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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai keterbukaan diri, dapat peniliti 

jelaskan dan simpulkan bahwa keterbukaan diri yang dilakukan oleh 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi, melalui instagram story yang termasuk ke 

dalam empat jendela Johari adalah daerah terbuka, daerah buta dan daerah 

tersembunyi.  

Keterbukaan diri berarti membeberkan, menginformasikan, dan 

membagikan kisah seseorang kepada orang lain, baik yang bersifat pribadi 

maupun bersifat umum .Keterbukaan diri tidak melulu mengenai curahan hati 

seseorang, dengan berani menampilkan dirinya pada publik, itu sudah dapat 

dikatakan sebagai keterbukaan diri. Namun, yang paling ditunjukkan oleh 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN dalam instagram story miliknya adalah 

kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari, kadang yang dibagikan juga 

tentang  masalah percintaan yang tunjukkan berupa tulisan, lagu dan quotes 

seseorang. 

Maka hasil dari Penelitian ini adalah dalam pengungkapan diri 

berkaitan dengan aspek frekuensi (tingkat keseringan) dan durasi (lama akses) 

yang dibutuhkan untuk mengungkapkan diri sangat tidak menentu dan tidak 

dapat diprediksi, hal ini dipengaruhi oleh mood atau perasaan seseorang. 

Sedangkan valensi atau isi pesan yang beranekaragam mulai dari positif 

sampai mengungkapkan sisi negatif dirinya karena media instagram adalah 

tempat terbuka bagi siapa saja. Kemudian tujuan individu yakni ingin tetap 

nyaman dalam mengungkapkan dirinya yang memiliki rahasia, atau dalam hal 

ini setidaknya individu dapat melepaskan hal-hal yang sebelumnya banyak 

dikontrol serta banyak pertimbangan menjadi bebas untuk diungkapkan, 

sekalipun mengenai hal-hal intim dalam hidupnya.  
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang sudah 

dijelaskan di atas, maka penulis akan memberikan saran dan masukan, mudah-

mudahan berguna dan bermanfaat bagi setiap individu yang mengunakan insta 

stori sebagai media self disclosure atau keterbukaan diri. 

1. Seharusnya setiap individu lebih melihat dampak yang diberikan apabila 

memposting sesuatu ke media sosial.  

2. Tidak terlalu berlebihan dalam memposting informasi tentang masalah 

atau kehidupan pribadinya. 

3.  Lebih menjadikan instagram stories dalam membentuk brand image yang 

baik. 

4.  Tidak memposting sesuatu yang memprovakasi. 

 

 

 


