 

 

Fitria Listie Suryani (Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 11 

Maret Tahun 2014). 

 

Bahasan penelitian Penelitian ini membahas tentang peran sebuah 

account pada instagram terhadap trend fashion 

remaja.  

 

 Kontribusi bagi Peneliti Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai instagram dan trend fashion.  

 
 Perbedaan Penelitian Perbedaan penelitian terletak pada teori yang 

digunakan serta fokus penelitian.  

 

2. Judul  

 

Fenomena Selfie (Self Potrait) di Instagram (Studi 

Fenomena pada Remaja di Kelurahan Simpang Baru 

Pekanbaru). 

 

 Penulis  

 

 

 

Fritta Faulina Simatupang (Jurusan Ilmu Komunikasi 

Konsentrasi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau. 

 

Bahasan penelitian  Penelitian ini membahas tentang trend selfie atau Self 

Potrait yang sedang marak di instagram. 

 

 Kontribusi Bagi Peneliti  Penelitian ini memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai fenomena Selfie atau fenomena pada 

instagram. 

 

 Perbedaan penelitian 

 

Perbedaan pada fenomena yang diteliti, tetapi 

mempunyai maksud dan tujuan yang sama. 

 

3. Judul  Hubungan Pengguna Media Sosial Instagram 

Terhadap Pembentukan Citra Diri. 

 

 Penulis  

 

 

Zaim Qasmal (Prodi Ilmu Komunikasi, Bidang 

Kajian Public Relations, Universitas islam Bandung.  

 

Bahasan penelitian  Penelitian ini membahas tentang hubungan media 

soisal seperti instagram terhadap citra diri seseorang. 

 

 Kontribusi Bagi peneliti  Penelitian ini Memberikan kontribusi kepada peneliti 

mengenai pembentukan citra diri.  
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 Perbedaan Penelitian Perbedaan terletak pada fokus penelitian, pada 

penelitian ini media sosial instagram secara umum 

yang dijadikan indikator pembentukan citra diri. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis secara 

khusus ingin membedah motivasi dan pembentukan 

citra diri seseorang melalui foto OOTD yang 

diunggah di instagram. 

 

 

2.2 Pengertian Konsep Diri 

 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang 

diri boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisis. Anita taylor et al mendefinisikan 

konsep diri sebagai “all you think and fell about you, the entire complex of beliefs 

and attitudes you hold about yourself”. Semua yang anda pikirkan dan anda 

rasakan adalah seluruh kompleks dari keyakinan dan sikap yang anda pegang 

tentang diri anda” (Rakhmat, 2005 : 100). 

 

Konsep diri yang dimiliki manusia tidak terbentuk secara instan melainkan 

dengan proses belajar sepanjang hidup manusia. Konsep diri berasal dan 

berkembang sejalan pertumbuhannya, terutama akibat dari hubungan individu 

dengan individu lainnya (Centi 1993 : 93). 

 

Ketika individu lahir, individu tidak memiliki pengetahuan tentang diriya, tidak 

memiliki harapan harapan yang ingin dicapainya serta tidak memiliki penilaian , 

berjalannya waktu individu mulai bisa membedakan antara dirinya, orang lain, 

dan benda benda di sekitarnya, dan pada akhirnya individu pun mengetahui juga 

siapa dirinya, apa yang dimilikinya, serta dapat melakukan penilaian terhadap 

dirinya sendiri (Colhoun & Accocella 1990 : 90). 
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Jenis jenis Konsep Diri 

Menurut Collhoun dan Acocella (1990 : 92), dalam perkembangan konsep diri 

terbagi dua, yaitu konsep diri positif dan negatif. 

1. Konsep Diri Positif  

Konsep Diri positif lebih kepada penerimaan diri bukan sebagai suatu 

kebanggaan yang besar tentang diri. Konsep Diri yang positif bersifat stabil 

dan bervariasi. Individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu 

yang tahu betul tentang dirinya, dapat memahami dan menerima sejumlah 

fakta yang sangat bermacam macam tentang dirinya sendiri, evaluasi terhadap 

dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain. 

Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan tujuan yang 

sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk 

dapat dicapai, mampu menghadapi kehidupan yang ada di depannya serta 

menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan.  

Singkatnya, individu yang memiliki konsep diri positif adalah individu yang 

tahu betul siapa dirinya, sehingga dirinya menerima segala kelebihan dan 

kekurangan, evaluasi terhadap dirinya menjadi lebih positif serta mampu 

merancang tujuan tujuan yang sesuai dengan realitas.  

2. Konsep Diri Negatif 

Menurut Collhoun dan Acocella (1990:92) membagi konsep diri negatif 

menjadi dua tipe, yaitu : 

a. Pandangan individu tentang dirinya sendiri benar benar tidak teratur, tidak 

memiliki perasaan kestabilan, dan keutuhan diri. Individu tersebut benar 
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benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan kelemahannya atau yang di 

hargai dalam kehidupannya. 

b. Pandangan tentang dirinya sendiri terlalu stabil dan teratur. Hal ini bisa 

terjadi Karena individu di didik dengan cara yang sangat keras, sehingga 

menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari 

seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang 

tepat.  

 

Singkatnya idividu yang memiliki konsep diri yang negatif terdiri dari 2 tipe, tipe 

pertama yaitu individu yang tidak tahu siapa dirinya, dan tidak mengetahui 

kekuragan dan kelebihannya, sedangkan tipe kedua adalah individu yang 

memandang dirinya dengan sangat teratur dan stabil.  

 

Konsep diri (self consept) merupakan suatu bagian yang penting dalam setiap 

pembicaraan tentang kepribadian manusia. Konsep diri merupakan sifat yang unik 

pada manusia, sehingga dapat digunakan untuk membedakan manusia dari 

makhluk hidup lainnya. Para ahli psikologi kepribadian berusaha menjelaskan 

sifat dan fungsi dari konsep diri, sehingga terdapat beberapa pengertian. 

 

Konsep diri dapat diartikan sebagai : 

a. Persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya.  

b. Kualitas pensifatan individu tentang dirinya dan suatu system pemaknaan 

individu dan pandangan orang lain tentang dirinya. 
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Konsep diri sendiri memiliki 3 komponen yaitu Menurut Hurlock (1974: 70): 

a. Perceptual atau physical self concept diartikan sebagai citra seseorang 

tentang kemenarikan dirinya. 

b. Conceptual atau psychological self concept, konsep seseorang tentang 

kemampuan (keunggulan) dan tidakmampuan (kelemahan) dirinya, dan masa 

depannya, serta meliputi juga kualitas penyesuaian hidupnya, kejujuran, 

percaya diri. 

c. Attitudinal, yang menyangkut perasaan seseorang tentang dirinya, sikapnya 

terhadap keberadan dirinya sekarang dan masa depannya, sikapnya terhadap 

keberhargaan, kebanggaan dan keterhinaannya. Apabila seseorang sudah 

masuk masa dewasa, komponen ketiga ini juga terkait dengan aspek – aspek 

keyakinan, nilai – nilai, idealitas, aspirasi, dan komitmen terhadap filsafat 

hidupnya. 

 

Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan 

aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan 

untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan 

dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu 

pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. 

 

Perasaan individu bahwa ia tidak mempunyai kemampuan yang ia miliki. Padahal 

segala keberhasilan banyak bergantung kepada cara individu memandang kualitas 

kemampuan yang dimiliki. Pandangan dan sikap negatif terhadap kualitas 

kemampuan yang dimiliki mengakibatkan individu memandang seluruh tugas 

sebagai suatu hal yang sulit untuk diselesaikan. Sebaliknya pandangan positif 
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terhadap kualitas kemampuan yang dimiliki mengakibatkan seseorang individu 

memandang seluruh tugas sebagai suatu hal yang mudah untuk diselesaikan. 

Konsep diri terbentuk dan dapat berubah karena interaksi dengan lingkungannya. 

Beberapa ahli merumuskan definisi konsep diri, menurut Burns (1993 : 6) konsep 

diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan orang-orang lain 

berpendapat, mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. 

Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa diri individu, dan itu bisa 

diperoleh lewat informasi yang diberikan lewat informasi yang diberikan orang 

lain pada diri individu (Mulyana, 2000:7). Pendapat tersebut dapat diartikan 

bahwa konsep diri yang dimiliki individu dapat diketahui lewat informasi, 

pendapat, penilaian atau evaluasi dari orang lain mengenai dirinya. Individu akan 

mengetahui dirinya cantik, pandai, atau ramah jika ada informasi dari orang lain 

mengenai dirinya. 

 

Sebaliknya individu tidak tahu bagaimana ia dihadapkan orang lain tanpa ada 

informasi atau masukan dari lingkungan maupun orang lain. Dalam kehidupan 

sehari-hari secara tidak langsung individu telah menilai dirinya sendiri. Penilaian 

terhadap diri sendiri itu meliputi watak dirinya, orang lain dapat menghargai 

dirinya atau tidak, dirinya termasuk orang yang berpenampilan menarik, cantik 

atau tidak. Seperti yang dikemukakan Hurlock (1990:58) memberikan pengertian 

tentang konsep diri sebagai gambaran yang dimiliki orang tentang dirinya. Konsep 

diri ini merupakan gabungan dari keyakinan yang dimiliki individu tentang 

mereka sendiri yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, sosial, emosional, 

aspirasi dan prestasi. 
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Konsep diri menurut Hurlock (dalam setiawan, 2013) dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu faktor internal dan eksternal.  

Faktor Internal meliputi : intelejensi, motivasi dan emosi, kompetensi personal, 

episode keberhasilan dan kegagalan, status kesehatan serta kondisi dan 

penampilan fisik. 

 

Faktor eksternal meliputi: lingkungan, keluarga, sosial, kebudayaan dan peran 

pendidik. Melalui pemahaman terhadap konsep diri, seorang remaja dapat 

mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, seperti apakah dia, dan bagaimana cara 

dia menjaga diri serta memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.  

 

Menurut Hurlock (1974: 43), konsep diri merupakan jumlah total dari ide-ide atau 

gagasan-gagasan tentang apa dan siapa dia dalam kehidupan nyata, konsep diri 

dapat digolongkan menjadi beberapa golongan. Penggolongan pertama adalah 

konsep diri riel yaitu konsep diri yang memandang diri sendiri seperti adanya. 

Penggolongan yang ke-dua adalah konsep diri ideal, konsep yang satu ini 

memandang diri sendiri seperti yang dicita-citakan. Saat ini konsep seperti ini 

begitu menjamur di kalangan muda terutama pada pergaulan remaja, misalkan 

saja seorang remaja begitu menuntut gambaran seorang remaja yang disebut 

“gaul”.  

 

Seperti apakah gambaran “remaja yang gaul” di mata para remaja saat ini? 

tentulah bermacam-macam. Dan gambaran-gambaran tersebut saat ini sangat 

dicita-citakan oleh sebagian remaja Indonesia saat ini, mulai dari remaja yang 

desa hingga remaja perkotaan. Golongan yang ketiga adalah konsep diri Patologis, 

konsep ini sering disebut-sebut sebagai konsep diri yang sakit. Konsep ini juga 
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membahayakan bagi remaja khususnya. Banyak remaja yang menghayalkan untuk 

dapat melakukan sesuatu, tetapi kebanyakan remaja tidak berusaha merealisasikan 

apa yag telah ia khayalkan. Sehingga dalam konsep diri satu ini, si penghayal 

tidak berani untuk mempertanggung jawabkan apa yang telah ia khayalkan itu.  

 

Dari beberapa pendapat dari para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, 

yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik 

dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Banyak remaja menghayalkan untuk 

dapat melakukan sesuatu, tetapi kebanyakan remaja tidak berusaha merealisasikan 

apa yang telah ia khayalkan. Sehingga dalam konsep diri yang satu ini, si 

pengkhayal tidak berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah ia 

khayalkan itu, alias malas untuk melakukan sesuatu tetapi ingin mencapai yang 

diimpikan.  

 

Konsep diri dapat juga dipandang dari berbagai sumber si pengkonsep. Konsep 

diri yang pertama disebut sebagai konsep diri subjektif. Konsep diri subjektif 

adalah melihat tentang diri sendiri. Konsep diri Objektif adalah bagaimana orang 

lain memandang diri seseorang. Sedangkan gabungan dari keduanya akan 

membentuk suatu struktur konsep diri (selft concept structure). Self concept 

structure inilah yang dibutuhkan sesorang agar dapat membangun diri menjadi 

lebih baik.  

 

Banyak faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu Orang lain. Sebagai mana 

dibahasakan diatas bahwa orang lain mempunyai pengaruh terhadap individu 

dalam menyimpulakan konsep dirinya. Selain itu mengutip pernyataan Gabriel 
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Marcel dalam Rakhmat (2004:100), “The fact is that we can understand ourself by 

starting from the other, or from others, and only starting from them.” Kita 

mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu.  

 

Bagaimana anda menilai diri saya akan membentuk konsep diri saya. Kita sepakat 

bahwa orang lain mempunyai pengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. 

Tetapi, tidak semua orang lain mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri kita. 

Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan diri 

kita. George Herbert Mead dalam Rakhmat (2004:101) menyebut mereka 

Significant others – orang lain yang sangat penting. 

 

Dalam penelitian ini, menurut penulis sendiri konsep diri seseorang dalam 

menggungah foto dirinya atau OOTDadalah karena adanya gaya hidup. Dalam 

kecanggihan teknologi yang menjadikan foto menjadi trend pada sosial media, 

seseorang pengguna sosial media menjadikan mengunggah foto khususnya 

memamerkan fashionnya adalah lifestyle. Maka seseorang berfoto, memilih, dan 

memposting yang terbaik baginya untuk dibagikan pada sosial media miliknya, 

yang pada dasarnya manusia selalu ingin terlihat bagus di depan orang lain. 

 

Pada penelitian ini, penulis memilih account@sigeroutfit sebagai studi kasus, dan 

yang mendasari penulis memilih @sigeroutfit sebagai studi kasus adalah karena 

@sigeroutfit adalah account khusus OOTD lampung, lalu @sigeroutfit adalah 

account yang menarik. Pengambilan gambar atau unggahan foto pada 

account@sigeroutfit sangat rapih dan bagus atau tidak sembarangan dalam 

mengunggah sebuah foto. Sehingga foto yang dihasilkan dapat dinikmati, selain 
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itu fashion–fashion yang dijadikan informasi adalah fashion yang uptodate tetapi 

casual, yaitu sesuai dengan lifestyle fashion zaman sekarang. 

 

2.3 Media Sosial 

 

Dalam jurnal internasional yang berjudul “Social Network Sites : Definition 

History and Scholarship”Karya Danah M. Boy dan Nicole B. Ellison ini 

mendefinisikan media sosial sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan 

individu untuk (Boyd, 2007:3) : 

1. Membangun profil publik atau semi publik dalam sistem yang tanpa batas.  

2. Mengartikulasi daftar pengguna lain dengan siapa mereka berbagi sambungan 

(connection) 

3. Melihat dan melintasi daftar koneksi mereka dan yang dibuat oleh orang lain 

dalam suatu sistem. Sifat dan pemberian nama koneksi ini dapat bervariasi 

dari situs ke situs.  

 

Danah M. Boyd dan Nicole B. Ellison juga menambahkan bahwa media sosial ini 

merupakan suatu hal yang unik, karena media sosial memungkinkan pengguna 

untuk mengartikulasikan dan membuat orang lain melihat jaringan sosial mereka. 

Hal ini dapat mengakibatkan hubungan antara individu-individu yang tidak 

dinyatakan dibuat-buat, dan membuat hubungan yang laten bagi para pengguna 

yang saling kenal di dunia offline. Pada banyak pengguna media sosial besar, 

peserta tidak selalu “ber-networking” atau mencari untuk bertemu orang-orang 

baru; sebagai gantinya mereka terutama berkounikasi dengan orang-orang yang 

sudah menjadi bagian dari jaringan sosial mereka (Boyd, 2007:3). 
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2.4 Instagram 

 

Instagram berasal dari pengertiankeseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” 

berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat menampilkan foto-

foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata 

“gram” berasal dari kata “telegram“ yang cara kerjanya untuk mengirimkan 

informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang 

dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, sehingga 

informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat.  

 

Fitur fitur dalam media sosial Instagram ini adalah indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Bambang (2012:53) dalam bukunya 

Instagram Hanbook menyatakan indikator dari media sosial instagram yaitu 

Hastag, Geotag, Follow, Share, Like, Comments, dan mention. Instagram seperti 

sudah menjadi kebutuhan. Dan banyak seseorang yang terkenal melalui 

instagram. Mereka menjadi terkenal dengan hanya sebuah foto yang mereka 

unggah pada akun instagram miliknya.  

 

Pada pengguna setia instagram, mengunggah foto adalah hal yang wajib 

dilakukan. Selain media sosial ini adalah media sosial khusus yang menampilkan 

foto, media instagram ini juga menjadi ajang menyalurkan kepercayaan diri 

seseorang terhadap dirinya sendiri. Seseorang akan bisa lebih percaya diri saat 

memposting foto mereka di instagram dan mendapatkan likes terbanyak dan 

comments pujian.  

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
https://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
https://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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Pada instagram, likes dan comments tidak hanya bisa dilakukan oleh followers 

saja, tetapi bisa pada semua pengguna instagram. Selama account instagram 

tersebut tidak di private semua pengguna instagram bisa menemukan foto 

pengguna instagram lainnya pada explore yang terdapat di home account 

instagram atau dapat ditemukan pada pencarian Hastag misalkan seperti #OOTD 

atau #selfie. 

 

2.5 Fashion 

 

Fashion, menurut Oxford English Dictionary (OED) adalah “tindakan atau proses 

membuat”, “potongan atau bentuk tertentu”, “bentuk”, hingga “tata cara atau 

bertindak” dan “pakaian sesuai konvensi”. Dari kata-kata tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua arti utama, yakni fashion sebagai kata kerja dan kata 

benda. Sebagai kata benda, fashion berarti sesuatu seperti bentuk dan jenis, atau 

buatan atau bentuk tertentu, seperti definisi sebagai “tata cara atau cara bertindak” 

yang dikemukakan tadi. Disini, fashion bisa saja dipandang sebagai sinonim 

dengan kata “cara” atau “perilaku” yang familiar dalam ungkapan Bahasa Prancis 

facon de parler. Sedangkan fashion menurut kata kerja memiliki arti membuat 

atau melakukan. Namun fashion sebagai kata kerja sangat jarang digunakan 

karena lebih sebagai majas atau perumpamaan dalam puitis atau arkais (Barnard, 

2006:64).  
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2.6 Konsep Diri 

 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang 

diri boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisik. Anita taylor et al mendefinisikan 

konsep diri sebagai “all you think and fell about you, the entire complex of beliefs 

and attitudes you hold about yourself”. Semua yang anda pikirkan dan anda 

rasakan adalah seluruh kompleks dari keyakinan dan sikap yang anda pegang 

tentang diri anda” (Rakhmat, 2005 : 100). 

 

Konsep diri merefleksikan konsistensi tingkah laku sosial diri sendiri yang kita 

lakukan, sebuah pola yang kita observasi secara berulang dalam situasi interaksi 

sosial dengan orang lain dan dari semua observasi inilah kita dapat menemukan 

sebuah gambaran mental yang mengijinkan diri untuk membuat sebuah 

kesimpulan tentang bagaimana kondisi hubungan diri kita dengan orang lain. 

(Zanden, 1997 : 97)  

 

Elizabeth Hurlock (1974 : 70 ) menyebutkan tentang adanya pembagian yang 

dibagi menjadi tiga komponen dan dapat mendukung teori yang dikemukakan 

oleh William Fits yaitu : 

1. Perceptual : gambaran yang dimiliki oleh seseorang tentang penampian 

fisiknya dan juga bagaimana impresi yang dibuat individu kepada orang 

lain. Gambaran fisik yang ada termasuk daya tarik fisik serta daya tarik 

seksual yang dimiliki individu, pengertian akan pentingnya anggota tubuh 

yang dimilikinya. Komponen ini lebih sering disebut sebagai konsep diri 

fisik. 
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2. Conceptual : yaitu konsepsi sesorang akan karakteristik uniknya, 

kemampuannya dan kekurangnnya, latar belakang, asal usul dirinya dan 

masa depannya. Komponen ini dibentuk dari kualitas penyesuaian diri 

individu dalam hidupnya seperti kepercayaan diri, kejujuran, kemandirian, 

keberanian dan segala hal yang mungkin berlawanan dengan nilai nilai 

tersebut, sehingga sering direferensi sebagai konsep diri psikologis dan 

komponen terakhir. 

3. Attitudinal : dimana komponen ini melibatkan bagaimana individu 

menimbang perasaannya tetang dirinya sendiri menyangkut dengan sikap 

individu saat ini dan juga harapan di masa akan dating. Komponen ini juga 

membantu individu menilia kepantasan posisi dirinya dalam kehidupan, 

dan sikap tentang kepercayaan diri, harga diri dan rasa malu. Sejalan 

dengan perkembangan individu menuju kedewasaan maka komponen 

attitudinal akan mencakup kepercayaan, keyakinan, nilai, prinsip, aspirasi, 

dan komitmen yang akan membentuk silosofi hidup individu. ( Fitts, 1971: 

71) 

 

Didasarkan atas konsep diri dari penelitian Willian James, maka Elizabeth 

Hurlock mengemukakan bahwa terdapat empat resprentasi konsep diri individu 

yang terdiri dari basic self concept, trainsitory self concept, social self concept, 

dan ideal self concept. 

 

Basic self concept merupakan konsep yang dimiliki seseorang tentang dirinya 

yang sebenarnya. Dalam hal ini termasuk persepsi dirinya akan penampilan fisik, 

pengenalan akan kemapuan serta kekurangan diri, peran yang dimilikinya serta 
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status hidupnya, dan nilai nilai yang dianut dirinya, kepercayaan dan aspirasinya. 

Konsep diri ini cenderung realistis, dimana individu melihat diri sendiri apa 

adanya bukan sebagai diri yang dimimpikan atau didambakan individu. Trainstory 

self concept adalah jenis konsep diri ini dapat menjadi hal yang mendukung diri 

dan dapat menjadi hal yang merugikan diri sendiri dan dapat menjadi hal yang 

merugikan diri sendiri. Dampak yang ditimbulkan ini sangat tergantung pada 

situasi yang sedang dialami oleh individu tersebut. Seseorang yang merasa 

bahagia, diterima oleh masyarakat, dan telah meraih apa yang diinginkkanya akan 

memiliki konsep diri transit yang lebih baik dari basic self concept karena 

sementara individu melihat dirinya mencapai harapannya. Perubahan pada diri 

dan pencapaian diri, akan menimbulkan dampak negatif bagi konsep diri, dan 

individu akan melihat dirinya sebagai kegagalan.  

 

Social self concept adalah konsep diri sosial didasarkan pada cara seorang 

individu menginterprestasikan tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. 

konsep diri sosial sejalan dengan waktu dapat berkembang menjadi konsep diri 

dasar bila seseorang  individu mempercayai bahwa dirinya seperti yang dikatakan 

orang lain. Jenis konsep diri ini akan membawa dampak positif atau negatif sangat 

tergantung pada bagaimana masyarakat bersikap dam memperlakukan seorang 

individu dalam kehidupan. Karena konsep diri sosial ini didapatkan dari interaksi 

sosial. Ideal self concept adalah konsep diri yang terbentuk dari persepsi akan apa 

yang diaspirasikan oleh sesorang dan apa yang seseorang inginkan. Konsep diri 

ini mungkin terhubung dengan gambaran fisik diri, gambaran psikologi diri atau 

keduanya. (Hurlock 1974 : 70) 
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Dalam (Nashori, 2000 : 52 ). Konsep diri meliputi 3 macam 

1. Konsep Diri Fisik, yaitu cara seseorang dalam memandang dirinya dari sudut 

pandang fisik, kesehatan, penampilan luar, dan gerak motoriknya. Konsep diri 

seseorang dianggap positif apabila ia memiliki pandangan yang positif 

terhadap kondisi fisiknya, penampilannya, kondisi kesehatannya, kulitnya, 

tampan atau cantiknya, serta ukuran tubuh yang ideal. Dianggap sebagai 

konsep diri yang negative apabila ia memandang rendah atau memandang 

sebelah mata kondisi yang melekat pada fisiknya, penampilannya, kondisi 

kesehatannya, kulitnya, tampan atau cantiknya, serta ukuran tubuh yang ideal. 

2. Konsep Diri Pribadi, yaitu cara seseorang dalam menilai kemampuan yang 

ada pada dirinya dan menggambarkan identitas dirinya. Konsep diri 

seseorang dapat dianggap positif apabila ia memandang dirinya sebagai 

pribadi yang penuh kebahagiaan, memiliki optimism dalam menjalani hidup, 

mampu mengontrol diri sendiri, dan sarat akan potensi. Dapat dianggap 

sebagai onsep diri yang ngatif apabila ia memandang dirinya sebagai individu 

yang tidak pernah (jarang) merasakan kebahagiaan, pesimis dalam menjalani 

kehidupan, kurang memiliki control terhadap dirinya sendiri, dan potensi diri 

yang tidak ditumbuhkembangkan secara optimal. 

3. Konsep Diri Sosial, yaitu persepsi, pikiran, perasaan, dan evaluasi seseorang 

terhadap kecenderungan sosial yang ada pada dirinya sendiri, berkaitan 

dengan kapasitasnya dalam berhubugan dengan dunia luar dirinya, perasaan 

mampu dan berharga dalam lingkup interaksi sosialnya. Konsep diri dapat 

dianggap positif apabila ia merasa sebagai pribadi yang hangat, penuh 

keramahan, memiliki minat terhadap orang lain, memiliki sifat empati, supel, 
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merasa diperhatikan, memiliki sikap tenggang rasa, peduli akan nasib orang 

lain, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dilingkungannya. Dapat 

dianggap sebagai konsep diri yang negative apabila ia merasa tidak berminat 

dengan keberadaan orang lain, acuh tak acuh, tidak memiliki empati pada 

orang lain, tidak ramah, kurang perduli terhadap perasaan, dan nasib orang 

lain, dan jarang atau bahkan tidak pernah melibatkan diri dalam aktivitas-

aktivitas sosial (Nashori, 2000) 

 

Konsep diri mempengaruhi perilaku komunikasi kita karena konsep diri 

mempengaruhi kepada pesan apa kita bersedia membuka diri (terpaan selektif), 

bagaimana kita mempersepsi pesan (pesan selektif), dan apa yang kita ingat 

(ingatan selektif). Selain itu, knsep diri juga berpengaruh dalam penyandian pesan 

(penyandian selektif). 

 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana konsep diri seseorang 

dalam mengunggah sebuah foto di media sosial, yaitu instagram. Dan berdasarkan 

hal diatas, maka peneliti menggunakan teori Johari Window. 

 

2.6.1 Teori Johari Window 

 

Teori Johari Window  

Teori Johari Window (Jedela Johari) merupakan perangkat sederhana dan berguna 

dalam mengilustrasikan dan meningkatkan kesadaran diri serta pengertian 

bersama individu-individu yang ada dalam suatu kelompok tertentu. Model ini 

juga berfungsi dalam meningkatkan hubungan antar kelompok yang sekaligus 

mengilustrasikan kembali proses memberi maupun menerima feedback. 
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Jendela Johari sendiri dikembangkan atau dipelopori oleh Psikolog Amerika, 

Joseph Luft dan Harry Ingham pada tahun 1950-an ketika meneliti untuk program 

proses dari kelompok mereka. Uniknya, nama “Johari” sendiri sebenarnya diambil 

dari potongan masing-masing nama mereka. “Jo” untuk Luft, dan “Harry” untuk 

Ingham. Dalam selang waktu yang tak lama, Jendela Johari banyak dimanfaatkan 

sebagai pengertian dan latihan kesadaran diri, peningkatan personal & 

komunikasi. Hubungan inter-personal, kelompok-kelompok dinamis, dan 

peningkatan tim dan hubungan inter-grup.  

 

Joseph Luft dan Harrington Ingham mengembangkan konsep Johari Window 

sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang 

digambarkan sebagai jendela. „Jendela‟ tersebut terdiri dari matriks 4 sel, masing 

masing sel menujukkan daerah self (diri) baik yang terbuka maupun yang 

disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah daerah publik, daerah buta, daerah 

tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Berikut ini disajikan gambar ke 

empat sel tersebut : 

Tahu tentang Diri Tidak tahu tentang Diri 

Daerah Publik 

(Public Area) 

Diri terbuka / diketahui orang lain 

Daerah Buta 

(Blind Area) 

Diri tertutup / tidak diketahui orang 

lain 

 

Diri tersembunyi / rahasia 

(hidden area) 

 

Diri Gelap / daerah yang tak disadari 

(unconsiciuos area) 

 

 

Tabel 5 

Sumber : Rakhmat Jalaludin, 2004 : 106 
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Dalam penembangan hubungan terdapat empat kemungkinan sebagaimana 

terwakili melalui suasana di keempat bagian tersebut.  

a. Bagian yang sifatnya mengetahui diri sendiri dan mengetahui orang lain 

(terbuka). Pada bagian ini kita mengenal diri kita dalam hal kepribadian, 

kelebihan dan kekurangan. Menurut konsep ini, kepribadian, kelebihan dan 

kelemahan yang kita miliki selain diketahui oleh diri sendiri, juga diketahui 

oleh orang lain. Dengan demikian kita sukses dalam berkomunikasi, maka 

kita harus mampu memepertemukan keinginan orang lain. Jika ingin menang 

sendiri dengan cara mendesak kehendak kita pada orang lain, maka hal itu 

dapat mengundang konflik. Sebab itu, jika bagian terbuka ini makin lebar, 

dalam arti kita dapat memahami orang lain dan orang lain juga memahami 

diri kita, maka komunikasi pun terjalin dengan sangat erat. Sebaliknya jika 

bagian terbuka ini makin mengecil berarti komunikasi cenderung tertutup dan 

komunikasi yang terjalin belum akrab.  

b. Bagian yang sifatnya tidak mengetahui diri sendiri tetapi mengetahui orang 

lain (buta). Melukiskan masalah hubungan antara kedua belah pihak hanya 

diketahui orang lain namun tidak diketahui oleh diri sendiri. Pada bagian buta 

ini orang tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya, tetapi sebaliknya 

kekurangan justru diketahui oleh orang lain, banyak orang yang mengetahui 

kelemahannya tetapi ia berusaha menyangkal. Oleh karena itu, jika bagian 

buta ini melebar ke bagian lain, maka akan terjadi kesulitan. Menurut Joseph 

Luft, bagian ini ada pada tiap manusia dan sulit dihapuskan sama sekali, 

kecuali menguranginya. Dengan cara bercermin pada nilai, norma dan hukum 

yang diikuti oleh orang lain.  
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c. Bagian yang sifatnya mengetahui diri sendiri tetapi tidak mengetahui orang 

lain (tersembunyi). Masalah hubungan antara kedua pihak diketahui diri 

sendiri namun tidak diketahui oleh orang lain. Pada bagian ini kemampuan 

yang kita miliki tersembunyi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain. 

d. Bagian yang sifatnya tidak diketahui diri sendiri atau orang lain (wilayah tak 

dikenal), dimana kedua belah pihak sama-sama tidak mengatahui masalah 

hubungan di antara mereka. Bagian ini adalah bagian kritis dalam 

komunikasi. Sebab selain diri kita sendiri yang tidak mengenal diri kita, juga 

orang lain tidak mengetahui siapa kita. Dalam kehidupan sehari-hari sering 

terjadi kesalahan persepsi maupun kesalahan perlakuan kepada orang lain 

karena tidak saling mengenal baik kelebihan dan kekurangan juga statusnya 

(Koentjoro, 2001:72).  

 

Pada keempat bagian dalam konsep Johari Window merupakan satu kesatuan 

yang terdapat dalam diri setiap orang. Hanya saja kadar bagian berbeda satu 

dengan yang lain. Mereka yang mampu bersosialisasi dan membangun hubungan 

baik, maka akan memperluas bagian terbuka. Sebab dengan memperluas bagian 

terbuka maka ketiga bagian yang lain akan menyempit. Dengan demikian 

komunikasi merupakan medium penting bagi pembentukan atau pengembangan 

pribadi dan untuk kontak sosial. Melalui komunikasi kita tumbuh dan belajar, kita 

menemukan pribadi kita dan orang lain, kita bergaul, bersahabat, menemukan  

kasih sayang, bermusuhan ,membenci orang lain, dan sebagainya (Koentjoro, 

2001:72). 
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Alasan peneliti menggunakan Teori Johari Window adalah karena Teori Johari 

Window adalah Teori yang sesuai dengan fokus penelitian yang di teliti yaitu 

Bagaimana konsep diri seseorang pengunggah foto OOTD (Outfit Of The Day) 

pada social media instagram. Dan pada penelitian ini, Teori Johari Window 

mampu mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan 

konsep diri positif pada seseorang dan membuat seseorang mengenal akan dirinya 

sendiri secara lebih mendalam. Pengetahuan tentang diri akan meningkatkan 

komunikasi dan pada saat yang sama, berkomunikasi dengan orang lain 

meningkatkan pengetahuan tentang diri kita. Dengan membuka diri, konsep diri 

akan menjadi dekat dengan kenyataan.  

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal penting 

jadi dengan dengan demikian, maka kerangka pikir adalah sebuah pemahaman 

yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu 

bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang dilakukan. (Sugiyono 

2011:60)  
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Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerangka Pikir 

 

  

Pengguna Instagram 

Faktor Eksternal 

Dan  

Faktor Internal 

Konsep diri 

1. Perceptual / Phsical Self 

Concept adalah Persepsi 

ditentang dirinya sendriri. 

2. Conceptual/ Phsical Self 

Conceptadalah konsep 

seseorang dan 

ketidakmampuan dirinya 

untuk membuat rasa 

percaya dirinya 

3. Attitudinal adalah sikap 

seseorang terhadap dirinya 

Teori Johari W. 

- Public Area 

- Blind Area 

- Hidden Area 

- Unconsius 

Area 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan 

metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. 

Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, L. 

J, 2004 :6). 

 

Penelitian kualitatif ini juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan penelitian 

yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari 

suatu fenomena tertentu. Pola pikir induktif ini adalah cara berpikir dalam rangka 

menarik kesimpulan dari sesuatu yang lengkap dari permasalahan yang bersifat 

umum.  

 

Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari 

permasalahan yang bersifat khusus kepada yang sifatnya khusus kepada yang 

sifatnya umum. Dengan pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambar yang 
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lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses 

pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian. Dengan 

harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, 

alamiah dan apa adanya. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian sangat penting, dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian ini 

yang menjadi fokus penelitian adalah : Konsep Diri Pengunggah foto Outfit Of 

The Day pada Instagram. 

 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data penelitian adalah sumber data yang diperlukan untuk penelitian. 

Sumber data adalah obyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data 

diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk 

menjamin keberhasilan dari penelitian tersebut, (Singarimbun 2006:107). Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data dalam suatu 

penelitian merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Menurut Moelong, 

Lexy J dalam penelitian kualitatif sumber data yang dijadikan bahan referensi atau 

acuan adalah : 

 

3.3.1 Data Primer  

Data Primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh selain dari pengguna 

instagram seperti : studi literatur (buku dan internet) yang berhubungan dengan 

identitas diri dan kajian dramaturgi yang menunjang penelitian ini. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data 

Skunder didapatkan dengan cara melakukan penelitian pada Account dan 

followersnya @sigeroutfit. 

 

Peneliti akan meneliti account seseorang yang berfoto OOTD dan diunggah pada 

account @sigeroutfit, yang sebagaimana account tersebut adalah followers 

@sigeroutfit. Peneliti akan meneliti tentang konsep diri pengunggah foto Outfit Of 

The Day pada Instagram. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut : 

 

3.4.1 Wawancara  

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dalam pelaksanaannya 

mengadakan proses tanya jawab terhadap orang-orang yang erat kaitannya dengan 

permasalahan, baik secara tertulis maupun lisan guna memperoleh keterangan atas 

masalah yang diteliti. Dalam wawancara ini, peneliti akan menyiapkan daftar 

pertanyaan. Selain dari pertanyaan yang ada, peneliti juga akan mengutip 

pernyataan dari informan yang di dapat dari proses komunikasi yang terjadi. 
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3.4.2 Observasi Partisipan 

Observasi partisipan adalah suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil 

bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Pengumpulan 

data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan cara turun langsung. 

Hal ini dimaksudkan dengan tujuan untuk memperoleh data yang diinginkan 

dalam penelitian. 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Yaitu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mencari informasi dari 

berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, khususnya instagram, ataupun 

proses berlangsungnya penelitian dan berbagai referensi lain yang dibutuhkan. 

 

3.5 Penentuan Informan 

 

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi sebagai pelaku 

ataupun orang lain yang mengetahui tentang penelitian yang dilakukan. Peneliti 

menggunakan teknik sampling purposive (purposive sampling) yang menurut 

Krisyanto yakni teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset.  

 Sumber : Krisyanto, Rakhmat 2008 

 

Dalam penelitian ini,  Informan penelitian berjumlah 4 orang yang merupakan 

pengguna instagram yang berhasil diposting OOTDnya dan merupakan  followers 

dari @sigeroutfit. Peneliti mempunyai beberapa kriteria atau syarat penentuan 

yang harus dimiliki oleh informan penelitian. Beberapa kriteria dari informan 

penelitian yang dimuat oleh peneliti, diantaranya : 
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1. Memiliki account instagram 

2. Followers @sigeroutfit 

3. Account sudah pernah di posting lebih dari 1 kali pada @sigeroutfit 

4. Masih rutin menggunggah foto OOTD pada instagram 

5. Subyek bersedia diwawancara dan memberikan informasi yang peneliti 

butuhkan. Kesediaan dari informan maka mempermudah peneliti 

mendapatkan data serta informasi dalam penelitian. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Miles and Hubermen (Sugiyono, 2011:246-252) mengungkapkan 

komponen dalam analisis data, yaitu : 

1. Reduksi data (Data reduction) 

Melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan 

masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 

2. Penyajian Data (Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 



38 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut. 

 

3. Verifikasi Data (Verivication) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 

Pemeriksaan perlu dilakukan demi menetapkan keabsahan data penelitian. Berikut 

ini beberapa kriteria pelaksanaan teknik pemeriksaan yang dilakukan pada 

penelitian ini: 

1. Memperpanjang Keikutsertaan 

Peneliti harus lebih lama berada dalam latar penelitian, dengan asumsi 

semakin lama peneliti berada di latar penelitian maka semakin banyak 

informasi yang peneliti dapat terkait data yang diperoleh. 

 

2. Ketekunan Pengamatan 

Peneliti dituntut untuk membatasi berbagai pengaruh dengan menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan fokus 

penelitian dan menghasilkan kedalaman data. 
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3. Triangulasi Peneliti  

Membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan data yang lain yang 

masih berkaitan dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Seperti misalnya 

membandingkan kebenaran hasil wawancara dengan mengamati kenyataan 

yang terjadi di lapangan. 



 

 

 

BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

 

 

4.1 Profil Instagram dan Akun @sigeroutfit 

 

4.1.1 Instagram 

 

Instagram adalah aplikasi media sharing yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, menerapkan filter dan membaginya keberbagai jejaring sosial. 

Instagram berdiri pada tahun 2010 oleh Perusahaan Burbn, Inc. Merupakan 

sebuah teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi 

untuk telepon genggam. Pada awalnya Burbn Inc. sendiri memiliki fokus yang 

terlalu banyak di dalam HTML5 Mobile (hiper text markup language 5), namun 

kedua CEO (Chief Executive Officer), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger 

memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. 

 

Setelah satu minggu keduanya mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, 

pada akhirnya membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya 

masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final, 

aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana isinya terlalu 

banyak dengan fitur-fitur. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Burbn,_Inc.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/wiki/IPhone
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Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada 

dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya hanya memfokuskan pada bagian 

foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto, itulah yang 

akhirnya menjadi awal mulai munculnya media sosial Instagram. 

 

 

Gambar 7. Logo Instagram 

(Sumber : website Instagram) 

 

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

„insta‟ berasal dari kata „instan‟, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan „foto instan‟. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto 

secara instan sedangkan untuk kata „gram‟ berasal dari kata „telegram‟, dimana 

cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto 

dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin 

disampaikan dapat diterima dengan cepat. 

 

Instagram merupakan situs berbagi foto (media sharing site) yang resmi 

diluncurkan pada Oktober tahun 2010 dan telah terdata memiliki 90 juta pengguna 

aktif dengan 40 juta foto yang diunggah setiap harinya. Instagram berdiri di 

bawah perusahaan Burbn, Inc dengan CEO Kevin Systrom dan Mike Krieger. 

Seperti yang sudah di paparkan diatas, Awalnya Burbn Inc memilih membuat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
http://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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banyak aplikasi, hingga akhirnya fokus pada satu aplikasi media sharing, yaitu 

Instagram. Aplikasi ini hanya bisa diakses secara penuh lewatsmartphone, maka 

pengguna Instagram dipastikan adalah juga pengguna smartphone. 

 

Pengguna tidak membuat teks dan memberi foto namun sebaliknya, pengguna 

memberi foto dan menambahkan teks di dalamnya. Kesenangan yang didapat 

pengguna Instagram adalah di saat pengguna lain melihat fotonya dan berinteraksi 

atau pengguna melihat pengguna lain dan memberi komentar atau sekedar 

memberi “hati”. Interaksi-interaksi yang disediakan oleh Instagram itu membuat 

para pengguna mampu membangun lingkaran sosial dengan mengikuti posting 

pengguna tertentu yang disukai, berinteraksi dan berkolaborasi untuk 

menghasilkan foto yang bagus. 

 

Instagram memiliki sejumlah fitur yang dapat digunakan, antara lain: 

a. Square cropping, salah satu fitur unik yang dimiliki Instagram adalah 

memotong foto berbentuk kotak persegi dengan rasio 4:4 foto yang 

diunggahpun haruslah berbentuk kotak persegi sehingga terlihat seperti hasil 

kamera Kodak Instamatic atau Polaroid. 

b. Gallery, ruang untuk memasang foto di dalam situs instagram para pengguna 

dapat mengunggah foto dan memasang foto diri. Selain foto, pengguna juga 

dapat mengunggah video. 

c. Like, pengguna Instagram bisa memberi apresiasi terhadap foto yang 

diunggah dengan tombol “like” berbentuk hati. 

d. Comment, penggguna Instagram bisa mengomentari foto yang diunggah dan 

mendapatkan feedback dari pemilik akun. 
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e. Home, halaman utama saat membuka aplikasi Instagram berupa rangkaian 

berita mengenai foto-foto terbaru yang baru saja diunggah oleh akun-akun 

yang diikuti oleh pengguna. 

f. Direct, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto secara 

pribadi ke akun yang diinginkan. Dengan fitur ini foto atau video yang 

diunggah hanya bisa dilihat oleh akun yang dipilih oleh pengguna. 

g. News Bar, fitur yang memberitahu pengguna mengenai aktivitas terbaru yang 

ada di fotonya dan foto yang dikomentari oleh pengguna (komentar, like, 

follower baru, mention dan sebagainya) 

h. Explore, adalah bar berisi kumpulan foto populer yang banyak mendapat like 

di Instagram. 

i. Search, adalah fitur untuk pencarian tagar maupun akun 

 

4.1.2 Gambaran Umum Akun @sigeroutfit 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan studi kasus pada account @sigeroutfit di 

instagram. Dimana account @sigeroutfit adalah account khusus fashion anak 

anak lampung. Account @sigeroutfit ini pertama kali di bentuk pada tanggal 18 

November 2014 oleh Taytha A. Ghaniem  dan dibantu dengan Aprizal Arief, lalu 

dengan kerja sebagai tim, Dengan sebanyak 2,269 followers, disini Aprizal Arief 

atau yang akrab dipanggil ical berperan sebagai admin. Dimana dialah yang 

mengontrol instagram @sigeroutfit dan yang mecocokkan untuk seseorang di 

repost pada akun @sigeroutfit. Sedangkan Talytha yang mengurus bisnis inquiries 

dan email yang masuk pada @sigeroutfit serta memikirkan ide untuk @sigeroutfit 

kedepannya. 
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Gambar 8. Foto account@sigeroutfit 

Sumber : http://instagram.com/sigeroutfit 

 

Terbentuk dari tahun 2014 @sigeroutfit mempunyai tujuan khusus sampai 

akhirnya akun ini di lahirkan, dan tujuan terbentuknya akun @sigeroutfit ini 

sendiri adalah untuk wadah media sosial yang memberikan refrensi fashion di 

Lampung. Dan mengapa @sigeroutfit ini adalah akun khusus fashion, karena tim 

@sigeroutfit pun ingin menularkan minat fashion kepada anak anak Lampung, 

seperti contohnya akun khusus OOTD @ootdindo atau @lookbookindonesia yang 

merupakan akun fashion khusus menampilkan gaya outfit of the day remaja masa 

kini di Indonesia. Dan sama halnya dengan @sigeroutfit akun khusus yang ingin 

menampilkan gaya atau style outfit of the day remaja di Lampung yang bisa 

dijadikan refrensi untuk remaja lainnya, jadi mereka tidak hanya foto dan bergaya 

di sosial media milik mereka saja tetapi juga meberikan inspirasi fashion kepada 

remaja lain di lampung. 

 

http://instagram.com/sigeroutfit
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Dengan adanya @sigeroutfit mereka bisa menjadikan diri mereka refrensi kepada 

orang lain. Dan cara untuk seseorang di repost pada account @sigeroutfit hanya 

dengan berfoto dengan bertemakan outfit of the day, atau yang dimaksud dengan 

gaya pakaian hari ini dan memberikan keterangan brand merk yang dipakai. Dan 

untuk brand merk pun tidak harus mahal, itu hanya untuk refrensi orang – orang 

yang melihatnya, lalu sertakan caption dan hastgag atau tagar #sigeroutfit setiap 

unggahan foto. Tidak ada kriteria khusus untuk seseorang masuk pada akun 

@sigeroutfit ini, cukup mengunggah foto fashion pada hari itu dan menandai 

beserta hastgag atau tagar #sigeroutfit @sigeroutfit, Ujar Aprizal Arief, 14 januari 

2017. 

 

Hasil wawancara dengan Aprizal Arief pada 17 Januari 2017 lalu, Aprizal yang 

berperan sebagai admin @sigeroutfit pun menyatakan bahwa tidak ada waktu 

khusus untuk mereka merepost seseorang di account @sigeroutfit, dan Aprizal 

sendiri mengatakan bahwa antusias remaja Lampung masih kurang terhadap 

account @sigeroutfit ini. Dari jumlah followers yang berjumlah 2000an lebih ini, 

baru hanya sekitaran 150 an yang menandai Outfit Of The Day nya terhitung dari 

tahun 2014 terbentuk sampai sekarang. 



87 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Dimana tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep diri seseorang 

dan mengunggah foto Outfit Of The Day pada instagram. Dan hasil pada 

penelitian ini adalah  : 

1. Konsep Diri pengunggah Foto Outfit Of The Day pada instagram pada 

penelitian ini adalah konsep diri positif. Karena semua informan terbuka  dan 

percaya diri kepada dirinya. 

2. Seseorang mengunggah foto diri di Instagram karena adanya konsep diri yang 

postif. Atau berada pada public area seperti yang ada pada teori Johari 

Window. 

3. Dan pada penelitain ini informan pada penelitian mempunyai 3 komponen 

penting pada konsep dirinya, yaitu Perceptual, Conceptual atau dan 

Attitudinal. Secara perceprtual semua informan memilki konsep diri  fisik 

yang negatif, tetapi secara conceptual informan memahami bagaimana cara 

menutupi kekurangannya dan mencari kelebihan yang ditunjukkan pada 

komponen attitudinal, yaitu dengan mengunggah foto di instagram.  
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6.2. Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti 

menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti 

lainnya terkait Konsep Diri Pengunggah Foto OOTD pada sosial media 

Instagram. 

2. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan peneliti 

dalam meng-eksplore data terlebih dalam hal mengenai konsep diri. Maka dari 

itu untuk penelitian selanjutnya mengenai konsep diri pengunggah foto untuk 

dapat menggali data lebih dalam mengenai hal tersebut. 
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