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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bentuk komunikasi manusia senantiasa mengalami perubahan sebagai 

hasil perkembangan teknologi, atau revolusi komunikasi yang berbentuk 

struktural dan teknikal. Pada jaman sekarang komunikasi manusia telah memasuki 

tahap komunikasi interaktif yang ditandai dengan penggunaan teknologi 

berlandaskan pada pemanfaatan Internet dan komputer. Perkembangan teknologi 

informasi yang pesat telah mengubah pola kehidupan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan informasi. Segala bentuk informasi dapat menyebar secara 

cepat bahkan sulit untuk dikontrol, tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini 

manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kecanggihan teknologi, mulai dari 

munculnya alat komunikasi handphone sampai smartphone yang dilengkapi 

dengan bebagai fitur dan teknologi internet. Internet dapat memudahkan 

penggunanya untuk bertukar informasi tanpa harus bertatap muka satu sama lain.
1

Hasil riset memperlihatkan bahwa pertumbuhan penggunaan Internet di 

Indonesia terus meningkat. Jika di tahun 2010 lalu rata-rata penetrasi penggunaan 

Internet di kota urban Indonesia masih berkisar diantara 30 hingga 35 persen, di 

tahun 2011 ini ditemukan oleh MarkPlus Insight bahwa angkanya sudah di 

kisaran 40 hingga 45 persen. Hasil riset, yang dirilis oleh Majalah Marketeers ini, 

dilakukan oleh MarkPlus Insight terhadap 2161 pengguna Internet di Indonesia 

memberikan gambaran jelas mengenai tren penggunaan Internet di Indonesia. 
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Menurut MarkPlus Insight, jumlah pengguna Internet di Indonesia pada tahun 

2011 ini sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya di 

angka 42 juta.  

Maraknya penggunaan internet di Indonesia tentu membawa pengaruh 

pada sistem interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Komunitas virtual pun 

semakin berkembang menjadi media interaksi baru bagi masyarakat Indonesia. 

Sebagai media interaksi sosial yang baru, internet juga menawarkan kesempatan 

bagi pengguna untuk mengembangkan hubungan pribadi dengan orang lain, 

bahkan berbagi identitas.
2
 Selain itu, keberadaan internet telah mendorong 

munculnya berbagai media sosial seperti facebook,  twitter, instagram, dan 

sebagainya. Pengguna Internet di Indonesia dari tahun ketahun semakin 

meningkat. Data yang diperoleh dari Internet World Stats menunjukkan jumlah 

pengguna internet di Indonesia pada November 2015 sudah mencapai 78 juta 

orang dan menduduki peringkat keempat terbanyak di Asia setelah China, India 

dan Japan. Sedangkan menurut survey dari We Are Social data pengguna internet 

di Indonesia pada januari 2016 mencapai 88,1 Juta dengan 79 juta di antaranya 

merupakan pengguna media sosial aktif, 15% nya pengguna aktif facebook dan 

hampir 50% penggunanya adalah remaja berusia 13-29 tahun.
3
 

Masyarakat global tidak bisa dipisahkan dari infiltrasi aplikasi-aplikasi 

media sosial.Dalam sejarah perjalanan medsos, beragam aplikasi datang dan 

pergi. Ada yang hilang dari dunia maya, namun ada yang terus bertahan karena 
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dibutuhkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apa yang membuat 

medsos terus dibutuhkan masyarakat. Salah satu kata kuncinya adalah karena 

kekuatan informasi, komunikasi, dan jejaring sosial yang terkandung di 

dalamnya
4
. 

Pertemanan dalam jejaring sosial online saat ini merupakan bagian dari 

kehidupan sehari-hari. Remaja menempati urutan paling besar pengguna 

komunikasi elektronik baru seperti Instant Messaging, E-mail, dan pesan teks, 

serta komunikasi melalui situs internet seperti Blog, jejaring sosial online, dan 

situs internet. Remaja memiliki kebutuhan untuk memiliki dan bersama dalam 

jaringan sosialnya serta meningkatkan hubungan interpersonal untuk 

mengaktualisasikan diri melalui keterampilan interpersonal. Pengungkapan diri 

merupakan keterampilan interpersonal yang penting dalam perkembangan remaja. 

Namun sebagian besar dari remaja memiliki keterampilan sosial yang rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bargh, McKenna, dan 

Fitzsimons (2002), tampak bahwa remaja yang pemalu dan keterampilan sosial 

yang rendah mampu mengekspresikan apa yang mereka anggap menjadi "diri 

sejati" mereka lebih mudah melalui media jejaring sosial online dibandingkan 

melalui interaksi tatap muka. Waktu berlebih yang digunakan untuk menggunakan 

Facebook terkait erat dengan perasaan kesepian yang dialami remaja. Individu 

yang introvert dilaporkan memiliki motivasi yang signi fikan untuk bergabung 

dalam Facebook. 
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Berdasarkan data yang dilaporkan Madden, Lenhart, Duggan, Cortesi, dan 

Gasser (2013) 95% remaja dengan rentang usia 12 - 17 tahun aktif secara online. 

Survei yang melibatkan 802 remaja tersebut melaporkan bahwa 81% remaja 

menggunakan situs jejaring sosial online. Ada 77% remaja aktif dan 

menggunakan Facebook, dan 24% menggunakan Twitter. Aktifitas remaja selama 

aktif dalam jejaring sosial online diantaranya adalah memasang foto pada akun 

jejaring sosial online, memposting nama sekolah, menempel kota asal, 

memberitahu nama asli, memposting kesukaan seperti film, musik dan buku, 

memposting tanggal lahir, memposting status hubungan pacaran dan memposting 

video tentang diri. 

Goldner (2008) mengemukakan bahwa alasan kuat remaja aktif di jejaring 

sosial adalah untuk meningkatkan popularitas diri dikalangan kelompok sebaya 

remaja. Hipotesis kompensasi sosial (social compensation hypothesis) 

menjelaskan bahwa remaja yang mengalami kecemasan sosial mengalami 

kesulitan mengembangkan persahabatan secara tatap muka sehingga cenderung 

menggunakan Facebook sebagai cara untuk megatasi ketidakmampuan 

berinteraksi secara tatap muka (Zywicka &Danowski, 2008; Baron & Branscombe 

(2012). Menurut Greene, Derlega, dan Mathews (2006) semua bentuk baik 

komunikasi verbal dan non verbal yang bersifat mengungkapkan informasi 

tentang diri dan perilaku komunikatif merupakan perilaku pengungkapan diri. 

Terdapat beberapa dimensi yang berpengaruh pada proses pengungkapan diri 

yang berhubungan dengan proses perkembangan kedekatan hubungan menurut 

Altman dan Taylor dalam teori penetrasi sosial (Derlega &Barbara, 1997). 
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Dimensi pertama adalah keluasan topik (topic breadth), berapa informasi yang 

diungkapkan mengenai topik-topik pembicaraan khusus, yang kedua adalah 

frekuensi keluasan (breadth frequency) mengenai topik-topik pembicaraan 

informasi yang berbeda-beda, yang ketiga adalah dimensi waktu (topic time) 

mengenai berapa banyak waktu yang dilalui ketika berbicara antar individu 

tentang pembicaraan tertentu, dan yang keempat adalah kedalaman topik (topic 

depth) mengenai tingkat keintiman dalam mengungkapkan informasi diri.
5
 

Di dalam perkembangan teknologi terjadi pergeseran perilaku komunikasi 

terutama berkaitan dengan pengungkapan diri (self disclosure). Kemudahan dalam 

penggunaan media sosial memudahkan pengguna smartphone mengungkapkan 

dirinya setiap waktu pengguna inginkan. Akan tetapi banyaknya media sosial yang 

ada sangat memungkinkan karakteristik self disclosure pengguna media berbeda-beda 

antara media sosial yang satu dengan media sosial lainnya. Hal ini berkaitan dengan 

adanya perbedaan karakteristik media sosial yang digunakan, hubungan sosial 

pertemanan, serta perbedaan pengikut (follower) di media sosial tersebut. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Komparasi Self Disclosure Pada pengguna Media Sosial ( Studi 

Pada Pengguna Facebook dan Twitter di Universitas Tadulako ).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada paparan di atas maka masalah di dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana self disclosure pada individu pengguna facebook dan twitter ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan self disclosure pada 

remaja di media sosial Facebook dan Twitter.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan teori tentang 

komunikasi di media sosial, terutama berkaitan dengan pengungkapan diri yang 

dilakukan oleh remaja di media sosial. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

tentang ilmu komunikasi, terutama berkaitan dengan komunikasi pengungkapan 

diri di media sosial. Selain itu hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah wawasan bagi remaja akhir atau mahasiswa tentang karakteristik 

pengungkapan diri di media sosial. Sehingga remaja akhir atau para mahasiswa 

dapat mengungkapkan diri di media sosial secara lebih bijak dan proporsional. 

 

 

 


