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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Ratih Dwi Kusumaningtyas mengangkat skripsi tentang “ peran media 

sosial (online) sebagai saluran self disclosure remaja putri di Surabaya ( Studi 

Deskriptif kualitatif mengenai peran media sosial online (Facebook) sebagai 

saluran self disclosure remaja putri di Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peran media sosial online facebook sebagai saluran self disclosure 

remaja putri di Surabaya. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa peran Facebook sangatlah luar biasa 

sebagai saluran self disclosure remaja putri di Surabaya, karena mampu membuat 

informasi tersembunyi dikehidupan nyata (offline) cenderung diungkapkan pada 

Facebook (online)  secara terbuka oleh Facebooker (Subyek penelitian). 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa remaja putri di 

Surabaya merasa nyaman melakukan self disclosure di Facebook, Karena 

kebutuhan yang di harapkan dapat terpenuhi oleh Facebook. 

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-

sama ingin meneliti tentang self disclosure dan media sosial yang digunakan 

adalah media sosial Facebook. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini 

menggunakan dua media sosial yaitu Facebook dan Twitter juga objek dalam 

penelitian sebelumnya yaitu remaja putri di Surabaya sedangkan objek dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Kedokteran 

Universitas Tadulako. 
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2.2 Komunikasi Antar Pribadi 

 Manusia selalu membutuhkan orang lain dalam kebutuhannya. Sebagai 

manusia yang bermasyarakat tentu saja manusia merupakan makhluk yang tidak 

mampu hidup tanpa orang lain. Untuk memenuhi semua kebutuhannya manusia 

harus selalu berinteraksi dengan yang lainnya dan interaksi itu disebut 

komunikasi. Untuk memperlancar interaksi tersebut manusia membutuhkan alat 

yang digunakan berinteraksi yaitu komunikasi. Karena tanpa komunikasi interaksi 

tidak dapat terjadi. Sebagian besar kegiatan komunikasi berlangsung dalam 

komunikasi antar pribadi. 

 Pengertian menurut Effendy (1986) mengemukakan bahwa, pada 

hakikatnya komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar seorang 

komunikator dan seorang komunikan. Jenis komunikasi tersebut dianggap paling 

efektif untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku manusia berhubung 

prosesnya yang dialogis. 

 Namun seiring perkembangan zaman, pengertian mengenai komunikasi 

antar pribadi semakin berkembang. Tidak selamanya komunikasi antar dua orang 

ini selalu harus bertatapan muka. Karena seiring perkembangan teknologi yang 

memungkinkan mereka berinteraksi dengan menggunakan media komunikasi 

seperti handphone dan lain sebagainya. 

 

2.2.1 Tujuan Komunikasi Antar Pribadi 

 Satu hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan komunikasi antar pribadi 

yaitu komunikasi ini memberikan peluang untuk kita memperbincangkan diri kita 

sendiri. Dengan membicarakan diri kita sendiri dan memahami lebih mendalam 



9 

 

tentang sikap dan perilaku kita. Berikut tujuan komunikasi antar pribadi menurut 

Marhaeni Fajar, yakni
6
 : 

1. Mengenal diri sendiri dan orang lain 

Komunikasi yang memberikan kesempatan untuk kita membicarakan diri 

kita sendiri. Melalui komunikasi antar pribadi juga belajar tentang 

bagaimana kita harus membuka diri untuk orang lain. 

2. Mengetahui dunia luar 

Komunikasi antar pribadi memungkinkan untk memahami lingkungan kita 

secara baik yakni tentang objek dan kejadi-kejadian orang lain. 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna 

Melalui komunikasi antar pribadi, menimbulkan hubungan yang 

membantu mengurangi kesepian dan ketegangan serta membuat kita 

menjadi lebih berpikiran positif tentang diri kita sendiri 

4. Mengubah sikap dan perilaku 

5. Bermain dan mencari hiburan 

6. Membantu 

Terjadinya komunikasi antar pribadi secara tidak langsung membantu kita 

untuk menyelesaikan masalah yang ada didalam diri dengan menceritakan 

masalah yang kita alami. 

 

  

                                                             
6
 Marhaeni Fajar. 2009. Ilmu Komunikasi Teori & Praktik. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hlm :78-80  
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2.3 Self Disclosure  

2.3.1 Pengertian Pengungkapan diri 

Pengungkapan diri didefinisikan sebagai sebuah pesan tentang diri bahwa 

seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain. Pengungkapan diri atau biasa 

disebut keterbukaan diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan 

informasi diri kepada orang lain yang bertujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. 

Sedangkan Person (1987) mengartikan keterbukaan diri sebagai tindakan seseorang 

dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang lain secara sukarela dan 

disengaja untuk maksud memberi informasi yang akurat tentang dirinya.  

Pengungkapan diri memainkan peran penting dalam pengembangan 

hubungan sosial antar individu. Rogers (1980) mengatakan bahwa hubungan 

interaksi seseorang dalam keterbukaan diri yang didasari perasaan yang tulus, 

penerimaan pada orang lain, dan rasa empati membuat hubungan menjadi lebih 

akrab. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

keterbukaan diri ialah kesediaan individu dalam mengungkap informasi yang 

bersifat pribadi tentang diri sendiri kepada orang lain secara sukarela dalam 

rangka mengembangkan kedekatan (intimacy) terhadap lawan interaksinya.  

Berdasarkan definisi dari pengungkapan diri di dapatkan beberapa 

indicator dari pengungkapan diri yang sesuai dengan konteks penelitian,yakni: 

a) Kejujuran dalam representasi diri nyata ke dunia maya. 

b) Interaksi yang berorientasi pada tujuan jangkapanjang.  

c) Tingginya intensitas dalam berinteraksi melalui dunia maya. 

d) Kebenaran informasi yang disampaikan melalui dunia maya.
7
 

                                                             
7
Op cit. Karina, Septalia Meta dan Suryanto. 2012. Hlm 4-5 
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 Dalam suatu interaksi dengan orang lain, apakah orang lain akan 

menerima atau menolak kita, bagaimana kita ingin orang lain mengetahui tentang 

kita akan ditentukan oleh individu dalam mengungkapkan jiwanya. Menurut 

Wrigtsman, pengungkapan diri (self disclosure) adalah proses menghadirkan diri 

yang diwujudkan dalam kegiatan membagi perasaan dan informasi dengan orang 

lain.
8
 

 Menurut Morton pengungkapan diri merupakan kegiatan membagi 

perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Informasi di dalam 

pengungkapan diri ini bersifat deskriptif atau evaluatif. Deskriptif artinya individu 

melukiskan berbagai fakta tentang diri sendiri yang mungkin belum diketahui oleh 

pendengar seperti jenis pekerjaan, alamat, dan usia.  Sedangkan evaluatif artinya 

individu mengungkapkan pendapat atau perasaan pribadi seperti tipe orang yang 

kita sukai atau hal-hal yang kita sukai atau kita benci. 

 Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di 

dalam diri orang yang bersangkutan. Kedalaman pengungkapan diri tergantung 

pada situasi orang yang diajak berinteraksi. Jika orang yang berinteraksi dengan 

kita menyenangkan dan membuat kita merasa aman serta dapat membangkitkan 

semangat maka kemungkinan bagi kita untuk lebih membuka diri adalah besar 

sebaliknya pada orang-orang tertentu kita dapat menutup diri karena merasa 

kurang percaya. 

                                                             
8
Dayakisni, Tri dan Hudaniah. 2012. Psikologi Sosial. hlm 73 
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Dalam proses pengungkapan diri nampaknya individu-individu yang 

memiliki kecenderungan mengikuti norma resiprok (timbal-balik).  Bila seseorang 

menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi pada kita, kita akan cenderung 

memberikan reaksi yang sepadan.  Pada umumnya kita mengharapkan orang lain 

memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan mereka. Seseorang yang 

mengungkapkan informasi pribadi yang lebih akrab daripada yang kita lakukan 

akan membuat kita merasa terancam dan kita akan lebih senang mengakhiri 

hubungan semacam ini.  Bila sebaliknya kita yang mengungkapkan diri terlalu 

akrab dibandingkan dengan orang lain, maka kita akan merasa  bodoh dan tidak 

aman.
9
 

Untuk mengungkapkan karakteristik self disclosure didalam penelitian 

ini digunakan model Johari Windows dari Joseph Luth dan Harry Ingham. 

Adapun model Johari Widows dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Model Johari Windows 

  

                                                             
9
 ibid 
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Keterangan : 

Jendela 1 adalah bagian dari diri kita yang kita lihat dan orang lain melihat.  

Jendela 2 adalah aspek yang dilihat orang lain tapi kita tidak sadar.  

Jendela 4 adalah ruang yang paling misterius dalam bagian bawah sadar atau 

bawah sadar kita dilihat oleh diri sendiri maupun orang lain.  

Jendela 3 adalah ruang pribadi kita, yang kita tahu, tapi tetap menyembunyikan 

dari orang  lain. 

 Dari ke empat jendela yang terdapat didalam teori Johari Window yang 

sering digunakan adalah jendela terbuka dan tertutup. Jendela terbuka yang berarti 

bagian dari informasi diri yang diri sendiri tahu dan orang lain tahu. Sebuah 

kegiatan komunikasi yang melibatkan adanya suatu pengungkapan mengenai diri 

yang bersifat terbuka. Keterbukaan diri dapat terjadi karena individu membutukan 

tempat bagi dirinya untuk didengar, dimengerti, dipahami serta diberikan 

tanggapan oleh orang lain akan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Tempat untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan 

diri kepada orang lain yang dikenal dan di percaya akan menjadi lawan 

komunikasi yang baik. 

 Untuk jendela tertutup adalah bagian dari diri yang tidak beritahukan 

kepada orang lai. Dalam arti pada jendela ini individu memilih untuk 

menyembunyikan informasi tentang dirinya yang sudah dianggap terlalu pribadi 

atau bahkan yang berkaitan dengan perilaku buruk seseorang sehingga individu 

cenderung tertutup untuk untuk membagikan kepada orang lain. 
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2.3.2  Fungi Pengungkapan Diri 

Menurut Derlaga dan Grzelak ada 5 fungsi pengungkapan diri, yaitu: 

1. Ekspresi (Expresions) 

Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita mengalami sesuatu kekecewaan 

atau kekesalan, baik itu yang menyangkut pekerjaan ataupun yang lainnya. 

Untuk membuang semua kekesalan itu biasanya kita merasa senang jika  

bercerita pada seorang teman yang sudah kita percaya.  Dengan 

pengungkapan diri semacam ini kita mendapat kesempatan untuk 

mengekspresikan perasaan kita. 

2. Penjernihan diri (Self Clarifications) 

Dalam saling berbagi rasa serta menceritakan perasaan dan masalah yang 

sedang kita hadapi kepada orang lain, kita berharap agar dapat 

memperoleh penjelasan dan pemahaman orang lain akan masalah yang 

kita hadapi sehingga pikiran kita akan menjadi lebih jernih dan kita dapat 

melihat duduk persoalannya dengan lebih baik.   

3. Keabsahan Sosial (Social Validations) 

Setelah kita selesai membicarakan masalah yang sedang kita hadapi, 

biasanya pendengar kita akan memberi tanggapan mengenai masalah 

tersebut. Sehingga dengan demikian, kita akan mendapatkan suatu 

informasi yang bermanfaat tentang kebenaran atas pandangan kita. Kita 

memperoleh dukungan atau sebaliknya. 
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4. Kendali Sosial (Social Control) 

Seseorang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang  

keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk mengadakan kontrol sosial, 

misalnya orang akan mengatakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesan 

baik tentang dirinya.   

5. Perkembangan Hubungan (Relationship Development) 

Saling berbagi rasa dan informasi tentang diri kita kepada orang lain serta 

saling mempercayai merupakan saran yang paling penting dalam usaha 

merintis suatu hubungan sehingga akan meningkatkan keakraban.
10

 

 

2.3.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Diri 

 Tidak semua individu mampu melakukan self disclosure begitu saja, karena 

tingkat kepribadian yang dimiliki seseorang cenderung berbeda-beda. Untuk itu, 

Devito mengemukakan ada delapan faktor yang mempengaruhi self disclosure
11

 : 

a. Besaran Kelompok 

Besaran kelompok atau ukuran audience, maksimal 4 orang. 

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada 

kelompok besar. Diad ( Kelompok yang terdiri atas dua orang) merupakan 

lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Bila ada lebih 

dari satu oraang pendengar, pemantauan seperti ini menjadi sulit karena 

tanggapan yang muncul pasti berbeda dari pendengar yang berbeda. 

                                                             
10

 J A Devito. 2011. Komunikasi Antar Manusia Edisi Kelima. Tangerang: Karisma Publishing 

Group. Hlm : 67-69  
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b. Perasaan menyukai 

Kita membuka diri kepada orang-orang yang kita sukai atau cintai dan kita tidak 

akan membuka diri kepada orang yang kita tidak sukai ( Derlega dkk., 1987 ) 

c. Efek diadik 

Seseorang melakukan pengungkapan diri bila bersama orang yang 

melakukan pengungkapan diri pula. Efek diadik ini mungkin membuat 

seseorang merasa lebih aman dan nyatanya memperkuat perilaku 

pengungkapan diri. 

d. Kompetensi 

Orang yang kompeten lebih banyak melakukan dalam pengungkapan diri 

daripada orang yang kurang kompeten. 

e. Kepribadian 

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

pengungkapan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang pandai 

bergaul dan lebih introvert. Orang yang kurang berani bicara pada 

umumnya juga kurang mengungkapkan diri daripada mereka yang merasa 

lebih nyaman dalam berkomunikasi. 

f. Topik  

Kecenderungan memilih topik pembicaraan, seseorang lebih cenderung 

membuka diri tentang topik pekerjaan atau hobi daripada tentang 

kehidupan seks atau situasi keuangan (menurut Jourard dalam 

Devito,1997). Umumnya, makin pribadi dan makin negatif suatu topik, 

makin kecil kita mengungkapkannya. 
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g. Jenis Kelamin 

Faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri adalah jenis 

kelamin. 

1. Wanita : lebih terbuka daripada pria dan lebih terbuka pada orang yang 

disukai. 

2. Laki-laki lebih terbuka pada orang yang dipercayai. 

 

2.4 Media Sosial  

2.4.1 Pengertian Media Sosial 

Media sosial keberadaannya makin tidak bisa dipisahkan dari cara 

berkomunikasi antarmanusia. Sebagai bentuk aplikasi dalam komunikasi secara 

virtual, media sosial merupakan hasil dari kemajuan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) atau Information Communication Technology (ICT). Seperti 

kita ketahui, aplikasi-aplikasi medsos sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari 

alat komunikasi yang “dibenamkan” di dalam smartphone, tablet, laptop, dan PC. 

Kini, dengan semakin luas, cepat dan lebarnya koneksi internet, konsumen makin 

dimudahkan dalam mengakses aplikasi medsos. Dalam media sosial, beragam 

paradigma komunikasi muncul. Ada model komunikasi yang sifatnya satu arah, di 

mana satu pihak memberikan informasi kepada pihak lain, ada pula model 

komunikasi yang sifatnya partisipatoris, di mana pihak-pihak yang berkomunikasi 

melakukannya secara dialogis. Pada model partisipatoris, pengguna medsos saling 

berbagi informasi, pendapat, pandangan, pengetahuan, pengalaman, keinginan dan 

membangun kerangka tindakan untuk mencapai kemajuan bersama. 
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Dengan terus bermunculannya situs-situs medsos, secara garis besar 

medsos bisa dikatakan sebagai sebuah media online, di mana para penggunanya 

(user) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan 

menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaringsosial, dan ruang dunia 

virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, 

medsos dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan 

serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini medsos yang paling banyak 

digunakan dan tumbuh pesatberupa jejaring sosial, blog dan wiki. 

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak 

orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan 

ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari 

adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi 

ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi 

interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang 

melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang 

melanggar moral, privasi serta peraturan. 

 

2.4.2 Jenis Media Sosial 

Dalam artikelnya berjudul “User of the World, Unite! The Challenges 

and Opportunities of Social Media,” di Majalah Business Horizons (2010) 

halaman 69-68, Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi 

untuk berbagai jenis medsos yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. 

Menurut mereka, pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu: 
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1. Proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat 

mengubah, menambah, ataupun membuang konten-konten yang termuat di 

website tersebut seperti Wikipedia. 

2. Blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam 

mengungkapkan suatu hal di blog itu seperti perasaan, pengalaman, 

pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti twitter. 

3. Konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan 

konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-

lain seperti Youtube. 

4. Situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi 

dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau 

sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti 

misalnya Facebook. 

5. Virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul 

dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi 

dengan orang lainyang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia 

nyata seperti online game. 

6. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang 

memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual 

untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh 

berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan 

berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life. 
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Dengan muatan seperti itu, maka media sosial  tidak jauh dari ciri-ciri 

berikut ini: 

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas 

pada satu orang tertentu 

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang 

penghambat 

3. Isi disampaikan secara online dan langsung 

4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga 

tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan 

sendiri oleh pengguna 

5. Medsos menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang 

memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri 

6. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, 

percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan 

(relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).
12

 

Mereka yang menganut pembagian ini menilai unsur waktu saat pelaku 

dan penerima informasi medsos sangat penting, begitu juga dengan lokasi yang 

ada. Berdasarkan konsep ini, aplikasi medsos mobile dibagi menjadi 4 jenis. 

1. Tipe waktu-lokasi (location and time sensitive), yang menyebarkan 

informasi terkait suatu lokasi spesifik pada waktu yang spesifik pula 

(misalnya Facebook Places,Foursquare). 

                                                             
12

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.hlm 25-27 
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2. Tipe kedua adalah yang hanya mengandalkan lokasi saja (space locators), di 

mana para pelaku medsos bertukar informasi dengan peranti mobile 

mengenai suatu lokasi tertentu saja (misalnya aplikasi Yelp atau Qype). 

3. Tipe ketigayakni medsos bergerak atau mobile yang mengandalkan waktu 

kekinian (real time) seperti menggunakan aplikasi Twitter dan update status 

Facebook. 

4. Tipe terakhir, tidak tergantung pada faktor kekinian maupun lokasi (slow 

timer). Jadi lebih bebas dari batasan waktu. Penggunaan aplikasi mobile 

bergerak. Jenis ini seperti memanfaatkan aplikasi medsos konvensional pada 

desktop atau laptop. Misalnya menyaksikan video di YouTube atau 

membaca berita di medsos. 
13

 

Tak bisa dipungkiri, medsos dalam perkembangan media telah 

mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, 

seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena 

medsos tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan 

tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, 

gedung dan perangkat peliputan yang lain. Pengguna medsos bahkan bisa aktif, 

mengambil peran dan independen dalam menentukan konten-konten dalam 

medsos kapan pun dan di mana pun. User medsos bebasuntuk mengedit seperti 

mengurangi dan menambahkan, menyebarkan, serta memodifikasi baik tulisan, 

gambar, video, grafis, maupun berbagai bentuk konten yang lain. Masa depan 

media sosial sulit diprediksi. Yang pasti keberadaannya makin tidak bisa 

                                                             
13

 Ibid, hlm 59 
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dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu terjadi berkat manfaat dan fungsi 

medsos yang telah membuat kehidupan manusia lebih mudah, efektif dan efisien. 

Dari data berikut dapat dilihat peningkatan penggunaan medsos melalui internet. 

Jika pada tahun 1995 tercatat hanya ada 1 juta situs di internet, maka pada tahun 

2010 jumlahnya sudah mencapai 1,97 miliar. Pada tahun 2014 ini data termutahir 

menunjukkan pengguna internet dunia diperkirakan sudah melampaui 2,2 miliar 

atau sekitar 30 persen dari total populasi di dunia. 

Kemudian untuk pengguna facebook, pada tahun 2012 baru mencapai 1 

miliar dan pada tahun 2014 ini sudah mencapai 1,2 miliar pengguna. Sedangkan 

YouTube, pada tahun 2013lalu rata-rata memiliki lebih dari 850 juta pengguna 

setiap bulannya. Catatan angka-angka di atas hendak berbicara bahwa dari tahun 

ke tahun pengguna internet dan medsos makin banyak. Di Indonesia sendiri 

diprediksi penggunanya dalam beberapa tahun ke depan akan meningkat tajam. 

 

2.4.3 Kelebihan Media Sosial 

Berikut ini beberapa kelebihan medsos dibandingkan media 

konvensional, antara lain:  

1. Cepat, ringkas, padat dan sederhana.  

Kalau kita lihat, setiap produksi media konvensional membutuhkan keterampilan 

khusus, standar yang baku dan kemampuan marketing yang unggul. Sebaliknya, 

medsos begitu mudah digunakan (user friendly), bahkan pengguna tanpa basis 

pengetahuan Teknologi Informasi (TI) pun dapat menggunakannya. Yang 

diperlukan hanya komputer, tablet, smartphone, ditambah koneksi internet. 
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2. Menciptakan hubungan lebih intens.  

Media-media konvensional hanya melakukan komunikasi satu arah. Untuk 

mengatasi keterbatasan itu, media konvensional mencoba membangun 

hubungan dengan model interaksi atau koneksi secara live melalui telepon, sms 

atau twitter. Sedangkan medsos memberikan kesempatan yang lebih luas 

kepada user untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan, dan relasi, serta 

membangun hubungan timbal balik secara langsung dengan mereka. 

3. Jangkauan luas dan global.  

Media-media konvensional memiliki daya jangkau secara global, tetapi untuk 

menopang itu perlu biaya besar dan membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan 

melalui medsos, siapa pun bisa mengkomunikasikan informasi secara cepat tanpa 

hambatan geografis. Pengguna medsos juga diberi peluang yang besar untuk 

mendesain konten, sesuai dengan target dankeinginan ke lebih banyak pengguna. 

Kendali dan terukur. Dalam medsos dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna 

dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui 

respons balik serta reaksi yang muncul. Sedangkan pada media-media konvensional, 

masih membutuhkan waktu yang lama.
14

 

 

2.5 Twitter 

Boleh dikata, inilah aplikasi paling poluler di Indonesia selain Facebook. 

Tak hanya di kalangan perorangan, sejumlah lembaga pemerintah Indonesia juga 

memiliki akun Twitter untuk menjalankan program pembangunan dan melayani 

                                                             
14

 Ibid, hlm 31-32 
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masyarakat. Salah satu yang paling aktif, misalnya adalah PT Kereta Api 

Indonesia (KAI) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka lumayan rajin 

meng update kondisi pelayanan dan menjawab berbagai keluhan pelanggan. 

Mikroblog juga sering dijadikan media kampanye dan promosi bagi calon 

presiden atau kontestan sebuah ajang politik untuk mencari dukungan. Calon 

presiden atau kontestan tersebut memiliki profil pada mikroblognya, dan 

pengguna lain dapat memeriksa teks pembaharuannya tiap waktu. 

Melihat sifat dan penggunaannya, banyak pakar medsos yang 

menyarankan menggunakan Twitter untuk menyebarkan informasi yang sifatnya 

lebih umum, untuk kepentingan umum atau komunitas, bukan untuk urusan 

pandangan atau komentar pribadi terhadap suatu hal seperti laiknya menggunakan 

Facebook. Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone dan 

Noah Glass pada Juli, 2006. Saat itu, Twitter diperkenalkan sebagai penyedia jasa 

jaringan sosial online di mana penggunanya dapat menyampaikan pesan 

sepanjang 140 huruf yang disebut “tweets” atau “kicau”. Istilah “twitter” itu 

sendiri, menurut Williams, awalnya bernama “twttr” yang terinspirasi oleh 

aplikasi “flickr”. Pengguna Twitter yang telah terdaftar dapat membaca dan mem-

posting kicauan mereka. Tetapi yang tidak terdaftar hanya bisa membaca pesan 

saja. Para pengguna Twitter ini dapat mengakses programnnya melalui browser di 

desktop, fasilitas SMS maupun peranti handphone  Awalnya, Twitter Inc. 

memiliki kantor pusat di San Franscisco, Amerika Serikat. Kini ia telah 

berkembang dan mendirikan setidaknya 25 kantor perwakilan di seluruh dunia. 
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Berkat fiturnya yang praktis dan mudah digunakan, aplikasi Twitter 

memang segera menyedot perhatian dunia. Menurut catatan resmi yang 

dikeluarkan Twitter sendiri, lebih dari 100 juta pengguna telah mem-posting 

setidaknya 340 juta kicauan per hari, pada 2012. Setahun kemudian, Twitter 

disebut masuk 10 besar situs dunia yang paling banyak dikunjungi. Dari sekian 

banyak pengguna Twitter, Indonesia memiliki peran berarti. Pada 2010, Indonesia 

menempati peringkat pertama dilihat dari sisi pertumbuhannya. Pada tabel tahun-

tahun selanjutnya, Indonesia masih menempati lima besar dunia dalam hal 

pengguna Twitter. Dalam perkembangannya, Indonesia mengalami turun naik 

peringkat, namun tetap diperhitungkan sebagai negara pengguna terbesar.
15

 

 

2.6 Facebook 

Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman 

kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew McCollum, 

Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, pada 4 Februari 2004. Pada awalnya, 

Facebook hanya digunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. 

Namun dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga 

mendunia, termasuk Indonesia. Menurut data The New York Times, pada April 

2010, negara yang memiliki pengguna Facebook terbanyak adalah Amerika 

Serikat, Britania Raya dan Indonesia. Facebook memang memiliki arti tersendiri 

bagi warga Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia menjadi 

negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak kedua di dunia setelah 

Amerika Serikat. Pengguna Facebook Indonesia kini telah mencapai setidaknya 

24 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia.
16
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