
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bagi pengguna media sosial aktivitas yang lazim dilakukan dengan 

melihat, memperbaharui, dan memberi komentar kepada pengguna media sosial 

lainnya sudah menjadi rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat modern saat ini. 

Namun realitas yang terjadi saat ini pengguna media sosial sebenarnya sedang 

menata wajah atau penampilannya di dunia maya. Ketika melakukan penataan 

terhadap tema atau warna halaman di media sosial, maka kita seakan-akan sedang 

memilih pakaian mana yang tepat dan sesuai dengan kemauan kita. Dengan 

memanfaatkan perkembangan media sosial melalui aplikasi yang ada saat ini, 

pengguna media sosial secara tidak langsung terfasilitasi oleh teknologi. Ketika 

pengguna akan melakukan pembaharuan status atau menulis di akun media sosial, 

maka pengguna pun sedang mengalami proses selayaknya ingin mengungkapkan 

sesuatu kepada komunikan secara langsung dihadapan kita. Karena aktivitas yang 

meliputi pembaharuan status, membagikan foto, mendengarkan musik, dan 

sebagainya, memiliki potensi untuk diketahui oleh semua orang yang memiliki 

ikatan pertemanan di media sosial tersebut. 

Pengungkapan diri di media sosial menjadi sebuah tindakan yang 

tidak serta merta spontan. Analoginya bahwa apapun yang dilakukan di dalam 

sebuah ruang media sosial pengguna seakan memiliki sebuah ‘meja editorial’ di 

dalam dirinya sendiri. Setiap orang memiliki harapan untuk bisa menjadi sebuah 
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pribadi yang dianggap lebih dari orang lain disekitarnya dengan cara konstruksi 

pribadi yang dilakukannya. Setiap individu akan menata dirinya dengan berbagai 

cara, baik itu dari pemilihan kata-kata, foto-foto yang dibagikan di media sosial, 

music yang di dengarkan, film apa yang ditonton, Share location pada tempat-

tempat tertentu yang dipilih. Dengan demikian, ketika media sosial hadir maka 

media sosial bisa digunakan sebagai sebuah wadah untuk melakukan penataan 

diri. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menjadikan 

kehadiran media sosial sebagai revitalisasi hubungan sosial antara pengguna 

dengan orang-orang yang terdekat yang saat ini terpisah oleh jarak karena tidak 

memungkinkan untuk melakukan komunikasi secara interpersonal. Media sosial 

bisa menjadi tempat bertemu secara online untuk keluarga, sahabat, atau rekan 

kerja. 

Kehadiran media sosial Path yang saat ini sudah diterima 

kehadirannya di masyarakat modern khususnya mahasiswa yang menjadikan Path 

sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi mereka untuk melakukan Self Disclosure 

(pengungkapan diri). Sehingga hampir semua aktivitas yang dilakukan pengguna 

Path bisa ditemukan di akun pribadinya. Seseorang yang sedang melakukan 

perjalanan malam hari bisa memperbaharui status bahwa dia sedang beristirahat di 

hotel pukul 2 pagi, pemilik cafe bisa melakukan promosi yang dia inginkan tanpa 

harus mengeluarkan biaya yang besar untuk usahanya hanya dengan sebuah 

smartphone.  

Semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Path diatas 

menunjukkan bahwa setiap individu melakukan proses pengungkapan diri pada 
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media sosial dimana aktivitas tersebut memanfaatkan objek berupa ragam posting, 

teks, link atau tautan yang berisikan informasi. Path sebagai media yang di 

dasarkan pada asumsi bahwa setiap individu mempunyai kebutuhan dalam 

hidupnya baik itu kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan akan informasi untuk 

mengetahui dan membagi fenomena maupun informasi  yang ada disekitarnya, 

dimana kebutuhan suatu individu dengan individu lain tidak ada yang sama. Self 

Disclosure di lingkup online sendiri muncul bersamaan dengan perkembangan 

cybernet sebagai medium baru dalam bertukar pesan dan informasi. 

Pengguna media sosial Path melakukan proses pengungkapan diri 

melalui komunikasi kelompok di dalam pertemanan pada Path yang terbatas. 

Dengan jumlah pertemanan tidak lebih dari lima ratus pengguna, maka dalam 

mengeksplorasi hubungan antara anonimitas dan keterbukaan diri seseorang di 

dalam media sosial tidak terbatas tempat dan waktu. Kualitas hubungan yang 

terjalin pun semakin intim oleh selektivitas pertemanan yang dilakukan. Online 

self disclosure meliputi aspek fleksibilitas keleluasaan dalam proses pembagian 

informasi lewat media sosial  yang dipergunakan. 

Peneliti juga melihat aktif pengguna dari banyaknya moment yang 

mereka miliki dan waktu penggunaan yang terdapat pada halaman depan Path. 

Hal ini lah yang membedakan Path dengan media sosial lainnya seperti, Twitter 

dan Facebook. Maka secara tidak langsung pengguna media sosial Path memiliki 

kesempatan untuk menunjukkan eksistensi diri secara realtime sehingga akan 

mendapatkan respon dari pengguna lainnya di dalam pertemanan yang terjalin di 

dalam Path. Pengungkapan diri pengguna path tidak terlepas dari pemanfaatan 
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fitur-fitur yang terdapat di dalam Path yang meliputi : Fitur profil, Fitur belanja, 

Fitur unggah foto dan video, Fitur unggah lokasi, Fitur musik, film, acara tv, dan 

buku, Fitur unggah status, Fitur tidur, Fitur mengirim pesan secara langsung, Fitur 

komentar, dan Fitur emosi yang bisa di visualisasikan melalui ekspresi stiker. 

Melalui fitur yang terdapat di dalam media sosial Path pengguna akan 

terfasilitasi untuk melakukan pengungkapan diri secara tepat dan terbuka untuk 

mendapatkan respon yang diharapkan oleh dirinya dari hubungan pertemanan di 

dalamnya. Dalam kesempatan ini peneliti mengupayakan suatu kajian ilmiah 

dalam judul penelitian sebagai berikut : “Online Self Disclosure dalam 

Komunikasi Kelompok (Studi Akun Path dari Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2011) ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah pokok penelitian ini sebagai berikut : Bagaimana Perilaku 

Online Self Disclosure dalam Komunikasi Kelompok Akun Path dari Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2011? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Atas dasar permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dapat di 

tetapkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena perilaku 

Online Self Disclosure dalam komunikasi kelompok yang terjadi pada Akun Path 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 

2011. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Manfaat Akademis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi pada 

umumnya, dan pemahaman media sosial Path tentang online self 

disclosure pengguna Path secara mendalam. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat membantu, memberikan tambahan, 

masukan, dan pengetetahuan kepada pihak-pihak terkait dengan 

masalah yang diteliti, juga kepada berbagai pihak yang berminat 

pada permasalahan yang sama. 

2. Manfaat Praktis 

a) Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam memahami perilaku 

online self disclosure yang terjadi di dalam media sosial Path. 

b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengguna media sosial 

Path khususnya bisa membagikan pesan-pesan yang diposting 

dengan informasi yang berguna seperti berbagi pekerjaan, tempat 

hiburan yang menyenangkan, dan lain-lain bagi sesama pengguna 

path lainnya. 

 


