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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, dimana mereka selalu 

membutuhkan orang lain. Dan dalam kehidupan, mereka tidak bisa lepas dari 

yang namanya komunikasi. Kebutuhan manusia akan komunikasi inilah yang 

membuat semakin berkembangnya teknologi komunikasi. Hingga memunculkan 

media baru yang disebut new media. New media merupakan istilah yang 

dimaksudkan mencakup mulai dari telepon, handphone, komputer, sampai 

internet. Siapa yang tidak kenal internet? Hampir semua kalangan dan lapisan 

masyarakat menggunakan internet.  

Internet merupakan singkatan kata dari interconnection-networking, bila 

dijabarkan secara sistem global maka internet merupakan jaringan komputer 

diseluruh penjuru dunia yang saling terhubung satu sama lain dengan 

menggunakan standar Internet Protocol Suite (TCP/IP). Sehingga antara 

komputer dapat saling mengakses informasi dan bertukar data. Internet 

mencangkup segala sesuatu secara luas baik itu dalam bidang komputerisasi 

maupun telekomunikasi.  

Jika kita berbicara internet, maka pasti tidak lepas dari kata dunia maya. 

Banyak orang yang menganggap bahwa dunia maya itu sebagai sesuatu yang 

tidak nyata, dengan kata lain disebut dunia khayal atau semu. Hal ini dapat 
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dimaklumi, karena bagi orang yang memaknai pengertian dunia maya sebagai 

dunia tidak nyata atau dunia khayal. Mungkin mereka merujuk kepada pengertian 

kata maya, yang berarti semu atau tidak nyata. Maya atau virtual secara harfiah 

memang diartikan sebagai “antara ada dan tiada”.  

Istilah “Dunia Maya” pertama kali muncul dalam novel, Neuromancer 

yang ditulis oleh William Gibson pada tahun 1984. Istilah tersebut merujuk pada 

jaringan informasi luas yang oleh para penggunanya disebut console 

cowboys akan “muncul”, atau koneksi langsung dengan sistem-sistem syaraf 

mereka (Severin and Tankard, 2009: 445). Dunia Maya sendiri menurut 

pengertiannya adalah media elektronik dalam jaringan  komputer yang banyak 

dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik 

secara online (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari 

berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, 

tranduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, kontroler) yang dapat 

menghubungkan peralatan komunikasi seperti komputer, telepon genggam, 

instrumentasi elektronik, dan lain-lain, yang tersebar di seluruh penjuru dunia 

secara interaktif. Dunia maya memiliki banyak sekali fitur yang bisa digunakan 

untuk komunikasi. Mulai dari E-mail (electronic mail), Milis (mailing list), 

Chatting, dan masih banyak lagi. 

Munculnya dunia maya tidak lepas dari kehadiran jejaring sosial atau yang 

biasa disebut social media. Jejaring sosial sendiri adalah sebuah media yang bisa 

menyatukan satu orang dengan orang lainnya yang berbeda tempat, mulai dari 

beda wilayah, profinsi juga dari berbagai negara. Sampai saat ini ada banyak 

sekali social media yang tersedia dengan fitur-fitur yang berbeda dengan tujuan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Maya
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http://informasi-duniamaya.blogspot.com/2011/05/pengertian-dunia-maya.html
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sama, yaitu sebagai media berkomunikasi interpersonal. 

Menurut data analisis yang dikeluarkan oleh StatCounter dengan 

mengambil sample data mulai Januari sampai Mei 2013, berikut presentase 

pengguna jejaring sosial di Indonesia:  

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Jejaring Sosial 

 
 Sumber: http://m.merdeka.com 

Fenomena jejaring sosial saat ini juga merupakan dampak dari munculnya 

teknologi internet, yang menawarkan penggunanya cara berkomunikasi dan 

berteman di dunia maya. Komunikasi interpersonal di dunia maya sangat berbeda 

dengan komunikasi interpersonal di dunia nyata. Pada komunikasi di dunia nyata, 

dituntut saling bertatap muka satu sama lain. Akan tetapi, komunikasi lewat 

jejaring sosial bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa harus bertatap 

muka. Komunikasi melalui jejaring sosial memungkinkan seseorang untuk 

melakukan komunikasi secara lebih intens, sehingga menimbulkan kecanduan. 

Hal ini yang menimbulkan adanya perilaku mengabaikan kehidupan di dunia 
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nyata, bahkan cenderung merasa lebih nyaman di dunia maya. 

Menurut Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi (2009), teknologi 

memberikan dampak di dua sisi yang berbeda. Dampak negatifnya berupa pola 

hidup yang semakin individualistis, dan munculnya paham eksistensialisme 

berupa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Hal ini menyebabkan 

para pengguna jejaring sosial lebih mampu menjalin kehidupan sosial melalui 

dunia maya dan kurang memperhatikan interaksi dengan dunia nyata. 

Salah satu ciri perilaku serta hubungan interpersonal yang terbentuk dari 

komunikasi pada dunia maya yaitu keterbukaan diri (self disclosure). Keterbukaan 

diri (self disclosure) adalah membeberkan informasi tentang diri sendiri (Tubbs 

dan Moss, 2005: 12). Keterbukaan diri (self disclosure) pada jejaring sosial bisa  

dilihat dari hal yang paling simpel, mulai dari menulis bio sampai mengunggah 

foto.  

Jejaring sosial menawarkan tingkat keterbukaan yang tinggi, dengan fitur-

fitur yang ditawarkan. Saat ini orang lebih senang dan nyaman mengungkapkan 

apa yang sedang dia alami atau rasakan pada status di jejaring sosial dibandingkan 

dengan lingkungan sekitarnya (curhat). Selain itu, di dunia maya orang juga bisa 

mengekspresikan apa yang tidak bisa dia ekspresikan di dunia nyata. 

Fenomena ini sangat menarik sebagai bahan penelitian, untuk mengetahui 

komparasi antara keterbukaan diri (self disclosure) seseorang di dunia maya dan 

nyata. 
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1.2 Batasan Masalah 

Karena jangkauan dunia maya sangat luas, maka penulis membatasi hanya 

di lingkup jejaring sosial twitter saja. Dimana dari sekian banyak jejaring sosial 

yang ada, twitter merupakan jejaring sosial yang sangat menarik untuk diteliti. 

Karena saat ini twitter merupakan social media yang sangat populer. Meskipun 

twitter hanya menduduki peringkat kedua jumlah pengguna, akan tetapi saat ini 

twitter jauh lebih digemari dibandingkan facebook. Hal ini dikarenakan 

kesederhanaan tampilan serta aplikasi yang ditawarkan oleh twitter. Sehingga 

jejaring sosial ini menciptakan komunikasi interpersonal yang lebih simpel antar 

penggunanya. Kesederhanaan tampilan inilah yang menjadi kekuatan dari twitter 

saat ini. Selain itu, kepopuleran twitter didukung dengan kemudahan aplikasi yang 

mendukung di ponsel. 

“Ada beberapa riset yang mengatakan perkembangan pengguna twitter di 

Indonesia tahun 2012 meningkat dengan tajam lantaran terjadinya sebuah 

perpindahan social media, hal tersebut dikatakan oleh lembaga semicast yang 

meneliti perkembangan pengguna akun twitter. Jumlah angka pengguna twitter 

yang naik hingga ada di posisi ke 5 di seluruh dunia tersebut ternyata dibarengi 

dengan penurunan jumlah pengguna jejaring sosial facebook. Terdapat beberapa 

dugaan atas terjadinya kenaikan pengguna jejaring sosial twitter dan penurunan 

dari pengguna facebook,  hal utama yang menjadi dugaan adalah mungkin faktor 

rasa bosan masyarakat akan facebook, sehingga mereka memutuskan untuk 

mengganti sosial medianya dengan twitter” (Darmawan, 2012). 

Sekalipun orang banyak mengeluh dengan batasan kicauan (tweet) status 
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yang difasilitasi twitter hanya 140 karakter, akan tetapi 140 karakter itu menjadi 

salah satu keunggulan twitter. Karena dari jumlah karakter yang sedikit itu 

informasi akan lebih singkat dan lebih mudah untuk dibaca. Berbeda dengan 

Facebook yang menyediakan 420 karakter. Banyaknya karakter ini yang membuat 

kebanyakan penggunanya menghambur-hamburkan kata (lebay) dan tidak 

langsung menulis intinya saja. Dengan adanya batasan karakter pada twitter, akan 

membuat penggunanya menuliskan hal-hal yang seperlunya dan menghindari 

menulis status yang “lebay”. Update halaman utama (Timeline) yang cepat juga 

salah satu keunggulan banyak pengguna rajin update pada twitter. Fakta-fakta ini 

yang membuat peneliti memilih twitter sebagai bahan pembanding untuk 

mengetahui self disclosure para pengguna twitter dengan di dunia nyata. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana komparasi antara keterbukaan diri (self 

disclosure) seseorang di dunia maya dan di dunia nyata?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkomparasi antara 

keterbukaan diri (self disclosure) seseorang di dunia maya dan nyata. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berfokus pada 

penelitian tentang jejaring sosial. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kesadaran kepada para pengguna jejaring sosial akan keterbukaan diri (self 

disclosure) pada dunia maya yang ditimbulkan dari jejaring sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran tentang bagaimana 

komparasi antara keterbukaan diri (self disclosure) seseorang di dunia maya 

dan nyata. Hal ini berguna untuk mengetahui komparasi keterbukaan diri 

seseorang di dunia maya dan dunia nyata. 

 


