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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai mahluk sosial manusia senantiasa melakukan interaksi dengan 

lingkungan disekitar. Maka komunikasi merupakan kebutuhan utama dalam 

mencukupi kebutuhan lainnya. Komunikasi adalah proses sosial di mana individu-

individu menggunakan simbol-sombol untuk menciptakan, menginterpetasikan 

makna dalam lingkungan mereka (Richard West dan Lynn H, 2008 : 5) 

Keberadaan teknologi komunikasi massa memberikan kemudahan baik dalam 

menyampaikan dan mengakses informasi dalam proses komunikasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Hafied Cangara (2006 : 287) bahwa: 

“ Teknologi komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat 

biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha 

menjembatani antara pikiran, perasaan dan kebutuhan seseorang 

dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun kontak-kontak 

manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha 

memahami kehendak, sikap dan perilaku orang lain. Komunikasi 

membuat cakrawala seseorang menjadi makin luas”.  

 

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mampu menciptakan 

masyarakat dunia global, namun secara materi dapat mengembangkan ruang gerak 

kehidupan baru bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyaknya inovasi yang 

dilakukan dalam berkomunikasi terutama dalam teknologi komunikasi. Tak 

terkecuali teknologi komunikasi massa, yang kini berkembang dengan sangat 

pesat. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, keberadaan 
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komunikasi massa tidak hanya sebatas pada media konvensional dan media 

elektronik melainkan telah lahir sebuah media baru (New media) yakni media 

online. 

Media online ini merupakan revolusi teknologi komunikasi. Pakar media baru 

Jhon Pavlik dan Shalon McIntosh dalam buku Effective Public Relations (2006 : 

287)  mengatakan perubahan konvergensi media sebagai berikut : 

“…Menyatukan telekomunikasi, komputer dan media dalam 

lingkaran digital. Konvergensi dan perubahan yang dihasilkan 

telah merubah banyak aspek dasar dari media massa dan 

komunikasi” 

 

 Media online ini melakukan inovasi hingga muncul generasi Web 2.0 yang 

kemudian sering dianalogikan sebagai Media sosial. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Jane Bozarth (2010 : 11) bahwa : 

“The idea of social media is an out growth of the concept of web 

2.0. This is distinct from the early days of online materials, 

which has come to be know as web 1.0. Where web 1.0 offered 

station web pages created by few individuals, web 2.0 

technologies invite everyone to create and share content” (Ide 

dari kemunculan media sosial adalah pengembangan dari konsep 

web 2.0. Hal ini berbeda dari media online sebelumnya yang 

dikenal dengan web 1.0. Dimana pada web 1.0 halaman web 

hanya dapat digunakan oleh beberapa individu, sedangkan 

teknologi web 2.0 mengundang semua orang untuk membuat dan 

berbagi konten).  

 

 

 



3 

 

Media sosial merupakan media yang mengusung kombinasi antara ruang 

lingkup elemen dunia maya, dalam produk-produk layanan online seperti Blog, 

Forum diskusi, Chat room, Email, Website dan juga kekuatan komunitas yang 

dibangun melalui jejaring sosial (Dominus Juju dan Feri Sulianta, 2010:2). 

Menurut Antony Mayfield dari iCrossing saat ini keberadaan media sosial 

dibagi menjadi enam jenis media sosial yaitu diantranya Social Network, Blog, 

Wiki, Podcast, Forum, Content Community dan Micriblogging.  

Kini keberadaan media sosial memberikan pengaruh yang cukup besar dalam 

proses komunikasi. Hal ini dikarenakan proses komunikasi tidak lagi terbatas 

ruang dan waktu. Dalam perkembangannya media sosial tidak hanya digunakan 

sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi melainkan juga telah 

menjadi sarana aktualisasi diri bagi para penggunanya. Sebagaimana dinyatakan 

oleh Enda Nasution dalam Workshop Sosial Media Festival 2011 jika media 

sosial telah menjadi “Freedom of Expression and Freedom of The Press”.  

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh dstevenwhite.com dengan 

menggunakan Investopedia Compound Annual Growth Rate Calculator, bahwa 

Facebook sebagai salah satu Social Network mengalami pertumbuhan sangat 

cepat pada tahun 2006 hingga 2011 mencapai angka delapan ratus juta pengguna. 

Angka ini menunjukkan bahwa pengguna Facebook adalah 11,45% dari populasi 

global. Selain itu Facebook memperoleh persentase tertinggi dalam ”Social Media 

Share of Voice”. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antony_Mayfield&action=edit&redlink=1
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Pengguna Facebook di Indonesia menurut data statistik yang dilansir 

checkfacebook.com pada bulan Februari 2012, mencapai 42.06 juta pengguna 

dengan kenaikan pengguna sebanyak 9,93%. Perolehan data ini menjadikan 

Indonesia berada di peringkat ketiga, setelah Amerika Serikat dan India dengan 

pengguna Facebook terbesar di dunia. Fakta ini menjelaskan jika Facebook cukup 

digemari di Indonesia.  

Dominus Juju dan Feri Sulianta dalam bukunya Hitam Putih Facebook (2010 : 

26), mendefinisikan Facebook adalah media untuk berekspresi dan sekaligus 

menjadi ajang narsis. Melalui Facebook orang-orang sudah tidak lagi canggung 

mengidentifikasikan dirinya yang paling personal ke publik. Mereka merasa bebas 

dan bangga dalam mengekspresikan dirinya.  

Hal ini tak terlepas dari element jejaring sosial yang memang ditujukan untuk 

terus terkoneksi, berkomunikasi bahkan saling berbagi. Didalamnya terjalin 

denyut aktivitas yang kaya dan dimotori oleh kepentingan komunikasi. Orang-

orang yang bergabung saling berbagi pendapat, sudut padang, juga berbagi tools 

komunikasi yang digunakan untuk mempertegas penyampaian komunikasi.  

Setiap anggota bebas mengekspresikan dirinya dan menguatkan identitas 

dirinya untuk aktualisasi potensi diri yang dimiliki. Facebook semacam menjadi 

alat pemasaran (marketing tool) untuk menancapkan citra dan persepsi tentang 

produk atau komoditas berupa diri pribadi, barang dan jasa (Zuhal, 2010 : 387).  
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Kehadiran Facebook sebagai salah satu media sosial, tanpa disadari, 

komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yakni kehidupan 

masyarakat dunia nyata dan masyarakat dunia maya (Cybercommunity). 

Kehidupan masyarakat maya merupakan suatu kehidupan manusia yang tidak 

dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun mampu 

dirasakan serta disaksikan sebagai sebuah realitas.  

Facebook adalah bagian dari terciptanya Cybercommunity, sehingga menjadi 

cerminan diri setiap penggunanya. Pengguna Facebook selalu ingin menunjukkan 

dirinya. Bahkan dengan suka rela dan berkesadaran tinggi akan memberikan 

informasi mengenai dirinya diruang publik baik yang sesuai dengan realitas dalam 

dunia nyata ataupun sebaliknya. Kebanyakan pengguna Facebook mencoba 

menunjukkan identitas aslinya kepada ratusan teman yang terhubung dengannya. 

Namun disisi lain terdapat pula pengguna Facebook yang  justru tidak ingin 

mengumbar identitas aslinya atau dengan kata lain merekayasa identitas melalui 

akun Facebook yang dimilikinya.  

Keterbukaan informasi diri ini erat kaitannya dengan pengungkapan diri. 

Pengguna situs jejaring sosial seperti Facebook memiliki hak untuk melakukan 

pengungkapan diri kepada publik atau bahkan menghindar dari sikap 

pengungkapan diri. Mengingat tidak adanya batasan khusus bagi para pengguna 

Facebook untuk mengekspresikan diri melalui akun Facebook pribadinya. Hal ini 

sejalan dengan misi dari Facebook yaitu “To give people the power to share and 

make the world more open and connected”. Dengan kata lain berarti memberikan 
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kekuatan bagi para pengguna untuk dapat saling berbagi dan untuk membuat 

dunia menjadi lebih terbuka dan terhubung.   

Namun keterbukaan informasi diri yang dapat diketahui oleh publik ini bukan 

merupakan sebuah privasi. Menurut Parni (dalam buku Tempo Interaktif, 1997 : 

112) menyatakan jika privasi adalah suatu yang menyangkut perilaku yang tidak 

perlu diketahui oleh orang lain. Dalam konteks interaksi sosial privasi seseorang 

dapat diketahui oleh orang lain jika seseorang tersebut  memang benar-benar 

menghendakinya dan bersifat intim. Privasi di dalam Facebook dapat dilakukan 

dengan menggunakan layanan aplikasi  message (pesan) dan chating yang 

memiliki sifat one to one.  

Kini sebagian besar pengguna Facebook tidak lagi merasa ragu untuk 

melakukan pengungkapan diri kepada publik, khususnya bagi kaum muda. 

Besarnya rasa ingin mengaktualisasikan diri serta sebagai wadah eksistensi diri 

membuat Facebook cukup diminati oleh kaum muda masa kini. Sebagaimana data 

yang dilansir oleh socialbakers.com pada tahun 2012 bahwa pengguna Facebook 

di Indonesia didominasi oleh kaum muda (18-24 tahun) dengan persentase sebesar 

empat puluh satu persen.  

Dari hasil observasi yang telah dilakukan peneliti kurang lebih selama satu 

bulan, diperoleh hasil jika terdapat berbagai macam penggunaan identitas diri 

yaitu identitas asli, identitas palsu dan liyan identitas. Macam-macam penggunaan 

identitas ini dapat diketahui dari keunikan nama akun yang digunakan oleh 

pengguna Facebook, seperti nama Kecebonk Suka Cokelat Keju dan Sefty 
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Princess Na Nugroho. Pemakaian nama akun tersebut sebagai identitas dunia 

online memiliki beragam alasan dan tujuan. Hal ini juga berdampak pada 

pengungkapan diri yang dilakukan, karena setiap penggunaan identitas memiliki 

tingkat keterbukaan diri yang berbeda-beda.  

Atas dasar uraian fenomena diatas, penulis bermaksud untuk mengetahui lebih 

lanjut dengan melakukan penelitian yang diberi judul “Identitas dan 

Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Pengguna Facebook Di Kalangan 

Mahasiswa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang terdapat dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa alasan yang menjadi dasar penggunaan identitas dan pengungkapan 

diri yang dilakukan oleh pengguna Facebook pada akun pribadinya? 

2. Bagaimana pengguna Facebook memaknai identitas dan pengungkapan 

dirinya di dalam situs Facebook? 

3. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna Facebook ketika 

menggunakan identitas dan melakukan pengungkapan diri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan alasan yang menjadi dasar dalam penggunaan 

identitas dan pengungkapan diri oleh pengguna Facebook pada akun 

pribadinya. 

2. Untuk mendeskripsikan makna identitas dan pengungkapan diri yang 

dilakukan oleh pengguna Facebook.  

3. Untuk mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna Facebook 

ketika menggunakan identitas dan melakukan pengungkapan diri.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian yang berhubungan dengan identitas dan pengungkapan diri dalam situs 

jejaring sosial. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penggunna 

jejaring sosial untuk lebih memahami makna penggunaan identitas dan 

pengungkapan diri yang mereka lakukan dalam situs jejaring sosial tersebut.  
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1.5 Tinjuan Pustaka 

1.5.1 Identitas Diri 

1.5.1.1 Pengertian Identitas Diri 

Judith S. Donath dalam karyanya yang berjudul Identity and Deception in 

The Virtual Community memaparkan jika Identity plays a key role in virtual 

communities. In communication, which is the primary activity, knowing the 

identity of those with whom you communicate is essential for understanding and 

evaluating an interaction. Pernyataan ini menjelaskan dalam sebuah komunikasi 

hal mendasar yang perlu diketahui adalah mengetahui identitas dengan siapa kita 

akan berkomunikasi 

Frans Dirgantoro (2004 : 90) menyatakan identitas dalam pengertian 

sempit dapat berupa nama, logo, warna atau semua komponen yang dapat 

mewakili individu, organisasi atau instansi. Tetapi meskipun hanya sekedar nama, 

logo, makna suatu identitas sangat besar bagi pemiliki identitas tersebut. 

Identitas diri dalam penelitian lebih  menekankan definisi identitas dalam 

arti sempit yaitu berupa penggunaan nama sebagai lambang yang dapat mewaliki 

subjek penelitian  

1.5.1.2  Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Identitas Diri 

Menurut Yusuf (2004 : 202) perkembangan identitas diri dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut : 
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1. Iklim keluarga, adalah yang berkaitan dengan interaksi sosioemosional 

antar anggota keluarga.  

2. Tokoh idola, adalah orang-orang yang dipersepsi oleh remaja sebagai 

figur yang memiliki posisi di masyarakat.  

3. Peluang pengembangan diri, adalah kesempatan untuk melihat 

kedepan dan menguji dirinya dalam seting (adegan) yang beragam. 

Dalam hal ini, eksperimentasi atau pengalaman dalam menyampaikan 

gagasan, penampilan peran-peran dan bergaul dengan orang lain.  

1.5.1.3 Macam-Macam Identitas Diri  

Pada penelitian ini peneliti membagi identitas pengguna Facebook menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Identitas Asli (True Identity) 

Identitas yang sebenarnya sesuai dengan kehidupan nyata. 

Penggunaan identitas asli cukup memiliki peran penting. Sebagaimana 

dijelaskan oleh Adam Justice dalam tulisannya berjudul Social Media 

Framework : Online Identity (2011) bahwa identitas memiliki peran 

penting untuk membentuk brand di dalam sosial media, sehingga 

kredibilitas dapat  diakui oleh publik sosial media itu sendiri.   
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2. Identitas Topeng (Mask Identity) 

Ms dalam tulisannya yang berjudul Online Identity and The 

Concept of  The Mask (2011) memaparkan mengenai konsep identitas 

palsu pada dunia online. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dorian 

Wiszniewski and Richard Coyne dalam bukunya Building Virtual 

Communities explore online identity, menjelaskan jika  

“The mask identity does not reveal the actual identity of a 

person”(identitas topeng tidak mengungkapkan identitas 

sebenarnya dari orang itu).   

 

Dorian dan Richard juga menjelaskan jika seseorang yang memilih 

untuk menggunakan identitas palsu di dunia online adalah karena adanya 

rasa ketakutan atau rasa tidak nyaman. Hal ini dikarenakan adanya 

ketakutan akan terjadinya tindakan pencurian identitas yang dapat disalah 

gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. 

3. Identitas Liyan (The Other)  

Identitas liyan dalam etika budaya Jawa mimiliki konsep liyan 

dalam pergaulan sosial dianggap akan menciptakan pengkutuban sosial. 

Pengkutuban ini dikenal dengan prinsip pergaulan “sopo siro-sopo 

ingsun” (siapa kamu-siapa aku). Masyarakat feodal (Jawa), prinsip “sopo 

siro-sopo ingsun” dipegang erat untuk menegaskan perbedaan identitas 

kepriayian seseorang dengan rakyat biasa (Tri Hardiyanto dan 

Makinuddin, 2006 : 230).  

http://onlineidentity01.blogspot.com/2011/02/online-identity-and-concept-of-mask.html
http://onlineidentity01.blogspot.com/2011/02/online-identity-and-concept-of-mask.html
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Identitas liyan meruapakan identitas yang menggunakan konsep 

orang lain (the other) yang merujuk pada suatu peristiwa kehadiran dan 

asal-usul secara fisik. Suatu peristiwa kehadiran dapat dicontohkan melalui 

peristiwa sebagai berikut seorang anak yang menyukai seorang “Justin 

Biber” disaat Justin menjadi idola banyak remaja pada waktu yang 

bersamaan, kemudian anak tersebut menyelipkan nama Justin Biber 

didalam namanya seperti Maya Biber. 

1.5.2 Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

1.5.2.1 Hakikat Pengungkapan Diri 

Pengungkapan diri (self disclosure) adalah jenis komunikasi dimana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan. Pengungkapan diri menyangkut informasi yang secara aktif kita 

sembunyikan. Sementara beberapa periset (misalnya, Derlega dkk., 1987) 

memandang pengungkapan diri sebagai setiap informasi tentang diri sendiri 

(Joseph A. Devito, 1997 : 62) 

Menurut Wrightsman mendefinisikan pengungkapan diri sebagai proses 

menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi informasi kepada 

orang lain (Tri Dayakisni dan Hudaniah, 2001 : 47).  

Pada penelitian ini peneliti mendefinisikan pengungkapan diri adalah 

proses pemberian informasi yang dilakukan oleh subjek penelitian. Pemberian 

informasi tersebut dapat berupa informasi personal yang terdapat di dalam situs 
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jejaring sosial seperti informasi kontak dan secara deskriptif penjelasan mengenai 

siapa dirinya (about me) 

1.5.2.2 Pengungkapan Diri dalam Tahapan Proses Penetrasi Sosial 

Dalam tahapan proses penetrasi sosial seseorang melibatkan identitas diri 

melalui proses pembukaan diri (self disclosure). Richard West dan Lynn H dalam 

bukunya Pengantar Teori Komunikasi (2008 : 205) membuat bagan tahapan 

proses penetrasi sosial lihat gambar 1.1. 

 Pada penelitian ini peneliti berfokus pada tahapan orientasi dan pertukaran 

penjajakan afektif dalam upaya proses penetrasi sosial identitas diri secara online. 

Hal ini dikarenakan pada tahapan orientasi, seseorang baru mulai mempelajari 

dunia sosialnya yang baru yaitu Facebook dengan hanya mencantumkan sedikit 

informasi personal mengenai dirinya. Kemudian setelah itu pada tahapan 

pertukaran penjajakan afektif, barulah mulai terdapat keterbukaan dalam 

pengungkapan diri seperti melakukan menambahan informasi yang lebih bersifat 

personal mengenai dirinya.  

 Peneliti tidak menggunakan tahapan pertukaran afektif dan pertukaran 

stabil. Karena pada kedua tahapan ini tidak lagi berada pada tahapan 

pengungkapan diri yang menjadi fokus penelitian. Melainkan telah berada pada 

posisi yang lebih mendalam atau bersifat privasi. Posisi tersebut dapat 

digambarkan dengan telah adanya komitmen lebih lanjut kepada orang lain dan 

biasanya dilakukan dengan komunikasi interpersonal yang lebih intensif.    
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Gambar 1.1 

Bagan Tahapan Penentrasi Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3   Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Diri 

Pengungkapan diri tidak terjadi lebih lancar dalam situasi-situasi jika 

dibandingkan dengan situasi yang lain. Joseph A. Devito dalam bukunya 

Komunikasi Antar Manusia (1997) mengidentifikasi beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan diri. 
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sebuah sistem komunikasi personal 



15 

 

1. Kompetensi 

Orang yang kompeten lebih banyak melakukan dalam hal pengungkapan diri 

ketimbang orang yang kurang kompeten. “Sangat mungkin,” kata James 

McCroskey dan Lawrence Wheeless (1976), “Bahwa  mereka yang kompeten 

juga merasa diri mereka memang lebih  kompeten, dan karenanya mempunyai 

rasa percaya diri yang diperlukan untuk lebih memanfaatkan pengungkapan 

diri. Atau, lebih mungkin lagi orang yang lebih kompeten memiliki lebih 

banyak hal positif tntang diri mereka sendiri untuk diungkapkan ketimbang 

orang-orang yang tidak kompeten”.  

2. Kepribadian  

Orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstrovert melakukan 

pengungkapan diri lebih banyak ketimbang mereka yang kurang pandai 

bergaul dan lebih introvert. Perasaan gelisah juga mempengaruhi derajat 

pengungkapan diri.  

3. Jenis Kelamin 

Faktor penting yang mempengaruhi pengungkapan diri adalah jenis kelamin. 

Umumnya, pria lebih kurang terbuka ketimbang wanita. Judy Pearson (1980) 

berpendapat bahwa peran seks-lah (sex role) dan bukan jenis kelamin dalam 

arti biologis yang menyebabkan perbedaan dalam hal pengungkapan diri ini. 

“Wanita yang maskulin”, misalnya kurang membuka diri ketimbang wanita 

yang nilai skala maskulinnya lebih rendah. Selanjutnya, “Pria feminin”, 
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membuka diri lebih lebar jika dibandingkan dengan pria yang nilai skala 

femininnya lebih rendah. Pria dan wanita juga mempunyai alasan yang 

berbeda untuk penghindaran mereka terhadap pengungkapan diri.  

 

1.5.3 Pemaknaan 

Pemaknaan tak dapat dipisahkan dari pengaruh persepsi yang lahir dari 

setiap individu itu sendiri. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan 

penafsiran (interpretatif) adalah inti dari persepsi. John R. Wenburg dan William 

W. Wilmot (dalam Deddy Mulyana, 2005 : 167)  mendefinisikan persepsi sebagai 

cara organisme memberi makna. 

Hal ini menjelaskan jika persepsi dan pemaknaan merupakan dua hal yang 

saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Makna merupakan konsep yang 

abstrak, yang tercipta dari arti yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. 

Dijelaskan Devito bahwa makna berada dalam diri manusia (Sobur, 2006 : 20).  

Sehingga dapat disimpulkan jika pembentukan makna adalah berfikir.  

Setiap individu memiliki kemampuan berfikir sesuai dengan kemampuan dan 

muatan informasi yang dimilikinya. 
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1.5.4 Facebook 

1.5.4.1. Pengertian Fecebook 

Facebook adalah situs pertemanan popular yang berasal dari Amerika yang 

menerima semua pengguna yang berusia lebih dari tiga belas tahun dan memiliki 

sebuah alamat email yang valid. Berbicara mengenai Facebook tidak lepas dari 

situs jejaring sosial. Jejaring Sosial (Social Networking), dilihat dari definisinya 

menurut kamus Webster (dalam Kurniali, 2009) adalah penggunaan sebuah 

website untuk menggabungkan orang-orang yang memiliki kesamaan minat 

personal atau professional, tempat tinggal, pendidikan disekolah tertentu dan 

lainnya. 

Fredy Yusman Kapang (2009) mendefinisikan Facebook sebagai salah satu 

jejaring sosial dimana para pengguna dapat berinteraksi dengan orang lain 

diseluruh dunia. Penggunanya dapat bergabung dalam sebuah komunitas untuk 

melakukan koneksi dan berinteraksi. Facebook juga dapat diartikan sebagai media 

pertukaran informasi, karena didalamnya berisi tentang kabar berita seputar 

penggunanya yang dapat dilihat oleh orang lain.  

Jejaring sosial merupakan sebuah fenomena internet yang awalnya 

mewakili generasi muda. Pada awalnya situs-situs ini sering digunakan untuk 

mencari jodoh (online dating). Namun pada perkembangannya, modus yang sama 

juga digunakan untuk mencari teman, saling bertukar informasi hingga sebagai 

media untuk aktualisasi diri.  
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1.5.4.2  Kelebihan Facebook  

Tim Cyber (2009 : 8-10) telah merangkum beberapa kelebihan Facebook 

jika dibandingkan dengan social networking lainnya, yaitu sebagai berikut: 

1. Updating Facebook dapat dilakukan dengan mudah baik melalui 

PC (personal computer), laptop ataupun melalui telepon seluler 

yang terhubung dengan jaringan internet. 

2. Pengorganisasian kegiatan updating Facebook lebih mudah 

dikarenakan terdapat notifications (pemberitahuan) tentang banyak 

hal, sehingga mudah untuk mengetahui segala informasi di 

Facebook sejak login terakhir. 

3. Notifications (pemberitahuan) dapat dilihat di alamat email yang 

telah terdaftar. 

4. Facebook memungkinkan untuk chatting one to one meskipun 

belum terdapat fitur chatting untuk bersama. 

5. Bisa membuat group sesuai keinginan. Group ini dapat dibuat 

sesuai pengelompokkan hobi, sekolah dan lain sebagainya. 

6. Terdapat fasilitas wall to wall (penulisan dinding) yaitu menulis 

pesan publik ke teman Facebook yang memungkinkan untuk 

memberikan nilai positif atas teman tersebut. 



19 

 

7. Untuk informasi private (terbatas) dapat dilakukan melalui kirim 

message (pesan). Ada tiga kategori pesan yang tersedia yakni kirim 

pesan ke satu orang lain, kirim pesan kesemua anggota group 

khusus admin dan kirim pesan ke kelompok rekan-rekan 

(conference message). 

8. Menu applications memberikan ruang cukup luas untuk 

pengembangan lebih lanjut dalam memperkuat proses social 

networking. 

9. Menu profile tertutama dalam sub info memberikan informasi yang 

luas untuk press release pribadi.  

10. Terdapatnya menu-menu lain yang selalu berkembang sehingga 

memungkinkan tuang yang luas untuk berkreasi dan berinovasi 

dalam membuat press release pribadi. 

1.5.5 Teori 

1.5.5.1 Teori Johari Window (Jendela Johari) 

Dari semua komponen komunikasi yang paling penting adalah diri (self). Hal 

ini dapat dijelaskan melalui konsep teori Johari Window. Joseph A. Devito (1997 

: 56-58) menjelaskan jika teori ini membagi jendela menjadi empat daerah, yang 

masing-masing berisi diri (self) yang berbeda.  
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Gambar 1.2 

Konsep Teori Johari Window 

Daerah Terbuka 

(Open Self) 

Daerah Buta 

(Blind Self) 

Daerah Tertutup 

(Hidden Self) 

Daerah Gelap 

(Unknown Self) 

(Sumber: Devito. 1997. Komunikasi Antar Manusia. Jakarta: Professional Books,  

hlm 56) 

Adapun penjelasan keempat daerah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Daerah terbuka (Open self), daerah ini berisikan semua informasi, 

perasaan, motivasi, keinginan dan sebagainya yang diketahui oleh diri 

sendiri dan orang lain.  

2. Daerah buta (Blind self), berisikan informasi tentang diri kita yang 

diketahui oleh orang lain tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya.  

3. Daerah tertutup (Hidden self), mengandung semua informasi diri yang 

anda ketahui, namun menyimpan informasi tersebut dari orang lain.  

4. Daerah gelap (Unknown self), adalah daerah dimana terdapat informasi 

tentang diri kita yang kita sendiri tidak tahu dan orang lain pun tidak 

mengetahui tentang informasi tersebut. 
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Pada penelitian ini peneliti sengaja menggunakan teori Johari Window 

karena teori ini dianggap sangat tepat jika dikaitkan dengan penggungkapan diri. 

sebagaimana yang dijelaskan dalam teori ini jika terdapat empat area 

penggungkapan diri yang dilakukan oleh seseorang ketika memberikan informasi 

mengenai diri mereka.  

 

1.6  Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua fokus penelitian yaitu : 

1. Identitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan 

nama oleh pengguna Facebook. 

2. Pengungkapan diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan diri yang dilakukan melalui pemberian informasi 

diri yang terdapat di dalam fitur informasi seperti informasi umum, 

informasi kontak, riwayat per tahun, pekerjaan dan pendidikan, 

tentang saya, filsafat, tempat tinggal, seni dan hiburan serta 

aktivitas dan minat. 
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1.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Pengguna Facebook 

Identitas 

Komponen yang dapat mewakili 

individu, organisasi atau instansi, 

berupa nama dan logo 

Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

Proses menghadirkan diri dengan 

kegiatan membagi informasi diri 

kepada orang lain. 

Pengelompokan penggunaan identitas 

menjadi tiga bagian yaitu : 

 

1. Identitas asli 

2. Identitas topeng 

3. Identitas liyan 

Konsep pengungkapan diri dengan 

mengggunakan teori Johari Window, 

melalui empat pembagian daerah yaitu: 

1. Daerah terbuka 

2. Daerah buta 

3. Daerah tertutup 

4. Daerah gelap 

Mengetahui alasan, tujuan dan 

pemaknaan dalam penggunaan identitas 

Mengetahui alasan, tujuan dan pemaknaan 

dalam melakukan pengungkapan diri 

Kesimpulan 

Membuat pemetaan antara pengunaan 

identitas berdasarkan pengelompokan identitas 

yang telah dibuat peneliti dengan 

pengungkapan diri melalui konsep teori Johari 

Window, sesuai dengan alasan dan tujuan 

yang ingin dicapai oleh subjek penelitian 
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1.8 Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu dilakukan peneliti untuk menjadi bahan acuan 

yang mampu memberikan rumusan asumsi dasar bagi pengembangan kajian.  

 

Tabel 1.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No Judul Skripsi Nama Peneliti 
Tujuan 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Peran Media 

Sosial Online 

(Facebook) 

Sebagai Saluran 

Self Disclosure 

Remaja Putri Di 

Surabaya 

 

Ratih Dwi 

Kusumaningty

as (Universitas 

Pembangunan 

Nasional 

Surabaya, 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi) 

Untuk 

mengetahui 

alasan, sifat, 

topik maupun 

nilai-nilai 

dalam 

melakukan self 

disclosure 

melalui 

Facebook 

Metode dalam 

penelitian ini 

bersifat deskriptif 

kualitatif 

 

1. Peran 

Facebook 

sangatlah 

luar biasa 

sebagai 

saluran self 

disclosure 

remaja putri 

di Surabaya, 

karena 

mampu 

membuat 

informasi 

tersembunyi 

di kehidupan 

nyata 

(offline) 

cenderung 

diungkapkan 

pada 

Facebook.  

 

2.  Remaja 

putri di 

Surabaya 

(informan 

penelitian) 

melakukan 
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self 

disclosure di 

Facebook 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

menjalin 

hubungan 

pertemanan, 

khususnya 

pertemanan 

lama dan 

mengaktualis

asikan diri 

2 Self Disclosure 

Pada Situs 

Facebook : 

Hubungan 

Tingkat 

Resiprositas 

Dalam Proses 

Pengungkapan 

Diri 

Dan Intensitas 

Pembaharuan 

Profil Dengan 

Tingkat 

Keintiman 

Gelis Indah 

Pratiwi 

(Universitas 

Diponegoro 

Semarang, 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi) 

Untuk meneliti 

tingkat 

resiprositas 

(timbal balik) 

dalam 

pengungkapan 

diri dan 

Intensitas 

pembaharuan 

profil yang 

dianggap 

mempengaruhi 

keintiman 

diantara 

pengguna situs 

jejaring sosial 

Facebook 

Uji Hipotesis 

Rank-Kendall 

untuk 

menguji tingkat 

korelasi dan 

signifikansi 

hubungan yang 

terjadi diantara 

variabel yang 

diteliti 

Adanya 

hubungan yang 

positif antara 

variabel (X1) 

dengan variabel 

(Y) dan variabel 

(X2) dengan 

variabel (Y). 

Hubungan yang 

terjadi diantara 

kedua variabel 

ini sejalan 

dengan teori-

teori yang 

dipakai dalam 

penelitian ini 

dimana 

pertukaran 

pesan untuk 

mendapatkan 

mutual 

understanding 

memerlukan 

adanya 

resiprositas 

dalam proses 

pengungkapan 

diri dan bentuk-

bentuk 

manajemen 
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kesan seperti 

pada penataan 

foto-foto profil 

di dinding 

Facebook. 

3 Pengungkapan 

Diri Pada 

Remaja Puteri 

Melalui Status 

Updates Dalam 

Facebook 

Nita Indrawati 

(Universitas 

Gunadarma, 

Jurusan 

Psikologi) 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

pengungkapan 

diri remaja 

melalui status 

updates dalam 

Facebook, 

faktor-faktor 

yang 

menyebabkan 

remaja 

mengungkapka

n diri melalui 

status updates 

dalam 

Facebook dan 

proses 

perkembangan 

pengungkapan 

diri pada 

remaja yang 

mengungkapka

n diri melalui 

status updates 

dalam 

Facebook. 

1. Menggunakan 

metode 

penelitian 

kualitatif. 

 

2. Teknik 

pengumpulan 

data yang akan 

dipergunakan 

adalah 

wawancara dan 

observasi. 

Teknik 

observasi yang 

digunakan 

yaitu observasi 

partisipan, 

teknik 

wawancara 

yang 

digunakan 

adalah 

wawancara 

berstruktur.  

 

3. Subjek 

penelitian ini 

adalah seorang 

remaja yang 

menggunakan 

status updates 

dalam 

Facebook 

untuk 

mengungkapka

1. Pengungkapa

n diri pada 

remaja 

melalui status 

updates 

dalam 

Facebook 

adalah 

jumlah 

informasi 

yang 

diungkapkan, 

sifat dasar 

yang positif 

atau negatif, 

dalamnya 

suatu 

pengungkapa

n diri, waktu 

pengungkapa

n diri, dan 

lawan bicara. 

  

2. Faktor-faktor 

yang 

menyebabka

n remaja 

mengungkap

kan diri 

melalui status 

updates 

dalam 

Facebook 

adalah reaksi 

yang 
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n diri yang 

berusia 21 

tahun 

diberikan 

kepada 

individu, 

keluasan dan 

kedalaman, 

pengungkapa

n diri fokus 

pada saat ini, 

dan norma 

berbalasan.  

 

3. Sedangkan 

proses 

perkembngan 

pengungkpan 

diri pada 

remaja yang 

mengungkap

kan diri 

melalui status 

updates 

dalam 

Facebook 

yaitu definisi 

tentang 

hubungan 

(relational 

definition), 

rasa suka 

(liking), 

norma 

berbalasan 

(norms of 

reciprocity), 

kepribadian 

(personality), 

jenis kelamin 

(gender). 
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Pada penelitian terdahulu fokus penggungkapan diri di Facebook menitik 

beratkan  pada kegiatan update status dan isi dari dinding Facebook subjek 

penelitian. Sedangakan untuk penggunaan identitas di Facebook belum ditemukan 

adanya penelitian terdahulu. Sehingga penelitian Identitas dan pengungkapan diri 

di Facebook ini merupakan penelitian baru. Hal ini dikarenakan fokus 

pengungkapan diri dalam penelitian ini adalah informasi diri yang berada di dalam 

halaman profil pengguna. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan matriks yang 

dapat mengetahui luasan area keterbukaan antara penggunaan identitas diri 

dengan penggungkapan diri yang dilakukan melalui akun Facebook.  
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1.9 Metode Penelitian 

I.9.1   Pendekatan Penelitian 

Pendekatan kualitatif interpretif  memiliki fokus pada sifat subjektif dari 

dunia sosial dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang 

sedang dipelajarinya. Morissa, M.A dalam tulisannya yang berjudul Teori 

Komunikasi dan Paradigma Penelitian (2009) menyatakan jika pendekatan 

kualitatif interpretatif memberikan peranan penting kepada peneliti untuk 

menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diperoleh dari subjek 

penelitian.  

Pada penelitian ini peneliti mengambil satu garis besar mengenai 

pemaknaan dan pemaparan masing-masing subjek penelitian. Hal ini dikarenakan 

masing-masing subjek penelitian akan mengutarakan pendapat dan pemaknaaan 

yang berbeda-beda mengenai identitas dan pengungkapan diri mereka di dalam 

akun Facebook pribadinya.  

I.9.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini 

bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Tipe ini mencari jawaban 

atas pertanyaan mengenai siapa, apa, bilamana, dimana dan bagaimana (Gulo, 

2000 : 19). Peneliti lebih menekankan pertanyaan mengenai apa dan bagaimana.  
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Selain itu dasar penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini, yaitu 

dasar penelitian logika induktif (inductive logic). Logika induktif merupakan 

dasar penelitian dengan menggunakan pola pemikiran yang bergerak dari sesuatu 

yang bersifat spesifik ke sesuatu yang bersifat umum (Richard West dan Lynn H, 

2008 : 71). 

1.9.3 Waktu Penelitian  

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei pada tahun 

2012 yang berlokasi di daerah Kota Malang. Pada penelitian ini meneliti selain 

melakukan kegiatan wawancara langsung juga melakukan kegiatan wawancara 

melalui media online dan telepon. 

Berikut adalah tempat dilakukan wawancara langsung antara peneliti 

dengan subjek penelitian yang berlokasi di daerah Kota Malang. 

1. Perpustakaan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Kampus III, Jln. Raya Tlogomas No. 246 

Malang  

2. Area Hotspot Lantai 3.5 Universitas Muhammadiyah Malang. 

Kampus III,  Jln. Raya Tlogomas No. 246 Malang  

3. Kantor BESTARI Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung 

Student Center Lt.1 Kampus III, Jln. Raya Tlogomas No. 246 

Malang 
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Waktu penelitian dilakukan dengan pertimbangan penyesuaian terhadap 

kesediaan subjek penelitian. Wawancara dilakukan sebanyak satu sampai dua kali. 

Alokasi waktu setiap wawancara adalah satu hingga dua jam. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret – Mei 2012. 

 

I.9.4 Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Penentuan subjek  pada penelitian ini adalah menggunakan teknik 

purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011 : 218). Hal tersebut dilakukan karena 

subjek penelitian dianggap mengetahui apa yang ingin diketahui peneliti sehingga 

memudahkan peneliti dalam pengumpulan data. Adapun kriteria subjek penelitian 

ini melalui dua tahap, tahap pertama yaitu sebagai berikut : 

1. Subjek penelitian masih berstatus mahasiswa dalam pertemanan di akun 

Facebook peneliti. 

2. Subjek penelitian merupakan pengguna akun Facebook aktif yang tertera 

di beranda akun Facebook peneliti pada bulan Maret 2012. 

3. Subjek penelitian harus mencantumkan beberapa data diri seperti tanggal 

lahir, pendidikan dan domisili dalam aplikasi informasi yang tertera pada 

akun Facebook miliknya. 
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Pada tahapan ini peneliti berhasil menemukan dua puluh tiga orang dari 

Sembilan ratus sembilan orang yang berada dalam daftar pertemanan Facebook 

peneliti. Berikut tabel hasil pemilihan subjek penelitian tahap pertama. 

Tabel 1.2 Tabel Penentuan Subjek Penelitian Tahap pertama 

Nama Berstatus 

sebagai 

mahasiswa 

Aktif 

menggunakan 

Facebook 

pada bulan 

Maret 2012 

Mencantumkan 

data diri 

(tanggal lahir, 

pendidikan dan 

domisili) 

Erwin Andika  V V V 

Indah Febrianita V V V 

Kecebonk Suka Coklat 

Keju 

V V V 

Yetti Ika V V V 

Ken Pus Luphy V V V 

Ian Satiawan V V V 

Dian Budi Wijaksono V V V 

Justin Bobi V V V 

Ewy Himari V V V 

M. Rozzy V V V 

Lily Liliput Okle V V V 

Nisa Cima V V V 

Sefty Princess Na 

Nugroho 

V V V 

Ekhi’ Masih Disini V V V 
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Mayanx Sari V V V 

Nurul V’Yhan V V V 

Irada Gardila V V V 

Camelia V V V 

Hunny Cubyaltha V V V 

Rikha Ayugi Septiana V V V 

Setiana Ningrum V V V 

Kawaii Mida Haerudin V V V 

Adelina Selvia Candara 

Dewi 

V V V 

(Sumber : Olahan data peneliti) 

 

Setelah dilakukan penyaringan kriteria tahap pertama, kemudian dilakukan 

penentuan kriteria tahap kedua yaitu : 

1. Peneliti akan memilih kembali subjek penelitian berdasarkan jumlah status 

yang telah di perbaharui selama bulan Maret minimal sebanyak 20 kali. 

2. Peneliti akan memilih subjek penelitian berdasarkan nama dengan 

pengkelompokan penggunaan identitas yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Pengelompokkan identitas yang dimaksud yaitu identitas asli, identitas 

palsu dan identitas liyan.  

3. Subjek penelitian bersedia melakukan kegiatan wawancara selama proses 

penelitian berlangsung. 
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Pada tahapan ini dari dua puluh tiga orang, peneliti berhasil mendapatkan 

enam orang yang terpilih untuk menjadi subjek penelitian. Berikut tabel hasil 

pemilihan subjek penelitian tahap kedua.  

 

Tabel 1.3 Tabel Penentuan Subjek Penelitian Tahap kedua 

Nama Meng-

upadate 

status 

min. 20 

kali  pada 

bulan 

Maret 

2012 

Masuk 

kedalam 

pengelomp

okan 

identitas 

(identitas 

asli, 

identitas 

topeng dan 

identitas 

liyan) 

Bersedia 

terlibat 

dalam 

kegiatan 

wawancar

a selama 

penelitan 

berlangsu

ng 

Memberi 

persetujuan 

untuk 

mempublika

sikan hasil 

penelitian 

Dian Budi 

Wijaksono 

V V V V 

Setiana Ningrum V V V V 

Kecebonk Suka 

Coklat Keju 

V V V V 

Justin Bobi V V V V 

Kawaii Mida 

Haerudin 

V V V V 

Sefty Princess Na 

Nugroho 

V V V V 

(Sumber : Olahan data peneliti) 

Keterangan :  

V = Memenuhi kategori 
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Sesuai dengan tabel penentuan subjek penelitian di atas, maka berikut ini 

adalah daftar nama subjek penelitian yang berpartisipasi dalam proses penelitian 

ini. 

1. Kategori Identitas asli 

a. Dian Budi Wijaksono 

b. Setiana Ningrum 

2. Kategori Identitas Topeng 

a.  Kecebonk Suka Coklat Keju 

b. Justin Bobi 

3. Kategori Identitas Liyan 

a. Kawaii Mida Haerudin 

b. Sefty Princess Na Nugroho  

 

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.9.5.1 Observasi  

Observasi adalah pengamatan, pengubahan, pencatatan dan pengodean 

serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris. (Moleong, 2006 : 175).  

Observasi penelitian ini bersifat tidak partisipan, hal ini dikarenakan 

peneliti tidak langsung berada dilapangan dalam kehidupan nyata untuk 

melakukan observasi. Melainkan peneliti hanya akan menggunakan situs jejaring 

sosial Facebook yang dimiliki oleh subjek penelitian sebagai tempat observasi. 



35 

 

Observasi yang dilakukan peneliti berupa ada tidaknya perilaku yang dilakukan 

oleh subjek penelitian untuk merubah profil dan informasi personal dalam akun 

Facebook pribadinya.  

Kegiatan observasi ini sengaja dilakukan peneliti untuk memperoleh data 

primer berupa data mengenai profil dan informasi personal dari subjek penelitian.  

1.9.5.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Tujuan utama mengadakan wawancara seperti yang 

dikemukakan oleh Lincoln dan Guba (1985 : 226) antara lain yakni untuk 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, dan motivasi. 

Selain itu juga untuk memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh peneliti dari subjek penelitian (Moleong, 2006 : 186). 

Pada penelitian ini, metode wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur yaitu pewawancara telah mempunyai daftar pertanyaan yang harus 

dijawab oleh subjek penelitian serta wawancara tidak terstruktur yaitu pertanyaan 

yang bebas dijawab oleh subjek penelitian.  

Peneliti melakukan kegiatan wawancara ini pada subjek penelitian yang 

telah ditentukan sesuai kriteria yang dibuat oleh peneliti. Kegiatan wawancara ini 

akan dilakukan secara langsung dan  melalui media online serta melalui telepon, 
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mengingat beberapa lokasi subjek peneliti yang berada jauh di luar kota dan tidak 

memungkinkan untuk dilakukan kegiatan wawancara secara face to face. 

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti guna memperoleh data primer yaitu 

berupa jawaban dari subjek penelitian mengenai pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. Jawaban tersebut akan dijadikan acuan utama oleh peneliti dalam 

menjawab rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.  

1.9.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan 

(data) yang telah tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 2010 : 

140). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder dengan cara 

mencari data dari dokumen-dokumen baik berupa catatan, transkrip, membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi lainnya. Teknik ini 

digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan profil objek 

penelitian. 

Dalam hal ini dokumentasi yang akan digunakan oleh peneliti merupakan 

dokumentasi dari hasil transkrip wawancara serta informasi personal subjek 

penelitian yang berasal dari akun Facebook sebagai data pendukung.  
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1.9.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan 

ditemuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2011 : 244). 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, mejabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceriterakan kepada orang lain.  

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari sebelum memasuki 

lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Sebelum memasuki 

lapangan, peneliti melakukan analisa terhadap data penelitian terdahulu. Selama di 

lapangan peneliti melakukan proses wawancara dengan subjek penelitian. Apabila 

data yang didapat belum memuaskan, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan 

lain sampai data yang diperoleh dianggap telah mencukupi. 

Pada teknik analisa data ini peneliti menggunakan teknik analisa data model 

Miles and Huberman yang digambarkan pada bagan sebagai berikut : 
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Gambar 1.3 

Teknik Analisa Data Miles dan Huberman 
 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT 

Remaja Rodaskarya, hlm  247) 

a. Koleksi Data 

Mengumpulkan data-data yang diperoleh baik dari buku-buku 

maupun informasi yang diperoleh. Hal tersebut dijadikan 

referensi maupun data penguat dalam menganalisa hasil 

penelitian. 

b. Reduksi Data 

Dikarenakan banyaknya data yang diperoleh dari lapangan, 

maka perlu dirangkum (reduksi). Hal tersebut bertujuan untuk 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data. 
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c. Penyajian Data 

Dalam peneliitian ini, penyajian data dilakukan dengan uraian 

naratif. Data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan hubungan antar kategori. Peneliti akan 

memfokuskan data terhadap pengungkapan identitas diri 

pengguna Facebook dengan teori-teori yang relevan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan gambaran terhadap suatu objek akan 

tetapi masih kabur sehingga perlu dilakukan penelitian 

sehingga menjadi jelas. 

 

1.9.7  Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini digunakan keabsahan data berupa triangulasi teknik. 

Pada triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan menggunakan observasi dan 

dokumentasi (Sugiyono, 2011 : 274).  

 

 

 

 


