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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Self Disclosure 

2.1.1 Definisi Self Disclosure 

  Secara bahasa, self berarti diri sendiri, dan disclosure dari kata closure yang 

diartikan sebagai penutupan, pengakhiran, sehingga disclosure berarti terbuka 

atau keterbukaan. Menurut Leary, McDonald dan Tangney (2003) dalam (Agus, 

2013:46) self adalah: 

“Kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri 

berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran, yang 

mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan dan perasaan 

tentang diri sendiri serta yang memungkinkan seseorang 

meregulasi tentang perilakunya sendiri.” 

(DeVito, 1997:40) menjelaskan 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.  

Definisi lain mengenai self disclosure menurut Johnson (1981) dalam 

(Supratiknya, 1995:14), menjelaskan bahwa: 

“Pengungkapan diri atau self disclosure adalah 

mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi 

yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang 
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masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 

tanggapan kita di masa kini tersebut” 

  

 

 Penjelasan dan definisi diatas lebih banyak merujuk pada self disclosure di 

dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Bedanya, dalam penelitian ini peneliti 

ingin mengkaji bagaimana fenomena self disclosure berkembang di dunia maya 

yaitu pada media sosial yaitu instagram. Fenomena yang diangkat peneliti dalam 

penelitian ini yaitu peneliti akan meneliti fenomena self disclosure atau 

pengungkapan diri oleh muslimah berhijab yang tergabung dalam komunitas 

Hijabers Malang pada media sosial instagram pribadi miliknya. Untuk mengetahui 

bagaimana  self disclosure muslimah berhijab di instagram maka peneliti akan 

mengaitkan beberapa aspek yang akan berhubungan dengan self disclosure 

 

 2.1.2 Dimensi Self Disclousure 

 Menurut (Devito, 1997:40) dimensi dalam self disclosure ini dibagi 

menjadi 5 bagian: 

a. Ukuran atau jumlah self disclosure 

Ukuran self disclosure didapat dari frekuensi seseorang melakukan self  

disclosure dan durasi pesan-pesan yang bersifat self disclosure atau waktu  

yang diperlukan untuk menyatakan pengungkapan tersebut. Dalam hal ini 

self disclosure yang dilakukan akan sangat tidak terbatas oleh waktu, di 

mana seseorang dapat kapan saja terhubung dengan aktivitas internet dan 

melakukan self disclosure pada media sosial saat seseorang merasa hal 

atau kejadian yang dialaminya patut untuk diungkapkan. 
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b. Valensi self disclosure 

Valensi merupakan kualitas positif dan negatif dari self disclosure. 

Individu dapat mengungkapkan diri dengan baik dan menyenangkan 

(positif), atau dengan tidak baik dan tidak menyenangkan (negatif), 

kualitas ini akan menimbulkan dampak yang berbeda, baik pada orang 

yang mengungkapkan diri maupun pada pendengarnya. Dalam hal ini 

peneliti melihat pada media sosial instagram yang menjadi objek 

penelitian, muslimah berhijab pada Komunitas Hijabers Malang cenderung 

memposting hal-hal yang bermanfaat di media sosial instagram 

c. Kecermatan dan kejujuran 

Kecermatan atau ketepatan self disclosure akan dibatasi oleh sejauh mana 

individu mengetahui atau mengenal dirinya sendiri. Selanjutnya self 

disclosure akan berbeda tergantung pada kejujuran. Individu dapat secara 

total jujur atau dapat melebih-lebihkan, atau berbohong.Dalam hal ini, 

mengenal diri sendiri akan berkaitan dengan tinjauan konsep diri (self-

concept) seseorang. Pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai 

fenomena self disclosure muslimah berhijab pada komunitas hijabers 

Malang yang terjadi di media sosial instagram .  

d. Tujuan dan maksud 

Individu akan menyingkapkan apa yang ditujukan untuk diungkapkan,  

sehingga dengan sadar individu tersebut dapat mengontrol self disclosure. 

Dalam hal ini, mengenai penyingkapan perasaan terkadang seseorang 
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berpikir secara spontan, melibatkan emotional yang kadang kurang 

terkontrol. Untuk itu, akan diteliti lebih lanjut mengenai fenomena self 

disclosure muslimah berhijab pada komunitas hijabers Malang yang terjadi 

di media sosial instagram . 

e. Keintiman 

Individu dapat menyingkapkan hal-hal yang intim dalam hidupnya atau hal 

dianggap sebagai feriferal atau impersonal atau hal-hal yang terletak antara 

feriferal atau impersonal. 

 

 2.1.3  Fungsi Self Disclosure 

 Pengungkapan diri memiliki beberapa fungsi. Menurut (Derlega&Grzelak, 

1979:254) ada lima fungsi pengungkapan diri, yaitu: 

1. Ekspresi  

kadang-kadang  kita  mengatakan  segala  perasaan  kita  untuk 

“membuang semua itu dari dada kita.” Dengan pengungkapan diri 

semacam ini, kita mendapat kesempatan untuk mengekspresikan perasaan 

kita. 

2.  Penjernihan diri  

Dengan membicarakan masalah yang sedang kita hadapi kepada seorang 

teman, pikiran kita akan lebih jernih sehingga kita dapat melihat duduk 

persoalannya dengan lebih baik. 
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3.   Keabsahan sosial 

Dengan mengamati bagaimana reaksi pendengar sewaktu kita sedang  

mengungkapkan diri, kita memperoleh informasi tentang ketepatan 

pandangan kita. 

4.  Kendali sosial 

Kita dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang diri 

kita sebagai peranti kendali sosial. 

5.  Perkembangan hubungan  

Saling berbagi informasi dan saling mempercayai merupakan sarana 

yang paling penting dalam usaha merintis suatu hubungan dan semakin 

meningkatkan keakraban. 

  

 Dalam penelitian ini, peneliti melihat fenomena yang terjadi bahwa 

fungsi self disclosure pada media sosial lebih tepat pada poin pertama yaitu 

ekspresi, dimana pengungkapan diri muslimah berhijab yang tergabung dalam 

hijabers malang dilakukan pada media sosial sebagai fungsi mengekspresikan 

perasaan untuk mendapatkan kepuasan hati atau hanya mengejar eksistensi di 

dunia maya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana muslimah berhijab yang 

dikategorikan sering mengekspresikan keterbukaan dirinya di media sosial 

dengan muslimah berhijab yang lebih sedikit melakukan keterbukaan diri di 

media sosial instagram.  
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 2.1.4 Manfaat Self Disclosure 

 Membahas mengenai self disclosure, maka harus juga mengetahui manfaat  

dari self disclosure itu sendiri. Menurut (Devito, 2011:67-69) manfaat dari 

melakukan self disclosure adalah: 

a. Pengetahuan diri 

Salah satu manfaat dari pengungkapan diri adalah kita mendapatkan 

perspektif baru tentang diri sendiri dan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai perilaku kita sendiri. 

b. Kemampuan mengatasi kesulitan 

Argumen lain yang berkaitan erat adalah bahwa kita akan lebih mampu 

 menanggulangi masalah atau kesulitan kita, khususnya perasaan bersalah, 

yakni melalui pengungkapan diri. Dengan mengungkapkan perasaan dan 

menerima dukungan, bukan penolakan, kita menjadi lebih siap untuk 

mengatasi perasaan bersalah dan mungkin mengurangi dan bahkan 

menghilangkannya. 

c. Efisiensi komunikasi 

Seseorang memahami pesan-pesan dari orang lain sebagian besar sejauh 

kita memahami orang lain secara individual. 

d. Kedalaman hubungan 

Dengan pengungkapan diri, kita memberitahu orang lain bahwa kita  
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mempercayai mereka, menghargai, dan cukup peduli akan mereka dan 

akan hubungan kita untuk mengungkapkan diri kita kepada mereka.  

  

 2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Disclosure 

 Tidak semua individu mampu melakukan self disclosure begitu saja, karena 

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

(Devito, 2011:65-67) mengemukakan ada delapan faktor yang mempengaruhi self 

disclosure: 

a. Besaran kelompok 

 Besaran kelompok atau ukuran audience, maksimal 4 orang. 

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil dari pada 

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

lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapkan diri. Bila, ada lebih 

dari satu orang pendengar, pemantauan seperti ini menjadi sulit, karena 

tanggapan yang muncul pasti berbeda dari pendengar yang berbeda. 

b. Perasaan menyukai 

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

kita tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak kita sukai  

c. Efek diadik 

Seseorang melakukan pengungkapan diri bila bersama orang yang 

melakukan pengungkapan diri pula. Efek diadik ini mungkin membuat 
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seseorang merasa lebih aman, dan nyatanya memperkuat perilaku 

pengungkapan diri. 

d. Kompetensi 

Orang yang kompeten lebih banyak melakukan dalam pengungkapan diri 

dari pada orang yang kurang kompeten. 

e. Kepribadian 

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

pengungkapan diri lebih banyak dari pada 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 dari pada tentang 

kehidupan seks atau situasi keuangan. Umumnya, makin pribadi dan 

makin negatif suatu topik, makin kecil kita mengungkapkannya. 

g. Jenis kelamin 

Faktor terpenting yang mempengaruhi pengungkapan diri adalah jenis 

kelamin. 

1. Wanita : lebih terbuka dari pada pria, dan lebih terbuka pada orang yang 

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

 

2.2 Teori Self Disclosure 

 Proses yang dilakukan dalam memahami tingkat kesadaran dan 

penyingkapan diri melalui Johari Window yaitu Luft, 1969 (dalam buku 

terjemahan Tubbs & Moss, 2000:13). 

    

 

      Saya tahu                         Saya tidak tahu 

Orang lain tahu 

 

Orang lain tidak tahu    

Gambar: Jendela Johari (Luft, 1969) 

 

 Gambar diatas melukiskan ketika kita berhubungan dengan manusia 

lainnya, dalam bentuk empat kuadran mirip empat kaca pada sebuah jendela. 

Ukuran setiap kuadran kaca ditentukan oleh kesadaran, diri anda dan diri orang 

lain, mengenai perilaku, perasaan, dan motivasi serta tingkat kepemilikan 

informasi bersama. Setiap orang dapat digambarkan dengan jendela johari. 

1. Kuadran 1 yaitu kuadran terbuka 

Mencerminkan keterbukaan pada dunia secara umum, keinginan anda 

untuk diketahui. Kuadran ini mencakup semua aspek diri anda yang anda 

1. Terbuka  2. Buta 

3. Tersembunyi  4. Tidak tahu 
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ketahui dan diketahui oleh orang lain. Kuadran ini adalah dasar bagi 

kebanyakan komunikasi antara dua orang. 

 

2. Kuadran 2 yaitu kuadran gelap 

Meliputi semua hal mengenai diri anda yang dirasakan orang lain tetapi 

tidak anda rasakan. Mungkin anda cenderung memonopoli percakapan 

tanpa anda sadari, atau anda menganggap diri anda jenaka tetapi teman 

anda menganggap gurauan anda canggung. Dapat pula anda merasa 

percaya diri, tetapi anda menunjukan beberapa sikap gugup yang terlihat 

oleh orang lain namun tidak anda sadari. Kuadran gelap dapat memuat 

setiap rangsangan komunikatif yang tidak disengaja. 

 

3. Kuadran 3 yaitu kuadran tersembunyi 

Kita yang menentukan kebijaksanaan. Kuadran ini dibangun oleh semua  

hal yang anda lebih suka tidak membeberkannya kepada orang lain. 

Mungkin mengenai diri anda atau orang lain. 

 

4. Kuadran 4 yaitu kuadran tak diketahui 

Kuadran gelap tidak anda ketahui, meskipun orang lain. Kuadran 

tersembunyi tidak diketahui orang lain, tetapi anda mengetahuinya. 

Kuadran 4 betul- betul tidak diketahui. Ini mewakili segala sesuatu tentang 

diri anda yang belum pernah ditelusuri oleh anda atau oleh orang lain. 
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 Pada dasarnya Luft (dalam Tubbs & Moss, 2000:14) berpendapat 

memperbesar kuadran terbuka merupakan hal yang menyenangkan dan 

memuaskan yaitu tidak saja belajar lebih mengenali diri sendiri dan memperluas 

wawasan tapi juga membeberkan informasi tentang diri anda sendiri sehingga 

orang lain dapat mengenali anda dengan baik. Juga dipercaya bahwa pengetahuan 

yang lebih luas tentang diri dalam kaitannya dengan orang lain, akan 

meningkatkan penghargaan diri dan penerimaan diri.  

   

2.3 Konsep diri 

 (Agustiani 2006:138) menjelaskan bahwa konsep diri merupakan 

gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirinya yang dibentuk melalui 

pengalaman-pengalaman yang dia peroleh dari interaksi dengan lingkungan. 

Sedangkan definisi oleh Hurlock (dalam Gufron, 2011: 13)  menjelaskan  bahwa 

konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang 

merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, 

dan prestasi yang mereka capai. Konsep diri juga berarti gambaran tentang dirinya 

sendiri dalam bandingannya dengan orang lain. 

 Rakhmat (dalam Gufron, 2011:14) menjelaskan bahwa Konsep diri 

 sebagai suatu penilaian terhadap diri adalah cara bagaimana individu menilai diri 

sendiri, bagaimana penerimaannya terhadap diri sendiri sebagaimana yang 

dirasakan, diyakini, dan dilakukan, baik ditinjau dari segi fisik, moral, keluarga, 

personal, dan sosial. 
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2.4 Media Baru 

 (Roger, 1997:38) menjelaskan Kemajuan teknologi yang pesat saat ini 

khususnya yang berhubungan dengan internet, memunculkan banyak 

perkembangan pada sistem komunikasi manusia. Transformasi teknologi yang 

pesat ini mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Misalnya pada 

komunikasi antar manusia yang dilakukan dari jarak yang berjauhan, yang 

mungkin dulu hanya dapat terhubung dalam konteks audio atau hanya mampu 

berkomunikasi dalam bentuk suara.  

Namun, kini perkembangan sistem komunikasi mempermudah seseorang 

untuk terhubung dan berkomunikasi tidak hanya dalam konteks audio tapi juga 

dalam konteks visual. Sehingga memungkinkan orang untuk berkomunikasi 

secara tatap muka dalam konteks audio visual secara bersamaan. Ini baru salah 

satu contoh nyata dari konsep yang dikenal sebagai konvergensi media. 

Konvergensi media merupakan salah satu bentuk perubahan yang berkaitan 

dengan munculnya media baru  

 Rogers menguraikan tiga ciri utama yang menandai kehadiran teknologi 

komunikasi baru atau media baru, yaitu: 

a. Interactivity 

Media baru memiliki sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat 

interaktif pada komunikasi antarpribadi secara tatap muka. Media 

komunikasi yang interaktif ini memungkinkan partisipannya dapat 

berkomunikasi secara lebih akurat, lebih efektif dan lebih memuaskan. 
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b. Demassification 

Demassification atau tidak bersifat massal, maksudnya adalah suatu pesan 

khusus dapat dipertukarkan secara individual diantara para partisipan yang 

terlibat dalam jumlah yang besar. 

c. Asynchronous 

Karakteristik ini bermakna bahwa teknologi komunikasi baru atau media 

baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan menerima pesan 

pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap individu peserta. 

 

2.5 Media Sosial 

 (Boyd dan Ellison, 2008:11) mendefinisikan situs jejaring sosial sebagai 

layanan berbasis web yang memungkinkan perorangan untuk membangun profil 

umumatau semi- umum dalam satu sistem yangterbatas,menampilkan pengguna 

lainnya yang berkaitan dengan mereka, dan melihat-lihat dan mengamati daftar 

koneksi yang mereka miliki maupun daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya 

dalam sistem tersebut  

 Situs jejaring sosial dianggap sebagai ekstensi diri di dunia maya dan 

hubungan-hubungan yang ada didalamnya juga merupakan ekstensi dari 

hubungan-hubungan yang benar-benar ada. Pada intinya melalui media jejaring 

sosial kita dapat melakukan berbagai aktivitas dua arah dalam berbagai macam 

bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan  dalam  bentuk  tulisan,  

visual  maupun  audiovisual. 
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 2.5.1 Jenis-jenis Media Jejaring Sosial 

 (Nurudin 2012 : 54-80) menjelaskan media jejaring sosial secara substansial 

mengubah cara komunikasi antar organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun 

jenis-jenis dari media jejaring sosial sebagai berikut: 

1. Facebook 

Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi 

lebih efisien dengan teman lama, keluarga, maupun orang-orang yang baru 

dikenal. Facebook menawarkan navigasi yang mudah bagi para 

penggunanya. 

2. Twitter 

Twitter merupakan sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc. Situs ini menawarkan jarinagn sosial berupa mikroblog 

sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 

pesan yang disebut kicauan(tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 

140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan 

bisa dilihat secara bebas, namun pengirim dapat  membatasi pengiriman 

pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan 

penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut atau followers. 

 

3. Blackberry Messenger 

Blackberry adalah perangkat selular yang memiliki kemampuan layanan 

laman, telepon, SMS, menjelajah internet, Blackberry Messenger, dan 

berbagai kemampuan nirkabel lainnya. 
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4. Instagram. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya 

ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. 

 

 Pada penelitian ini, peneliti memilih media sosial instagram sebagai media  

melakukan self disclosure. Media sosial instagram dirasa sangat cocok untuk 

meneliti fenomena self disclosure karena instagram merupakah media sosial yang 

sedang trend pada saat ini yang berfokus pada layanan photo sharing. Instagram 

banyak digunakan remaja untuk berlomba-lomba mendapatkan eksistensi pada 

dunia maya melalui keterbukaan diri. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil 

1 Ratih Dwi 

Kusumaningt

yas, 2010 

Peran Media 

Sosial(Online) 

Sebagai 

Saluran Self 

disclosure 

Remaja Putri Di 

Surabaya 

Pendekatan 

kualitatif 

dengan metode 

Deskriptif 

Penelitian ini 

menggunakan teori Johari  

Window, Motivasi  

kebutuhan manusia, 

Determinisme teknologi, 

dan CMC(Communication 

Mediated Computer) hasil 
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(studi deskriptif 

Kualitatif 

mengenai 

peran media 

sosial online 

(Facebook) 

sebagai saluran 

self disclosure 

remaja putri di 

Surabaya 

dari penelitian ini adalah 

bahwa peran Facebook 

sangatlah luar biasa 

sebagai saluran self 

disclosure remaja putri di 

Surabaya, karena mampu 

membuat informasi 

tersembunyi di kehidupan 

nyata (offline) cenderung 

diungkapkan pada 

Facebook (online) secara 

terbuka oleh Facebooker 

(informan penelitian). 

2 Daniel Novy 

Hertanto, 

2011 

Bentuk-Bentuk 

Self disclosure 

Melalui Foto 

Pada Situs 

Jejaring Sosial 

(studi deskriptif 

terhadap foto-foto 

pada fasilitas tag 

photo pada 

account group 

Pendekatan 

kualitatif 

Dengan 

metode 

Deskriptif 

Self disclosure yang 

ditemukan dalam 

penelitian ini antara lain : 

(a)perasaan bangga, 

senang dan gembira si 

pengunggah karena 

memiliki produk NIKE 

sebagai koleksi dan yang 

digunakan (atau 

dikenakannya),dan bahwa 
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NIKE Golf  di 

Facebook 

anak-anaknya juga 

menyukai olahraga golf 

dan produk NIKE, serta 

memiliki foto pegolf 

profesional dan terkenal, 

baik merupakan foto diri 

pegolf itu sendiri maupun 

foto orang terdekatnya 

bersama pegolf tersebut, 

sehingga sangat ingin 

menunjukkannya 

(memamerkannya) kepada 

orang lain; (b)ketertarikan 

dan keinginan memiliki 

terhadap produk NIKE 

yang dikenakan oleh para 

pegolf profesional yang ia 

gemari; (c)kegembiraan 

dan kebanggaan bahwa si 

pengunggah terlibat dalam 

sebuah kegiatan yang 

diselenggarakan oleh 

NIKE Golf. Penelitian ini 
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dapat menjadi referensi 

bagi penelitian berkaitan 

dengan self disclosure dan 

self disclosure melalui foto 

pada khususnya, dan 

referensi bagi pihak NIKE 

dalam melihat dan 

memberi apresiasi 

terhadap perilaku dan 

aktivitas konsumen 

(anggotanya) dalam 

komunitas grup NIKE 

Golf tersebut, serta bagi 

pengunggah ataupun 

anggota lainnya untuk 

lebih memperhatikan etika 

ataupun empatinya dalam 

memberikan feedback 

terhadap foto-foto yang 

diunggah berdasarkan 

kesamaan kepentingan 

mengungkapkan diri dan 

indentifikasi diri dengan 
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NIKE Golf. 

Item Type: 

3.  Widiyana 

Ningsih  

2013 

Self disclosure 

Pada Media 

Sosial (studi 

deskriptif pada 

media sosial 

anonim legatalk) 

 

Pendekatan 

kualitatif 

dengan 

metode 

deskriptif 

Penelitian ini 

menggunakan Teori Self 

disclosure (Teori Johari 

Window). Hasil penelitian 

ini mengungkapkan bahwa 

self disclosure pada media 

anonim menjadikan 

individu lebih nyaman 

untuk terbuka mengenai 

dirinya. self 

disclosure pada media 

anonim ini juga 

menimbulkan 

perilaku terbuka oleh 

penggunanya mengenai 

kehidupan pribadinya 

termasuk topik intim  atau 

mengenai sisi negatif dari 

individu. Dimensi atau 

aturan dalam 

pengungkapan diri yang 
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terjadi oleh informan 

LegaTalk ini berkaitan 

dengan aspek frekuensi 

(tingkat keseringan) dan 

durasi (lama akses) yang 

dibutuhkan oleh informan 

untuk mengungkapkan diri 

sangat tidak menentu dan 

tidak dapat diprediksi. 

Fungsi self disclosure 

yang terjadi pada 

LegaTalk ini diantaranya 

yakni, memiliki fungsi 

sebagai bentuk ekspresi. 

Faktor-faktor self 

disclosure seperti besaran 

kelompok mempengaruhi 

pengungkapan di 

LegaTalk, serta efek self 

disclosure yang terjadi 

pada LegaTalk tidak 

ditemukan yang berkaitan 

dengan teori 



28 
 

 
 

 2.6.1 Posisi peneliti 

 Penelitian terdahulu merupakan hal yang diperlukan dan dapat dijadikan 

sebagai data pendukung bagi penelitian ini. Salah satu data pendukung adalah 

penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam suatu 

penelitian. Dalam hal ini penelitian terdahulu dapat dijadikan acuan terkait dengan 

self disclosure di media sosial. Oleh karena itu peneliti melakukan kajian terhadap 

beberapa penelitian terdahulu dan didapatkan hasil bahwa penelitian yang sedang 

dilakukan peneliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.   

 Perbedangan dengan penelitian yang pertama berada pada media sosial 

yang digunakan sebagai saluran melakukan self disclosure. Jika penelitian yang 

dilakukan oleh Ratih Dwi Kusumaningtyas (2010) meneliti facebook sebagai 

saluran melakukan self disclosure, berbeda dengan penelitian yang dilakuan 

peneliti memilih instagram sebagai suatu fenomena self disclosure di tempat 

melakukan self disclosure.  

 Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Novy (2011) Hartanto 

memiliki kesamaan pada konteks dan tujuan melakukan self disclosure yang 

beragam pada setiap individu. Perbedaannya pada media sosial dan informan yang 

berbeda. Widia ningsih (2013) meneliti self disclosure pada media sosial anonim 

legatalk yang kebanyakan penggunanya tidak memberikan informasi dirinya 

secara nyata pada media sosial tersebut. perbedaannya ada pada fokus penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti yaitu beragamnya anggota Komunitas Hijabers 

Malang dalam melakukan self disclosure. Dari ketiga penelitian terdahulu yang 

dikumpulkan peneliti sebagai acuan penelitian ini, semuanya sama menggunakan 
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studi deskriptif dan menggunakan teori johari window sebagai landasan penelitian 

yang dilakukan. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan teori yang telah dipaparkan maka peneliti akan memberikan 

tentang gambaran kerangka pemikiran peneliti guna memperjelas maksud dari 

penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini penting dikarenakan 

untuk menunjukkan hubungan antara teori yang telah dijelaskan dengan 

permasalah yang peneliti ambil yaitu ” Bagaimana self disclosure muslimah 

berhijab pada anggota komunitas Hijabers Malang di Instagram” yang nantinya 

akan dikaitkan dengan Teori johari Window 

 Kerangka berpikir peneliti tentang Bagaimana self disclosure muslimah 

berhijab pada anggota komunitas Hijabers Malang di Instagram Mengacu pada 

teori self disclosure yaitu teori Johari Window yang menunjukan terdapat 4 

jendela kuadran sebagai bentuk self disclosure dari muslimah berhijab. 4 jendela 

kuadran tersebut terdiri dari Kuadran terbuka, Kuadra buta, Kuadran tersembunyi, 

dan Kuadran tidak tahu yang nantinya kuadran tersebut bisa membesar atau 

mengecil sesuai masing masing individu muslimah berhijab dalam melakukan self 

disclosure di media sosial instagram 

 Kerangka pemikiran peneliti berawal dari diri individu muslimah berhijab 

itu sendiri kemudian dihubungkan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa 

aspek yang berkaitan dengan self disclosure yaitu dimensi, fungi, manfaat, dan 



30 
 

 
 

yang terakhir adalah faktor-faktor, self disclosure yang dilakukan muslimah 

berhijab di instagram yang nantinya akan dikaitkan dengan teori self disclosure 

yaitu teori Johari Window termasuk kedalam kuadran yang manakah self 

disclosure muslimah berhijab yang peneliti teliti.  

 Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti mengenai tema yang sudah 

peneliti jelaskan diatas, peneliti membuat bagan kerangka berpikir peneliti untuk 

memperjelas pembaca yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

Self disclosure di 

media sosial 

Instagram 

Diri Muslimah 

Berhijab pada  

anggotaKomunitas 

Hijabers Malang 

Dimensi, fungsi, manfaat dan 

faktor-faktot Self disclosure 

Analisis Teori Jendela 

Johari (Luft, 1969) 

 

-Kuadran Terbuka 

(open) 

-Kuadran Buta (Blind) 

-Kuadran Tersembunyi 

(Hidden) 

-Kuadran Tak Diketahui 

(Unknown) 

Self disclosure Muslimah Berhijab Anggota Komunitas 

Hijabers Malang di Media Sosial Instagram 


