
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah. 

 
Pada dasarnya dalam kehidupan manusia, perilaku bertukar pesan merupakan suatu 

esensi paling mendasar didalam aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari.  Melalui aktivitas 

bertukar pesan  tersebut, manusia sebagai mahluk sosial yang saling terkoordinasi  mulai  

menjalin relasi dengan prinsip hubungan kausalitas yang saling menguntungkan guna mencapai 

derajat mutu perbaikan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan masa-masa sebelumnya.  

Berangkat dari pemikiran tersebut, masyarakat pada akhirnya mulai berinovasi dalam 

menciptakan suatu teknologi demi mempermudah proses komunikasi, agar sejajar dengan  

progress perkembangan masyarakat itu sendiri. Marshal McLuhan dalam tulisannya “The 

Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man” (Nurudin 2001: 24) menjelaskan bahwa  

segala  macam perubahan yang terjadi pada berbagai cara berkomunikasi pada akhirnya akan 

membentuk pola keberadaan manusia itu sendiri dalam berpikir dan berperilaku ditengah 

masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pergerakan dan perkembangan teknologi 

komunikasi di masa depan nantinya akan selalu berjalan dinamis mengikuti perkembangan 

zaman yang menyertai masyarakatnya. 

Seiring dengan perkembangan zaman, evolusi teknologi komunikasi yang dikembangkan 

oleh masyarakat kini telah mencapai peningkatan yang cukup signifikan. Saat ini manusia 

semakin terbantu dengan berbagai macam inovasi-inovasi baru yang merupakan “buah” jerih 

payah manusia dalam mempercepat akselerasi atas proses komunikasi itu sendiri. Dengan 

kehadiran teknologi komunikasi tersebut,  manusia telah berhasil mengkonstruksikan bentuk 



komunikasi  baru dan menjadikannya jauh lebih efisien dibandingkan medium konvensional 

pada umumnya. Hasilnya berbagai inovasi medium baru didalam berkomunikasipun 

bermunculan, berawal dari medium kabel yang konvensional hingga ke medium seluler nirkabel 

yang revolusioner.  Manusia saat ini diperkenalkan dengan adanya posibilitas baru didalam 

mempersingkat jarak dan waktu tempuh dalam hal melakukan komunikasi verbal, yang dimana 

berbekal nilai-nilai keberhasilan esensial dari teknologi tersebut, memotivasi manusia untuk 

kembali melakukan inovasi-inovasi lain yang mereplikasikan aktivitas-aktivitas dasar dari 

komunikasi konvensional yang ada pada umumnya. 

Proses inovasi yang berdasarkan perkembangan penerapan teknologi-teknologi 

sebelumnya ini,  mendorong manusia untuk menemukan medium komunikasi baru berbasis 

Cyberspace (Nurudin 2010. 105), yang secara garis besar akan semakin mempermudah aktivitas 

manusia dalam berkomunikasi.  Pada perkembangan penggunaannya di masa kini, Cyberspace 

telah menjadi sumber daya komunikasi paling esensial bagi manusia dalam mengembangkan 

bentuk interaksi-interaksi  komunikasi baru di masa depan. Aspek kelebihan Cyberspace yang 

meliputi volume lingkup audiensnya yang jauh lebih luas, ringkas dan tidak terbatas inilah yang 

mendorong masyarakat untuk mengadopsi Cyberspace ke dalam berbagai aspek perkembangan 

teknologi komunikasi modern (John Plavik 1996.13) .  Lewat proses pemanfaatan Cyberspace 

tersebut, masyarakat modern akhirnya menciptakan medium “jejaring” Social media sebagai alat 

bantu dalam melakukan beragam aktivitas sosial dalam lingkup Online Cyberspace.  

Social media sendiri muncul sebagai medium dalam pembentukan keberadaan sosial 

(Social Presence) yang mampu mereplikasi bentuk-bentuk aktivitas dasar dari suatu proses 

komunikasi dalam ranah lingkup Cyberspace (Joseph Strautbhaar 2002.67). Melalui 

pemanfaatan Social media tersebut, manusia kini dapat berinteraksi dengan memanfaatkan situs 



jejaring sosial guna memuaskan salah satu kebutuhanya untuk dapat mengaktualisasikan diri 

mereka ke dalam lingkup komunitas virtual yang terdiri atas beberapa individu-individu para 

pengguna Social media di tengah masyarakat. 

Terkait dengan pemanfaatan tersebut, Indonesia selaku Negara berkembang juga 

mengadopsi peranan Social media sebagai salah satu bentuk aplikasi berkomunikasi yang paling 

banyak digemari oleh kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan sifatnya yang praktis, efisien dan 

terbukti mampu mendorong perbaikan mutu kualitas masyarakat didalam menjalin hubungan 

antar sesama manusia di ranah lingkup online media. Selain karena kelebihan-kelebihan tersebut, 

Social media belakangan ini juga turut mengintegrasikan dirinya ke dalam perangkat medium 

komunikasi lain seperti telepon seluler, televisi, radio dan lain-lain sebagainya, sehingga 

fenomena ini semakin memperjelas proses puncak pencapaian dari pemanfaatan Social media 

yang ada di ditengah-tengah masyarakat modern. 

 Dari sekian banyak pemanfaatan aplikasi Social media yang sering digunakan 

masyarakat kita baru-baru ini, Microblogging merupakan genre social media yang paling cepat 

berkembang seiring dengan maraknya penggunaan ponsel pintar atau smartphone ditengah-

tengah masyarakat. Secara harfiah, Microblogging merupakan praktek penyiaran  

pesan singkat (bisa berupa text, gambar, link dan video) kedalam medium internet cyberspace
1
 

yang dimaksudkan untuk menyalurkan maksud pesan yang ingin disampaikan.   Berbeda dengan 

aplikasi Social media lainnya (seperti Jejaring sosial Facebook, MySpace, dan Friendster), 

Microblogging lebih kepada penyampaian pesan singkat berbasis teks yang dimaksudkan untuk 

menyampaikan peristiwa, opini, aktivitas dan perkembangan status penggunanya tanpa harus 

                                                             
1
  EDUCAUSE (2009). 7 Thing You Know About Microblogging..  Halaman 2 . Journal dapat diDownload di: 

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7051.pdf    

http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7051.pdf


melibatkan medium halaman Webpages, Online Chat, dan esensi Cybermedia lain seperti yang 

ada di dalam konteks ber-jejaring sosial pada umumnya. 

 Terkait dengan penjelasan McLuhan, “manusia membentuk peralatan untuk 

berkomunikasi, dan akhirnya peralatan  untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu  membentuk 

/ mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri” (Dalam Nurudin 2010. 25). Penjelasan tadi 

menggabarkan bahwa penggunaan Microblogging sendiri meruapakan salah satu dari tahapan-

tahapan pembentukan budaya baru,  dimana melalui  penemuan teknologi komunikasi 

Microblogging tadi, manusia semakin diarahkan kepada pola pemaknaan medium komunikasi 

yang mencerminkan gambaran umum dari individu-individu pengguna social media tadi. 

Penjelasan tersebut mempertegas bahwa keberadaan Microblogging ditengah masyarakat saat ini 

bukan sekedar pengaplikasian Social media semata, melainkan telah menjadi suatu budaya 

modern yang berkembang dan tak bisa lepas dari pengertian komunikasi modern.  

Realitas penggunaan Microblogging yang merambah ke pola kehidupan masyarakat kita 

ini bisa kita lihat dari contoh pemanfaatan  aplikasi Twitter sebagai medium ber-Microblogging 

yang marak digunakan oleh para netizen kita belakangan ini. Melalui ber-Twitter masyarakat kita 

mulai mengenal konteks social media berbasis Microblogging, yang memadukan aspek 

knowledge sharing, conversation dan aspek pencitraan diri (self branding) ke dalam bagian-

bagian pokok dalam proses pengaplikasian Social media Twitter dalam kehidupan sehari-hari. 

Pemanfaatan Twitter sebagai medium Microblogging dan ber-social media sendiri juga 

tidak bisa lepas dari proses pemenuhan kebutuhan manusia untuk mengaktualisasikan diri 

mereka dalam berkomunikasi sosial. Abraham Maslow melalui konsep hierarki kebutuhan 

individu menjelaskan; bahwasanya  faktor aktualisasi diri  merupakan salah satu aspek yang 

mendorong seseorang untuk mengimplementasikan suatu teknologi komunikasi dalam kehidupan 



sehari-hari. Sehingga tak jarang dalam basis pengunaanya sehari-hari, pengguna Twitter sering 

menemui berbagai macam postingan self-disclosure yang menyingkapkan beragam aktivitas diri, 

opini, pendapat, ego dan self-interest dari lingkup pengguna Twitter lain yang diikutinya.  

Sejak diluncurkan Jack Dorsey. di tahun 2006 silam, aplikasi Twitter saat ini telah 

menjadi pilihan utama bagi kalangan pengguna media jejaring sosial dalam 

mengimplementasikan Microblogging singkat berbasis 140 karakter ,yang terkoneksi secara real 

time  di dalam lingkup online cyberspace. Dengan kesederhaan interface yang ditawarkannya, 

Twitter akan menyimpan dan memperlihatkan pesan-pesan yang telah pengguna tulis layaknya  

blog untuk kemudian dibagikan lewat saluran timeline, yang akan menyajikan posting-posting 

terkini dan proses publikasi di saat yang bersamaan.   

Aktivitas penggunaan Twitter sebagai sarana ber-Microblogging di Indonesia sendiri 

telah berkembang semenjak tahun 2008.  Dengan ber-Twitter, pengguna dapat mengintegrasikan 

distribusi pesan singkat (yang disebut twit) ke berbagai medium aplikasi seperti Mobile-phone, 

akun E-mail, dan situs jejaring sosial lainnya seperti facebook dan video YouTube. Selain itu 

Twitter dengan bentuk user interface –nya yang menyerupai kegiatan berkirim pesan teks singkat 

(alias SMS) juga memudahkan pengguna awam dalam memposting suatu hal yang berisikan 

pendapat, informasi maupun interaksi chat via Timeline dengan melibatkan dua pengguna atau 

lebih. Menurut media Kompas, data statistik penggunaan  Twitter di Indonesia sendiri mencapai 

kurang lebih 20%  dari jumlah keseluruhan pengguna Twitter di dunia
2
. Sehingga tak 

mengherankan jika beberapa trending topics dalam Worldwide Timeline terkadang memuat topik 
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berbahasa Indonesia yang memuat hal-hal topic apa yang sedang populer di Indonesia pada saat 

itu..  

Melihat praktek penggunaan  Social media yang telah digambarkan tadi, peneliti 

mencermati adanya fenomena penggunaan Microblogging Twitter sebagai medium untuk 

menyingkap beragam aspek dari dalam diri seseorang untuk meninggalkan kesan agar dapat 

diperhatikan dan diapresiasikan oleh komunitas pengguna Twitter yang ia temui. Aspek ber-Self 

Disclosure  dalam hal berkomunikasi di lingkup medium Online Twitter ini, secara tak langsung 

telah menggelitik naluri peneliti untuk mengambil judul penelitian “Peran Microblogging 

Twitter Dalam Proses Online Self Disclosure” guna menyingkap peranan Twitter dalam  

fenomena penggunaan Twitter yang marak belakangan ini.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam karya tulis 

ini adalah  “Bagaimanakah Peran Microblogging Twitter dalam proses Self Disclosure di lingkup 

Media Online?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini tiada lain adalah untuk Mendeskripsikan peran Microblogging 

Twitter dalam proses pembentukan Online Self Disclosure dari para penggunanya. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Kegunaan Praktis  

Secara praktis, peneliti berharap dapat memahami peran penggunaan media 

Twitter dalam wacana Self Disclosure di lingkup media online, dan keterkaitanya 

dengan fenomena penggunaan social media Twitter yang ada 

2) Kegunaan Akademis 

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan kajian studi Ilmu Sosial/Komunikasi, khususnya dalam pengkajian 

studi perkembangan teknologi komunikasi massa berbasis cybernet, serta menganalisis 

dan mengidentifikasi peran Microblogging Twitter dalam pembangun proses komunikasi 

interpersonal ditengah maraknya penggunaan Cybermedia. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini terbatas pada ilmu komunikasi dan penerapan perkembangan 

teknologi komunikasi dalam fenomena yang tengah terjadi di lingkup pergaulan 

masyarakat saja. Landasan teori ilmu komunikasi yang dipaparkan nantinya 

berhubungan dengan teori determinisme teknologi, dimana ekspos aktivitas 

berkomunikasi via Microblogging yang besar, turut membentuk individu-individu 

modern yang bersikap lebih terbuka dengan beragam aktivitas ber-Microblogging 

Twitter . 

 

 

 

 


