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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh masyarakat dunia dalam suatu 

demonstrasi di International Computer Communication Confrence (ICCI) internet telah 

mengalami perkembangan. Internet diperkirakan memiliki lebih dari 100 juta pengguna 

pada Januari 1997. Pada akhir tahun 2000 diperkirakan terdapat lebih dari 418 juta 

pengguna yang terus naik. Di Indonesia pentingnnya menggunakan internet juga makin 

disadari oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan sangat banyak memberikan 

kemudahan bagi penggunannya (Astutik, 2010) 

Penemuan internet merubah hampir seluruh aspek kehidupan dari masalah 

politik hingga pendidikan. Bahkan dalam perkembangannya, manusia dapat melakukan 

pertukaran data bukan hanya dari satu tempat atau negara bahkan hingga keluar negeri 

dengan sekejap mata. Perubahan yang semakin cepat juga terjadi pada teknologi 

komunikasi dan informasi dimana internet menjadi suatu media yang memudahkan antar 

manusia berkomunikasi secara global. Pada prakteknya, untuk berkomunikasi dan saling 

bertukar informasi, manusia melakukannya dengan menggunakan berbagai sarana, salah 

satunya adalah melalui internet digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan 

orang lain, melakukan penelitian dan mencari hiburan Rohall (dalam Rahrdjo, 2006). 

Seperti yang kita ketahui, banyak website jejaring sosial yang digunakan oleh 

masyarakat khususnya remaja antara lain Yahoo Messenger, My Space, Friendster, 

Skype, Mirc, E-buddy dan yang lagi trend pada saat ini adalah Facebook. Menurut data 

pengguna Facebook diseluruh dunia pertengahan 2009 adalah 1 milyar orang dan masih 

bertambah. Pengguna Facebook di Indonesia masih didominasi oleh kaum kelas 

menengah keatas yang memiliki akses internet (yang masih tergolong mahal di 

Indonesia). Kebanyakan mereka adalah kaum pelajar, mahasiswa, dosen, pekerja, 

politisi, serta beberapa tokoh nasional.  Dengan menggunakan facebook seseorang akan 

lebih banyak memperoleh teman baru di dunia maya, facebook juga bisa digunakan 
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sebagai tempat curhat, dimana individu yang menggunakannya bisa mengungkapkan 

perasaan ataupun mengeluarakan sesuatu dalam fikiran melalui status di facebook dan 

membantu mereka untuk berkoneksi dengan jaringan sosial yang luas dan terlihat dalam 

sebuah jaringan sosial membuat remaja menjadi dikenal oleh orang lain dan 

memungkinkan untuk dapat berkembang menciptakan sebuah hubungan (Christofides, 

Muise & Desmarais, 2009). 

Dengan menggunakan internet individu atau remaja dapat lebih terbuka dalam 

mengekspresikan dan menyampaikan apa yang sedang dirasakan, karena pada usia 

remaja sangat rentan sekali menghadapi banyak permasalahan dan sukar untuk 

diselesaikan, sebabnya karena mereka pada masa kanak-kanak individu atau remaja 

tersebut selalu meminta bantuan oleh orang tua, guru-guru dalam menyelesaikan 

persolan-persoalannya dan juga dengan bantuan orang tua individu tersebut dapat 

mengetahui mana yang benar dan mana yang salah dan itu memerlukan bimbingan dari 

orang tua ( Soesilowindradini ). 

Sedangkan ketika mereka memasuki usia remaja,mereka lebih cenderung terbuka 

pada teman sebaya daripada orang tua. Sekarang remaja atau individu menganggap 

orang tua dan guru nya terlalu tua akan mengerti pikiran dan perasaan-perasaannya 

untuk membantu individu tersebut. Contoh permasalahan yang sering dihadapi adalah 

masalah yang berhubungan dengan keadaan jasmaninya, masalah yang berhubungan 

dengan kebebasannya, masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai di sekolahan, 

masalah yang berhubungan dengan peranan wanita dan pria, dan yang paling sering 

dialami oleh remaja adalah masalah dalam menghadapi lawan jenis, karena di usia 

remaja, mereka sudah mulai atau mengenal lawan jenis, dan hubungan percintaan. 

Remaja yang memiliki masalah tanpa segan menceritakan dan remaja tersebut dapat 

terbuka terhadap masalah yang dialami, baik dengan teman dekatnya, orang yang lebih 

tua ataupun melalui media-media ( Soesilowindradini ). 

 Keterbukaan menggambarkan tentang pengungkapan diri kepada orang lain. Self 

disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan seseorang terhadap situasi yang 

sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang berguna untuk 
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memahami tanggapan orang terhadap masa kini. Tanggapan terhadap orang lain atau 

terhadap kejadian tertentu lebih melibatkan perasaan. Pengungkapan diri adalah proses 

menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi 

dengan orang lain Wrighstman (dalam Dayakisni, Hudaniah, 2006). 

Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi perilaku, 

sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat didalam diri orang 

yang bersangkutan. Komunikasi yang dilakukan ini memungkinkan remaja untuk 

mengungkapkan pengungkapan diri yang membuat remaja berinteraksi lebih terbuka 

dengan prinsip reciprocal (timbal balik) yang ada, membuat orang-orang yang 

berinteraksi di dalamnya dapat menimbulkan keterdekatan lebih dengan orang yang 

sedang berkomunikasi dengannya. Bila seseorang menceritakan sesuatu yang bersifat 

pribadi pada kita, kita akan cenderung memberikan reaksi yang sepadan. Self disclosure 

juga diartikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain Papu 

(dalam Atok, 2010). 

Adapun dampak seperti penggunaan layanan internet terdapat positif dan 

negative yaitu dalam situs jejaring sosial ternyata memiliki dampak secara psikologis 

baik positif maupun negatif dampak psikologis positif yang dapat diperoleh antara lain 

adanya keterbukaan diri yang tidak terbatas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

afiliasi seseorang, memperoleh validasi sosial, meningkatkan kontrol sosial, meraih 

pengklarifikasian diri, dan melatih pengekspresian diri, akan tetapi, sedangkan 

keterbukaan diri dalam dunia maya juga memiliki   dampak negatif yaitu berkurangnya 

aspek privasi dalam diri seseorang. padahal privasi memiliki fungsi untuk 

mengembangkan identitas pribadi, melakukan evaluasi diri, dan membantunya 

mengembangkan dan mengelola perasaan otonomi diri (personal autonomy). Otonomi 

ini meliputi perasaan bebas, kesadaran memilih dan kemerdekaan dari pengaruh orang 

lain Altman (dalam Prabowo, 1998). 

Pembukaan diri sangat dibutuhkan untuk mengetahui pikiran, perasaan akan 

sesuatu dengan jujur dan kemudian pikiran dan perasaan tersebut akan diterima dengan 

bebas oleh anggota keluarga lain. Namun, apabila dalam keluarga tidak terbentuk sebuah 
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komunikasi yang baik dan timbal balik antara remaja dan orang tua, maka remaja akan 

mencari figur lain supaya dapat membuka diri dengan bebas dan mendapatkan timbal 

balik. Salah satu cara remaja menemukan figur lain yang sekiranya dapat menggantikan 

figur orang tua adalah dengan salah satu media internet yaitu chatting Larson (dalam 

Paskalia, 2004 ).  

Di dalam penggunaan internet sebagai media untuk mengungkapkan diri pada 

remaja, terdapat. perbedaan jenis kelamin dan membuat self disclosure yang berbeda. 

Menurut (Prakoso, 2010), seorang pria kurang terbuka dibandingkan wanita, 

dikarenakan pria lebih suka menyimpan perasaannya daripada mengungkapkannya. 

Dalam mengungkapkan diri, manusia memerlukan media untuk menyalurkan apa yang 

sedang dirasakan. Misalnya perkembangan zaman saat ini selalu diiringi perkembangan 

teknologi, dimana teknologi tersebut digunakan untuk membantu atau mempermudah 

kehidupan makhluk hidup terutama manusia (Prakoso, 2010). 

Didalam penelitian terdahulu oleh (Prakoso, 2010) perbedaan jenis kelamin 

dapat membuat perbedaan pengungkapan diri. Jenis kelamin berpengaruh terhadap 

segala aspek kehidupan manusia. Perbedaan jenis kelamin membuat pengungkapan diri 

yang berbeda pula. Wanita dianggap lebih banyak terlibat pembicaraan yang bersifat 

pribadi, dan pada umumnya juga wanita lebih menaruh perhatian pada kualitas interaksi 

atau hubungan. Pengungkapan Diri Siswa melalui Chatting Facebook adalah Sedang 

sebanyak 36,25% 2) Pengungkapan Diri Siswi melalui Facebook adalah sedang dan 

tinggi karena memiliki jumlah sama banyak yaitu 32,5% 3) Ada perbedaan Tingkat 

Pengungkapan Diri antara Siswa Laki- laki dan Perempuan pada pengguna layanan  

Internet Chatting melalui Facebook (t=-5.244;p=0,000). 

Dari penjelasan diatas dengan segala permasalahan yang dihadapi oleh remaja, 

remaja tidak hanya menggunakan media internet akan tetapi remaja juga terbuka oleh 

teman sebayanya, dan juga berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa 

perempuan lebih cendrung memiliki tingakat self disclosure yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki, dan dalam keterbukaan diri atau self disclosure yang 

dilakukan oleh remaja pada penggunaan internet terdapat dampak positif yaitu 
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keterbukaan diri yang tidak terbatas yang berguna untuk memenuhi kebutuhan afiliasi 

seseorang, memperoleh validasi sosial, meningkatkan kontrol sosial, meraih 

pengklarifikasian diri, dan melatih pengekspresian diri sedangkan dampak negative nya 

adalah berkurangnya aspek privasi atau aspek kehidupan pribadi remaja dan terjadi 

kurang nya kontak sosial dunia nyata. 

Berdasarkan fakta dan fenomena di atas, maka hal ini memotivasi penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang “perbedaan self disclosure pada mahasiswa 

pengguna internet ditinjau dari jenis kelamin”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas maka masalah penelitian sebagai berikut : 

Apakah ada perbedaaan tingkat self disclosure pada mahasiswa pengguna 

internet ditinjau dari jenis kelamin ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui perbedaan self disclosure pada mahasiswa pengguna internet 

antara laki-laki dan perempuan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian diatas ada 2 manfaat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan psikologi, khususnya ilmu psikologi sosial dan ilmu 

psikologi komunikasi terutama dalam kajian self disclosure. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan menambah  informasi 

oleh remaja khususnya mahasiswa yang menggunakan layanan internet dan agar  

individu tersebut mampu melakukan pengungkapan diri dengan baik 

menggunakan media internet. 


