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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang berkembang di era globalisasi 

saat ini berfungsi untuk mempermudah, mempercepat, atau memberikan 

alternatif lain bagi pilihan berkomunikasi dan mempermudah manusia untuk 

mendapatkan informasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah 

media sosial. Popularitas media sosial semakin berkembang dari tahun ke 

tahun.Media sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya 

dapat dengan bebas dan mudah berbagi serta menciptakan isi pesan yang 

diinginkan. Media sosial juga sebagai tempat untuk membagi kegiatan atau 

aktifitas pengguna. Pengguna juga tidak dirumitkan dalam pembuatan media 

sosial dan tidak ada batasan ruang dan waktu dimana pengguna dapat 

membuka media sosal dalam waktu 24 jam sehingga memberikan kecanduan 

bagi para pengguna media sosial. 

Semenjak adanya media sosial seseorang bisa kapan saja dengan mudah 

berbagi hal pribadi serta perasaan dan kegiatan dalam media tersebut. 

seseorang bisa meluapkan kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, hingga 

kekesalan di media sosial. Kemunculan media sosial umumnya menarik 

pengguna untuk menggunakan fasilitas layanan yang terdapat di media sosial. 

Media sosial telah menjadi salah satu media yang memberikan ruang seluas 

luasnya bagi setiap individu untuk berbagi maupun berkreasi. 
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 Komplektisitas manusia dalam menggunakan media sosial sangat besar. 

Seperti terlihat dalam kehidupan sehari-hari hampir semua orang memiliki 

media sosial. Mereka mengakses media sosial secara berkala setiap hari. 

Adanya perpindahan ruang publik seperti media sosial ini ternyata turut 

mempengaruhi perilaku orang-orang di dalamnya (pengguna).  

Saat ini media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan cerita segala 

aktivitas, luapan emosi dalam bentuk tulisan, foto, maupun video. Hasil riset 

nasional yang dilakukan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indones (APJII) dan 

Pusat Kajian Komunikasi Universtas Indonesia (UI) pada sektor gender, 

pengguna internet dan media sosial di Indonesia lebih didominasi oleh wanita. 

Tercatat pengguna wanita mencapai 51% dibanding pria yang hanya 49%. 

(sumber:.http://www.slideshare.neti) 

 Berbagai media sosial yang populer di masyarakat Indonesia antara lain: 

Facebook berada di posisi pertama sebagai media sosial yang paling banyak 

menyedot pengguna internet Indonesia, dengan 71,6 juta pengguna (54 

persen). Kemudian di tempat kedua, media sosial untuk berbagi foto dan video 

pendek Instagram berhasil merebut hati para pengguna internet Indonesia 

dengan jumlah pengguna mencapai 19,9 juta (15 persen). Media sosial 

berikutnya yang paling banyak dikunjungi pengguna internet Indonesia adalah 

YouTube. Layanan berbagi video tersebut mengantongi 14,5 juta (11 persen). 

(sumber: http://tekno.liputan6.com) 

Di media sosial kita bisa dengan muda melakukan keterbukaan diri atas 

informasi pribadi diri kita atau sering disebut dengan Self disclosure. Jika 

http://www.slideshare.net/internetsehat/profil-pengguna-internet-indonesia-2014-riset-oleh-apjii-dan-puskakom-ui
http://tekno.liputan6.com/
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dalam ruang geografis atau dunia nyata menanyakan masalah pribadi kepada 

orang yang tidak dikenal berarti menganggu privasi orang lain, tetapi hal 

berbeda bisa terjadi di media sosial.  

 Self disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi ketika informasi tentang 

diri yang biasa dirahasiakan diberitahu kepada orang lain. Ada dua hal penting 

yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang diutarakan tersebut harus 

informasi yang biasanya disimpan atau dirahasiakan dan informasi tersebut 

harus diceritakan kepada orang lain baik secara tertulis dan lisan (DeVito, 

1997: 40)  

 Self disclosure dapat dengan muda terjadi di media sosial. Self disclosure 

di media sosial kerap dikaitkan dengan pengungkapan  informasi  diri  yang  

bersifat  pribadi. Individu dengan tingkat keterbukaan diri yang tinggi 

dimungkinkan menikmati penggunaan media sosial karena dapat memenuhi 

kebutuhan mengekspresikan diri dan mendapat eksistensi yang tinggi di media 

sosial.  Namun,  pada  kenyataannya  setiap orang melakukan self disclosure 

dengan kualitas yang berbeda. 

Banyaknya orang yang tergabung di media sosial tentunya melahirkan 

berbagai fenomena baru. Fenomena yang terjadi saat ini adalah remaja 

memiliki kenyamanan untuk mengunggkapkan perasaan dirinya di media 

sosial sebagai tempat curhat dengan melakukan keterbukaan diri atau bisa 

disebut self disclosure. Dari data yang sudah dipaparkan peneliti sebelumnya 

tentang berbagai banyak media sosial yang populer di Indonesia, peneliti 
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tertarik pada media sosial Instagram sebagai media remaja melakukan self 

disclosure.  

 Peneliti mengamati bahwa Instagram dipilih sebagai jalur alternatif 

melakukan self disclosure yang banyak digemari oleh penggunanya khususnya 

pengguna remaja perempuan karena selain media sosial instagram ini masih 

sangat eksis dan fiturnya selalu uptodate, media Sosial Instagram merupakan 

aplikasi yang berfokus pada Layanan photo sharing sehingga pengguna dapat 

mengunggah hasil karya foto yang sering digunakan untuk mengabadikan 

momen-momen berharga dari hidupnya. Melalui postingan di instagram 

tersebut remaja bisa memilih untuk terbuka atau tertutup dalam melakukan 

self disclosure atau hanya berlomba-lomba untuk mendapatkan eksistensi diri 

dengan melakukan self disclosure di dunia media sosial. 

 Banyak remaja yang saat ini memanfaatkan media sosial instagram 

sebagai ajang untuk menunjukkan keberadaan dirinya kepada dunia luar untuk 

memilih keterbukaan diri di media sosial instagram. Tapi ada juga memilih 

tertutup dengan dirinya dimedia sosial. Melalui berbagai foto, video, 

pernyataan yang ada di media sosial instagram, seseorang melakukan self 

disclosure dimedia sosial instagram karena ingin mengungkapkan  kepada  

orang  lain  bahwa inilah  dirinya. Tidak jarang pula bahkan seseorang bisa  

bertindak  berlebihan  untuk  sekedar menunjukan eksistensi dirinya kepada 

orang lain. Dari fenomena yang saat ini sedang terjadi, maka disini penulis 

ingin  melakukan  penelitian  yang  mengangkat  permasalahan  tentang 

fenomena  Self disclosure di media sosial instagram.  



5 
 

 
 

 Fenomena tersebut lebih menarik karena sekarang sedang happening 

adalah kelompok yang menamakan dirinya komunitas hijabers dengan 

melakukan self disclosure di Instagram. Tentu saja yang namanya komunitas 

hijabers pasti beranggotakan dari muslimah-muslimah berhijab. Peneliti 

sangat tertarik bagaimana muslimah berhijab melakukan self disclosure di 

media sosial instagram.  

Malang memiliki komunitas hijabers dengan nama Hijabers Malang. 

Diketahui dari akun sosial media milik @HijabersMalang di ikuti (follower) 

sebanyak 1579 pengguna instagram dan mengunggah foto sebanyak 175 foto 

dari periode waktu mulai 03 januari 2015 sampai 21 desember 2016 dan 

beranggotakan sebanyak 200 muslimah berhijab. Peneliti memilih komunitas 

Hijabers Malang karena komunitas ini merupakan komunitas yang sudah legal 

dari komunitas hijabers pusat di Jakarta dan beranggotakan muslimah-

muslimah berhijab dari berbagai kota, umur, status, pekerjaan, maupun bakat 

yang ada dimalang.. Komunitas Hijabers Malang sendiri bisa survive serta 

selalu eksis sampai saat ini.   

 Peneliti melakukan survei kecil-kecilan kepada Komunitas Hijabers 

Malang melalui forum diskusi mereka yaitu aplikasi media chatting WhatsUp 

atau disingkat WA didapatkan hasil data bahwa Instagram merupakan Media 

sosial terfavorit dari Komunitas Hijabers Malang. 27 anggota Komunitas 

Hijabers Malang yang merespon di WhatsUps, semua menjawab instagram 

sebagai media sosial yang terfavorit saat ini. 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui fenomena self disclosure 
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 yang dilakukan oleh muslimah berhijab melalui anggota Hijabers Malang 

dengan mengetahui bagaimana perilaku Self disclosure pada media sosial 

pribadi milik anggota Hijabers Malang. Perbedaan  perilaku  self disclosure 

ditinjau dari aspek-aspek yang terkait dengan self disclosure. Peneliti ingin 

mengetahui bagaimana fenomena self disclosure muslimah berhijab di media 

social instagmannya. Apakah muslimah berhijab lebih memilih terbuka atau 

tertutup dalam melakukan self disclosure di media sosial instagram. Dari 

fenomena dan permasalahan yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti 

akan menyusun penelitian dengan judul “Self Disclosure Muslimah 

Berhijab Di Media Sosial Instagram (Studi Deskriptif Kepada Anggota 

Komunitas Hijabers Malang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah dipaparkan 

peneliti, maka timbul rumusan masalah yaitu “Bagaimana self disclosure 

muslimah berhijab pada anggota komunitas Hijabers Malang di 

Instagram??” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah-masalah 

diatas, maka tujuan penelitian yaitu “Mengetahui self disclosure muslimah 

berhijab pada anggota komunitas Hijabers Malang di Instagram” 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian studi ilmu 

komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi massa dan psikologi 

komunikasi khususnya tentang self disclosure. Diharapkan pula penelitian 

ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya untuk disempurnakan. 

Sehingga diharapkan menjawab fenomena wanita muslimah berhijab yang 

melakukan self disclosure di media sosial Instagram. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan terhadap 

muslimah berhijab anggota dari Komunitas Hijabers Malang serta 

muslimah berhijab lainnya pengguna dari media sosial Instagram. Dengan 

mengetahui sejauh mana skala dalam self disclosure yang dilakukan 

wanita muslimah berhijab pada media sosial instagram sehingga dapat 

menjadi evaluasi terhadap komunitas Hijabers malang dan muslimah 

berhijab lainnya untuk mengontrol self disclosure di media sosial 

Instagram. 


