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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Komunikasi dalam Media Sosial 

2.1.1 Pengertian Komunikasi 

Pengertian komunikasi menurut (Rakhmat, 1998: 1) merupakan suatu 
proses sosial yang sangat mendasar dan vital dalam kehidupan manusia. 
Dikatakan mendasar karena setiap masyarakat manusia, baik yang primitif 
maupun yang modern, berkeinginan mempertahankan suatu persetujuan mengenai 
berbagai aturan sosial melalui komunikasi. Dikatakan vital karena setiap individu 
memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan individu – individu lainnya 
sehingga meningkatkan kesempatan individu itu untuk tetap hidup.  

Setiap saat semua orang selalu berbicara tentang komunikasi. Kata 
komunikasi sangat dikenal, tetapi banyak di antara kita yang kurang mengerti 
makna dari komunikasi walaupun kita selalu memperbincangannya dan 
melakukannya.  

Dan pengertian komunikasi menurut (Wahyudi, 1986 : 29) memang sangat 
sederhana dan mudah dipahami, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit 
dipahami, terlebih lagi bila yang terlibat komunikasi memiliki referensi yang 
berbeda, atau di dalam komunikasi berjalan satu arah misalnya dalam media 
massa, tentunya untuk membentuk persamaan ini akan mengalami banyak 
hambatan. 
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Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa komunikasi merupakan suatu 
proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, 
keterampilan dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat 
menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media-media 
tertentu.   

Harold Lasswell dalam karyanya, The Structure and Function of 
Communication in Society dalam Effendy (2005: 10), mengatakan bahwa cara 
yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai 
berikut: Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect? 
Paradigma Lasswell di atas menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur 
sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:  

- Komunikator ( communicator, source, sender )  

- Pesan ( message )  

- Media ( channel, media )  

- Komunikan ( communicant, communicatee, receiver, recipient ) 

- Efek (effect, impact, influence)  

Jadi berdasarkan paradigma Lasswell tersebut, komunikasi adalah proses 
penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang 
menimbulkan efek tertentu. 
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2.1.2 Macam-macam Konteks Komunikasi 

Komunikasi bisa diklasifikasikan berdasarkan konteksnya. Untuk 
mengetahui komunikasi berdasarkan konteksnya para ahli melihat hal tersebut 
berdasarkan tingkat atau level. Tingkat atau level bisa diketahui dari jumlah 
pelaku yang terlibat dalam komunikasi. 

Menurut Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 
mengatakan bahwa: 

Terdapat empat tingkat komunikasi yang disepakati banyak pakar, yaitu: 
komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan 
komunikasi massa. Beberapa pakar lain lain menambahkan komunikasi 
intrapribadi, diadik (komunikasi dua orang) dan komunikasi publik (pidato 
didepan khalayak). (2007:80) 

Jika dilihat dari uraian diatas, tingkatan komunikasi tersebut dimulai dari 
yang jumlahnya sedikit hingga yang jumlahnya banyak. Misalnya komunikasi 
antarpribadi, pelaku yang terlibat dua orang atau lebih, komunikasi kelompok 
yang terlibat tiga orang atau lebih dan yang paling banyak pelakunya adalah 
komunikasi massa. Semakin tinggi tingkatannya tentunya prosesnya pun semakin 
kompleks dan beragam. 

Sejumlah konteks komunikasi diatas yang dilihat dari tingkatannya, 
biasanya terdapat dalam kegiatan- kegiatan komunikasi yang terorganisir: oleh 
Effendy dalam bukunya Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, komunikasi yang 
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terjadi didalam kegiatan yang terorganisir disebut sebagai metode komunikasi. 
Metode komunikasi meliputi kegiatan- kegiatan yang terorganisir sebagai berikut:   

a. Jurnalisme/ jurnalistik (journalism) 
b. Hubungan Masyarakat (Public Relations) 
c. Periklanan (advertising) 
d. Propaganda 
e. Perang urat syaraf (psychological warfare) 
f. Perpustakaan 
g.  Lain- lain. (2003:56)  

Dari sejumlah kegiatan komunikasi yang disebutkan diatas, jurnalistik 
merupakan bagian yang akan menjadi fokus penelitian. Karena dalam kegiatan 
jurnalistik sangat memerlukan media, dalam penelitian ini media yang digunakan 
berupa media sosial yaitu Instagram.      

Banyak pakar komunikasi mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan 
konteksnya. Indikator paling umum untuk mengklasifikasikan komunikasi 
berdasarkan konteksnya adalah jumlah peserta yang terlibat dalam komunikasi. 
Konteks-konteks tersebut antara lain : 

A. Komunikasi Intrapribadi 
Komunikasi intrapribadi (atau bisa disebut intrapersonal) adalah 

komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya seperti berpikir. Komunikasi ini 
merupakan landasan komunikasi antarpribadi dan komunikasi dalam konteks-
konteks lainnya. Dengan kata lain, komunikasi intrapribadi ini melekat pada 
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komunikasi dua-orang, tiga-orang, dan seterusnya, karena sebelum berkomunikasi 
dengan orang lain kita biasanya berkomunikasi dengan diri-sendiri (mempersepsi 
dan memastikan makna pesan orang lain), hanya saja caranya sering tidak 
disadari. 

B. Komunikasi Antarpribadi 
Komunikasi antarpribadi (atau bisa disebut antarpersonal atau 

interpersonal) adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap-muka, yang 
memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, 
baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi ini adalah 
komunikasi diadik (dyadic communication) yang melibatkan hanya dua orang. 

C. Komunikasi Kelompok 
Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, 

yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu 
sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut, 
meskipun setiap anggota boleh jadi punya peran berbeda. Komunikasi kelompok 
biasanya merujuk pada komunikasi yang dilakukan kelompok kecil, jadi bersifat 
tatap-muka. Umpan balik dari seorang peserta dalam komunikasi kelompok masih 
bisa diidentifikasi dan ditanggapi langsung oleh peserta lainnya. 

D. Komunikasi Publik 
Komunikasi publik adalah komunikasi antar seorang pembicara dengan 

sejumlah besar orang (khalayak), yang tidak bisa dikenali satu persatu. 
Komunikasi demikian sering juga disebut pidato, ceramah, atau kuliah (umum). 
Tidak seperti komunikasi antarpribadi yang melibatkan pihak-pihak yang sama-
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sama aktif, satu pihak (pendengar) dalam komunikasi publik cenderung pasif. 
Umpan balik yang mereka berikan terbatas, terutama umpan balik bersifat verbal. 
Ciri-ciri komunikasi publik adalah terjadi di tempat umum (publik), merupakan 
peristiwa sosial yang biasanya telah direncanakan alih-alih peristiwa relatif 
informal yang tidak terstruktur, terdapat agenda, beberapa orang ditunjuk untuk 
menjalankan fungsi-fungsi khusus, acara-acara lain mungkin direncanakan 
sebelum atau sesudah ceramah disampaikan pembicara. Komunikasi publik sering 
bertujuan memberikan penerangan, menghibur, memberikan penghormatan, atau 
membujuk. 

E. Komunikasi Organisasi 
Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu organisasi, bersifat formal dan 

juga informal, dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada 
komunikasi kelompok. Oleh karena itu, organisasi dapat diartikan sebagai 
kelompok dari kelompok-kelompok. Komunikasi formal adalah komunikasi 
menurut struktur organisasi, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung 
pada struktur organisasi. 

F. Komunikasi Massa 
Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa, 

baik cetak atau elektronik, berbiaya relatif mahal, yang dikelola oleh suatu 
lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar 
orang yang tersebar di banyak tempat, anonim, dan heterogen. 
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2.1.3 Macam-macam Media Komunikasi 

Berbagai pengertian media menurut para ahli telah dikemukakan selama 
bertahun-tahun. Semuanya mengerucut pada dua pengertian yaitu media nirmassa 
dan media massa. Yang dimaksud dengan media nirmassa adalah media non 
massa yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti surat, telepon, 
telegram, poster, spanduk, papan pengumuman, bulletin, folder, majalah 
organisasi, radio amatir, dan lain-lain. Pengertian lainnya merujuk pada media 
komunikasi massa atau media massa  yaitu berbagai bentuk, alat, dan sistem yang 
digunakan dalam konteks komunikasi massa. Media massa menurut para 
ahli mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi, dan internet. 

a. Surat 

Surat adalah sebuah pesan yang ditulis atau dicetak pada kertas dan biasanya 
disimpan dalam amplop dan dikirimkan kepada seseorang atau organisasi. 
Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud 
dengan surat adalah kertas dan sebagainya yang bertulis. Makna lain adalah 
secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan. Surat juga dapat 
berarti sesuatu yang ditulis, yang tertulis, atau tulisan. 

Sebagai sarana komunikasi, surat memiliki beberapa tujuan yaitu menjaga 
hubungan dengan orang lain yang berjauhan jaraknya, sebagai sarana komunikasi 
dengan pihak lain, sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat bukti, jaminan 
keamanan, bukti sejarah, dan lain sebagainya. 
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b. Kartu pos 

Kartu pos adalah lembaran kertas tebal atau karton berbentuk persegi panjang 
yang ditujukan untuk menulis dan mengirim surat tanpa amplop. Kartu pos tidak 
hanya terbuat dari kertas atau karton tebal melainkan ada juga yang terbuat dari 
kayu tipis, tembaga, atau kelapa. Di beberapa tempat, biaya pengiriman kartu pos 
lebih murah dibandngkan dengan surat. Biasanya kartu pos dicetak oleh oleh 
perusahaan swasta, perorangan atau organisasi dan dikeluarkan oleh otoritas pos 
yang berwenang. Kartu pos tertua dikirim pada tahun 1840 kepada Theodore 
Hook yaitu seorang penulis yang berasal dari Fulham, London. 

Dalam bidang komunikasi pembangunan, kartu pos digunakan oleh 
Bangladesh dan Filipina untuk menyebarkan pesan-pesan pembangunan. Kartu 
pos pertama kali digunakan oleh para ahli komunikasi di Bangladesh untuk 
memberikan motivasi serta menyebarkan informasi dalam kampanye dan berbagai 
program pembangunan lain di daerah pedesaan. Digunakannya kartu pos sebagai 
media komunikasi karena memiliki potensi sebagai media massa yakni kartu pos 
biasa digunakan orang untuk memberi kabar kepada kerabatnya, mudah dibuat, 
biaya pembuatan murah, praktis, pesan ringkas dan mudah dibaca, mudah 
disimpan, dan  menimbulkan rasa senang (Jahi, 1981 : 125). 

c. Telepon 

Telepon adalah suatu perangkat yang menyuarakan suara dan gelombang 
listrik ke dalam relai yang dapat didengar, dan digunakan untuk komunikasi. 
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Telepon terdiri dari mikrofon dan speaker yang memungkinkan pengguna untuk 
berbicara dan mendengar transmisi dari pengguna lain. 

Sejarah perkembangan telepon diawali pada tahun 1896 yakni saat telepon 
pertama kali ditemukan. Pada awalnya, telepon mengharuskan operator untuk 
menghubungkan panggilan antar pengguna. Namun, dengan kemajuan teknologi, 
kini panggilan terhubung secara otomatis. Secara formal, telepon mengunakan 
sinyal analog untuk mengirimkan suara. Kini, sebagian besar panggilan 
ditempatkan di atas jaringan digital 

d. Telegram. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan 
telegram adalah berita yang dikirim dengan menggunakan telegraf atau disebut 
juga dengan kabar kawat. Dengan demikian, telegram adalah pesan tertulis yang 
dikirimkan dengan menggunakan telegraf dan dimana teks ditulis atau dicetak dan 
dikirimkan dengan tangan atau teleprinter. 

Sebelum telepon genggam dan surat elektronik berkembang seperti sekarang, 
telegram sangat berguna untuk menyampaikan kabar yang mendesak atau 
menyampaikan ucapan selamat hari raya. Kini, kita hampir tidak lagi melihat 
telegram di kantor pos dan menggunakan layanannya. 

e. Radio amatir 
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Radio amatir adalah radio yang menggunakan spectrum frekuensi radio untuk 
tujuan pertukaran pesan nonkomersial, eksperimen nirkabel, pelatihan mandiri, 
rekreasi pribadi, radiosport, dan komunikasi darurat. 

Istilah amatir digunakan untuk menentukan orang yang benar-benar 
berwenang yang tertarik dengan praktik radioelektrik dengan tujuan pribadi 
semata dan tanpa adanya kepentingan komersia 

f. Surat kabar 

Surat kabar atau koran adalah publikasi berseri yang berisi berita tentang 
berbagai kejadian terkini, artikel informatif lainnya tentang politik, olahraga, seni, 
dan lain sebagainya. Pada umumnya, koran dicetak dengan kertas yang relative 
murah. Organisasi jurnalisme yang menerbitkan surat kabar itu sendiri sering 
disebut secara metonim. 

Surat kabar mulai berkembang pada abad ke-17 sebagai lembar informasi bagi 
pebisnis. Pada abad 19, surat kabar mulai berkembang di Eropa dan Amerika. 
Kini, surat kabar  dipublikasikan secara daring dan juga di media cetak. 

g. Televisi 

Televisi adalah salah satu media siaran selain radio yang digunakan untuk 
mentransmisikan gambar bergerak dalam bentuk hitam putih atau monokrom atau 
berwarna, dan dalam dua atau tiga dimensi serta suara. Istilah televisi juga 
merujuk pada perangkat televisi, jenis program televisi, atau media transmisi 
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televisi. Televisi adalah salah satu media massa untuk hiburan, pendidikan, berita, 
politik, gossip, dan periklanan. 

Sejarah perkembangan televisi berawal di tahun 1920an dan mencapai puncak 
kejayaannya pada tahun 1950an karena digunakan sebagai media untuk 
mempengaruhi opini publik. Pada umumnya, terdapat beberapa jenis televisi yaitu 
televisi jaringan (ABC, FOX, NBC, dan lain-lain), televisi sindikasi, televisi lokal, 
televisi kabel (MTV, VH1), dan televisi satelit. 

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh televisi seperti jangkauan hasil 
keluaran yang sangat luas, isi bersifat audio visual, teknologi dan organisasi yang 
kompleks, isi yang bervariasi, dan lain sebagainya telah membuat para peneliti 
lainnya tertarik untuk meneliti efek siaran televisi terhadap khalayak. Berbagai 
penelitian terkait dengan efek siaran televisi terhadap khalayak massa dituangkan 
dalam teori kultivasi yang pada intinya menyatakan bahwa konstruksi realitas 
sosial oleh khalayak massa dipengaruhi oleh media massa yakni televisi. 

h. Internet 

Era digital dalam sejarah perkembangan teknologi komunikasiditandai dengan 
kehadiran media baru yaitu internet. Di era globalisasi seperti sekarang, internet 
telah menjadi sumber utama informasi dari berbagai belahan dunia dan tema. 
Derasnya arus informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen akibat 
kehadiran internet sebagai media komunikasi telah menjadikan konsumen belajar 
untuk mencari informasi yang benar-benar valid dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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Selain mencari informasi, konsumen juga memanfaatkan internet untuk 
berkomunikasi dengan orang-orang yang berjauhan secara geografis. Komunikasi 
via internet dikenal juga dengan nama komunikasi online atau komunikasi 
daring. Jenis-jenis komunikasi daring berdasarkan metode penyampaiannya yang 
seringkali kita gunakan untuk berkomunikasi diantaranya adalah jejaring sosial, 
pesan instan, blog, video conference, dan surat elektronik. 

Sebagai media, internet memiliki beberapa ciri yaitu berbasiskan teknologi 
komputer, bersifat fleksibel, interaktif, berfungsi umum dan privat, memiliki 
aturan dengan tingkatan yang rendah, saling keterhubungan, mudah diakses, dan 
lain-lain. 

2.1.4 Tujuan Komunikasi   

Setiap individu dalam berkomunikasi pasti mengharapkan dari tujuan  
komunikasi itu sendiri, secara umum tujuan komunikasi adalah mengharapkan  
adanya umpan yang diberikan oleh lawan bicara serta semua pesan yang kita  
sampaikan dapat diterima oleh lawan bicara kita dan adanya efek yang terjadi  
setelah melakukan komunikasi tersebut. 

Tujuan komunikasi menurut Effendy dalam bukunya Ilmu Komunikasi dan 
Teknik Komunikasi bahwa terdapat tujuan komunikasi yang meliputi:   

a. Mengubah sikap (to change the attitude) Mengubah sikap disini adalah 
bagian dari komunikasi, untuk mengubah sikap komunikan melalui pesan 
yang disampaikan oleh komunikator, sehingga komunikan dapat 
mengubah sikapnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. 
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b. Mengubah opini/ pendapat/ pandangan (to change the opinion) mengubah 
opini, dimaksudkan pada diri komunikan terjadi adanya perubahan opini/ 
pandangan/ mengenai sesuatu hal, yang sesuai dengan apa yang 
diharapkan oleh komunikator. 

c. Mengubah perilaku (to change the behavior)  Dengan adanya komunikasi 
tersebut, diharapkan dapat merubah perilaku, tentunya perilaku komunikan 
agar sesuai dengan apa yang diharapkan komunikator. 

d. Mengubah masyarakat (to change the society)  Mengubah masyarakat 
yaitu dimana cakupannya lebih luas, diharapkan dengan komunikasi 
tersebut dapat merubah pola hidup masyarakat sesuai dengan keinginan 
komunikator. (1993:55)   

Jadi dapat disimpulkan tujuan komunikasi itu adalah mengharapkan  
perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan perilaku, perubahan sosial. Serta  
tujuan utama adalah agar semua pesan yang disampaikan dapat dimengerti dan  
diterima oleh komunikan dan menghasilkan umpan balik.    

2.2 Media 

Media adalah sarana penyampaian termasuk didalamnya adalah media 
penyiaran (TV dan Radio), media cetak (surat kabar dan majalah), surat langsung, 
iklan outdoor dan media pendukung lainnya. Media erat kaitannya dengan iklan 
sehingga pola pikir masyarakat mengatakan media adalah tempat untuk beriklan. 
Dengan media penyampaian komunikasi seperti penawaran produk dapat 
disampaikan langsung kepada konsumen. Media dapat berupa media 
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konvensional seperti radio, TV, billboard, poster, koran dan majalah tetapi juga 
dapat berupa media online. 

Media juga mempunyai kekuatan dan kelemahan, hal ini sangat 
berpengaruh terhadap komunikasi yang mereka bawa. Kekuatan dan kelemahan 
media yaitu ; 

Tabel 2.2 Kekuatan dan Kelemahan Media 

Media Kekuatan Kelemahan 
Koran  Berwujud   

 Biaya produksi 
rendah  

 Short lead time   
 Reader Habit 

 Media waste 
(massaudience)  

 Menurunkan jumlah 
pembaca 

Majalah  Target yang selektif   
 Reproduksi kualitas 

tinggi   
 Tahan Lama 

 Long lead time  
 Low mass reach  
 Biaya produksi 

tinggi 
 Low frequency 

Televisi  Lokal dan Nasional  
 Targeted Cable 

channels  
 Biaya produksi 

tinggi 
 Mengganggu 

Radio  Target yang selektif   
 Biaya produksi 

yang rendah   
 Jangkauan terbatas  
 Terbatas pada suara 

saja 
(Dipublikasi pada 6 Mei 
2014 oleh afsarinaelga) 
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2.2.1  Media Baru (New Media) 

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi 
komunikasi telah menggeser kehebatan media massa yang selama ini menjadi 
primadona diantara media lainnya sebagai media penyampai pesan. Kehadiran 
internet ditengah- tengah kehidupan masyarakat merupakan awal dari munculnya 
Media baru (New Media).   

Menurut Martin Lister dalam bukunya New Media a critical introduction bahwa:   

Istilah new media atau media baru lambat laun mulai dikenal pada tahun 
1980. Dunia media dan komunikasi mulai terlihat berbeda dengan hadirnya media 
baru ini, tidak terbatas pada satu sektor atau elemen tertentu. Dalam pengertian 
ini, munculnya media baru‟ sebagai semacam fenomena yang dilihat dari sisi 
sosial, teknologi, dan perubahan budaya.(2009:10)    

 Proses kemajuan terhadap media ini bersifat sentral bagi pemahaman 
tentang mediamorfosis. Menurut Fidler dalam bukunya Mediamorfosis 
menyatakan :   

Mediamorfosis adalah transformasi media komunikasi, yang biasanya ditimbulkan 
akbat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang 
dirasakan, tekanan persaingan dan politik, serta berbagai inovasi sosial dan 
teknologi. (2003:35)   

Media baru tidak muncul begitu saja dan terlepas dari yang lain, semuanya 
muncul secara bertahap dari metamorfosis media terdahulu. Ketika bentuk-bentuk 
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yang lebih baru muncul, bentuk- bentuk terdahulu cenderung beradaptasi dan 
terus berkembang bukan mati.   

Media baru ini sesungguhnya merujuk pada berbagai perubahan mendalam 
media produksi, distribusi dan penggunaan. Ini adalah perubahan teknologi, 
tekstual, konvensional dan budaya. Mengingat hal ini, tetap diakui bahwa sejak 
pertengahan 1980-an sejumlah konsep kedepan yang menawakan untuk 
menentukan karakteristik kunci dari bidang media baru secara keseluruhan. 

Istilah utama dalam wacana tentang media baru ini adalah digital, 
interaktif, hypertextual, jaringan dan stimulasi. Beberapa contoh seperti internet, 
website, komputer, multimedia, permainan komputer, CD-ROOMS, dan DVD. 
Media baru bukanlah televisi, film, majalah, buku atau publikasi berbasis kertas. 
Sudah jelaslah bahwa new media atau media baru adalah media yang berbasis 
teknologi komputer, kemajuan teknologinya baik dari segi hardware dan software.   

Media baru juga merupakan bagian dari cyberculture, implikasi dari 
perkembangan teknologi dunia maya sebagai perpanjangan indera manusia 
menyebabkan lahirnya perilaku baru/ sosiologi, dan budaya yang berhubungan 
dengan penggunaan teknologi dunia maya.   

Menurut Soleh Soemirat dalam bukunya Dasar- dasar Public Relations 
mengatakan bahwa:   

Media baru yang sangat fenomenal dan diminati oleh banyak orang diseluruh 
penjuru dunia adalah internet. Internet merupakan jaringan longgar dari jaringan 
komputer yang menjangkau jutaan orang diseluruh dunia. (2002:122)   
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Pada mulanya internet dikembangkan oleh Pentagon, pada tahun 1960-an 
internet merupakan sistem hubungan jarak jauh dari berbagai jaringan komputer, 
yang dihubungkan melalui modem dan jalur telepon. 

Internet merupakan suatu sumber informasi yang sangat besar. Namun hal 
tersebut tergantung dari apa yang dilihat oleh dipengguna internet dari 
keanekaragaman sumber informasi yang tersedia. Dengan ditemukannya mesin 
pencari (Search Engine) seperti google, yahoo, maka hal tersebut menjadi 
semakin mudah untuk dilakukan. Pada tahun 1990, seorang ilmuwan Eropa 
mengembangkan World Wide Web (WWW) atau biasa yang kita kenal dengan 
website. Website merupakan halaman- halaman informasi yang berbentuk teks, 
grafik, dan hypertext. Informasi yang diletakkan di WWW disebut homepage. 
Setiap homepage mempunyai alamatnya sendiri- sendiri. Informasi yang disajikan 
dalam website bukan hanya berupa teks, tetapi juga berupa menggambar bahkan 
multimedia.   

 Internet menjadi sebuah revolusi dari komunikasi yang sangat luas dan 
mendalam serta memberikan banyak kemudahan bagi individu maupun organisasi 
dalam menyampaikan dan menerima informasi dalam waktu yang lebih cepat dan 
lebih luas jangkauannya.   

Pakar media baru John Pavlik dan Shawn McIntosh dalam Cutlip , Center, 
dan Broom pada buku Effective Public Relations mengatakan tentang 
“Konvergensi Media” yaitu:   
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Menyatukan telekomunikasi, komputer, dan media dalam lilngkungan digital. 
Konvergensi dan perubahan yang dihasilkan telah mengubah banyak aspek dasar 
dari media massa dan komunikasi. (2007:287)   

Dari pengertian di atas dikatakan bahwa media baru adalah perpaduan antara 
telekomunikasi, komputer dan media dalam bentuk digital. Perpaduan unsur- 
unsur tersebut telah mengubah banyak aspek dasar dari media massa dan 
komunikasi. Jika dikatakan dengan menggunakan media massa pesan akan bisa 
disampaikan secara luas, maka media baru bisa menyiarkannya secara lebih luas 
lagi menembus ruang dan waktu dan tidak hanya sekedar aspek penyiaran yang 
akan dihasilkan tetapi media baru mamu membentuk sebuah jaringan. 

2.2.2 Media Sosial 

Media sosial adalah media yang didesain untuk memudahkan interaksi 
sosial, yang bersifat interaktif. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang 
mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat broadcast 
media monologue (satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak 
audiens ke banyak audiens). Media sosial juga mendukung terciptanya 
demokratisasi informasi dan ilmu pengetahuan, yang mengubah perilaku audiens 
dari yang sebelumnya pengonsumsian konten beralih ke pemroduksi konten.   

Media sosial merupakan salah satu produk dari kemunculan new media. 
Didalam media sosial individu – individu maupun kelompok saling berinteraksi 
secara online melalui jaringan internet. Semenjak kemunculannya, media sosial 
tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga mulai digunakan oleh organisasi 
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atau perusahaan- perusahaan besar maupun kecil untuk melakukan komunikasi 
dengan publiknya.   

Media sosial dalam buku Communication In Our Lives, oleh Julia T 
Woods dikatakan bahwa: Blogs open new possibilities for interacting and building 
community (2009:316). Yang dimaksud oleh Julia adalah Media sosial 
membangun banyak kemungkinan mengenai interaksi didalamnya dan juga 
kemampuan untuk membuat sebuah komunitas yang baru.   

Solis dalam bukunya Engage The Complete Guide for Brands and 
Businesses to Build, Cultivate, and Measure Success in the New Web 
menjabarkan pengertian media sosial sebagai berikut:   

Social Media is ... 

a. A platform for the socialization of media. 
b. The online tools that facilitate conversations. 
c. Connections between friends, peers, and influencers. 
d. Collaborations.  
e. The redistribution of influence.  
f. A call for humanizing personal and audiences, and the stories that link 

them together.  
g. Compassionate.  
h. Words, pictures, video, chatter, audio, and also experiences, observation, 

opinions, news, and insights.  
i. An oppurnity and a privilege. 
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Arti dari di atas Media sosial adalah ,, 

a. Sebuah platform untuk media sosialisasi. 
b. Alat onlline yang memfasilitasi percakapan. 
c. Koneksi antara teman, rekan- rekan dan influencer. 
d. Kolaborasi. 
e. Redistribusi pengaruh. 
f. Sebuah panggilan untuk memanusiakan personal, penonton, dan caerita- 

cerita yang menghubungkan mereka bersama-sama. 
g. Pengasih, h. Kata- kata, gambar, video, obrolan, audio, dan juga 

pengalaman, pengamatan, opini berita, dan wawasan. 
h. Kesempatan dan hak istimewa.  

Dalam definisi diatas menjabarkan beberapa unsur dalam media sosial, mulai 
dari fungsi media sosial hingga apa saja yang ada didalamnya. Di dalamnya 
tentunya terdapat pesan atau informasi yang disebutkan dalam definisi diatas 
adalah selain berupa gambar atau video juga berupa pengalaman, pengamatan, 
opini, berita dan wawasan yang dapat disebarluaskan kepada individu lain yang 
terjaring dalam media sosial yang sama.   

Media sosial memiliki aliran informasi yang tidak terbatas, namun hal 
tersebut bisa memicu kebosanan, dikarenakan kejenuhan akan banyaknya  
informasi yang diterima, sehingga pada titik puncak manusia akan mencari bentuk 
media sosial yang bentuknya berbeda.   
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Media sosial dapat tampil dalam banyak bentuk, seperti wiki, podcast, 
forum di Internet atau forum diskusi. Teknologi seperti e-mail, pesan instan, VoIP 
dan photosharing adalah alat yang sering digunakan. Isinya dapat berbentuk 
grafik, teks, foto, audio, dan video. Contoh media sosial termasuk Youtube 
(Tempat berbagi video dan jaringan sosial), Facebook (Jejaring sosial), Twitter 
(Jejaring Sosial), Instagram (Tempat berbagi foto dan video dan jaringan sosial), 
Google (Jejaring sosial dan mesin pencari) , MySpace (Jejaring Sosial), dan lain-
lainnya. 

2.2.3 Motif Penggunaan Media Sosial 

Sosial media saat ini tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan sehari hari. 
Saat ini sosial media sepertinya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
kehidupan. Perkembangan teknologi informasi yang pesat merupakan salah satu 
penyebab boomingnya sosial media. Para web developer pun kini berlomba-
lomba untuk mengembangkan berbagai sosial media yang dapat dinikmati oleh 
segala kalangan. Sebut saja Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan masih banyak 
lagi. 

Beberapa manfaat dari sosial : 

1. Sosial Media Untuk Bersosialisasi 

Manfaat sosial media tentu sesuai namanya yaitu untuk bersosialisasi. 
Sosialisasi ini dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, tanpa batas waktu dan 
ruang, tapi terbatas pada koneksi, sinyal, dan kuota internet. Hehehe. Hal inilah 



29  

tujuan utama dari sosial media, dan sukses menyedot banyak pengguna yang ingin 
bersosialisasi dan berkomunikasi dengan kerabatnya. 

2. Media Sosial dapat mempertemukan Teman Lama. 

Masih ada hubungannya dengan bersosialisasi, sosial media terkadang bisa 
membawa kita untuk bertemu teman lama, teman masa kecil, partner bisnis yang 
lost contact, bahkan bisa bertemu dengan saudara kandung yang terpisah lama. 
Ada beberapa kejadian, dimana dua orang saudara kembar yang hidupnya terpisah 
sangat jauh dan tidak saling mengenal, malah akhirnya bisa bertemu di dalam 
sosial media. Atau ada juga kejadian ketika kita melihat nama yang cukup 
familiar dan pernah kita kenal, dan ternyata itu adalah teman anda di masa kecil! 
Senang sekali bukan? Bisa bertemu dengan teman lama berkat sosial media. 

3. Media Sosial Menemukan teman baru 

Ini salah satu manfaat sosial media yang sangat menarik. Dari hasil 
bermain di sosial media, anda bisa mendapatkan teman-teman baru yang mungkin 
cocok dengan anda. Teman-teman baru ini bisa saja diperoleh dari hasil iseng-
iseng dalam menggunakan sosial media. Bukankah menyenangkan bisa 
mendapatkan teman baru, dan menambah tali silaturahmi. 

4. Sebagai media penghibur 

Mulai dari cerita-cerita lucu, gambar-gambar lucu, ataupun kutipan 
kutipan menarik yang dapat membuat anda rileks dan bisa melupakan galau dan 
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pusing sejenak. Apabila anda sedang suntuk, anda juga dapat mencari berbagai 
hal menarik yang dapat menghibur anda di sosial media. 

5. Penyaluran Hobi 

Ada banyak grup dan akun dari sosial media yang menjadi tempat 
berkumpulnya para pengguna dengan minat dan hobi yang sejenis. Ada komunitas 
kendaraan bermotor, komunitas hobi unik, komunitas kolektor, komunitas 
supporter, komunitas pencinta music, dan bahkan ada pula komunitas karyawan 
dengan jenis pekerjaan yang sama. Dalam komunitas ini, para pengguna sosial 
media dapat saling berbagi pengalaman, tips, dan banyak hal mengenai hobi dan 
kesamaan minat mereka. 

6. Memberikan Berbagai Macam Informasi ter-update 

Informasi ter-update, seperti berita terbaru, gossip, dan informasi lain 
seperti lowongan pekerjaan, informasi jual beli kendaraan, dan informasi lainnya 
pun dapat dengan mudah kita temui di sosial media. Hal ini sangat membantu para 
penggunanya dalam beraktivitas dan menjalani hari-hari. 
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2.2.4 Instagram 

a. Pengertian Instagram 

Instagram menjadi media sosial dengan peningkatan jumlah pengguna 
aktif terbesar dalam 4 tahun terakhir. Jumlah pengguna aktif Instagram melonjak 
23 persen dari 130 juta pengguna pada Juni 2013 menjadi 150 juta per bulan pada 
kuartal keempat tahun lalu. Nama Instagram sendiri berasal dari pengertian dari 
keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti 
kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. 
Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di 
dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, 
dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada 
orang lain dengan cepat.    

Pengertian Instagram menurut Atmoko dalam bukunya Instagram 
Handbook adalah seperti berikut:  

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. (2012:4)   

Instagram adalah aplikasi layanan berbagi foto yang memungkinkan 
pengguna untuk berfoto dan memberi filter lalu menyebarluaskannya di sosial 
media seperti facebook, twitter, dan lainnya.  
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Michel "Mike" Krieger (lahir 4 Maret 1986) adalah pengusaha Brasil dan 
insinyur perangkat lunak, yang mungkin paling dikenal sebagai co-founder 
Instagram, bersama Kevin Systrom. Lahir di Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, Krieger 
pindah ke California pada tahun 2004 untuk menghadiri Stanford University. Di 
Stanford, di mana ia belajar sistem simbol, ia bertemu Kevin Systrom. Keduanya 
mendirikan Instagram di 2010. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau 
iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan 
telepon kamera Android apapun dengan sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang 
terbaru. Aplikasi ini tersebar melalui Apple App Store dan Google Play.  

Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan mengikuti akun pengguna 
lainnya atau memiliki akun Instagram. Dengan demikian komunikasi antara 
sesama pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka 
dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 
Pengikut atau followers juga menjadi salah satu unsur yang penting, dan jumlah 
tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat 
menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman 
yang ada di dalam Instagram, dapat menggunakan teman-teman mereka yang juga 
menggunakan Instagram atau membagiakan unggahan fotonya melalui jejaring 
sosial seperti Twitter dan juga Facebook.  

2.2.5 Sejarah Instagram 

Pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc adalah sebuah perusahaan startup 
yang berfokus khusus untuk pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada 
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awalnya mereka hanya fokus di HTML5 mobile. Dalam perkembangannya kedua 
CEO Mike Krieger dan Kevin Systrom memutuskan untuk lebih fokus pada satu 
bagian saja.   

Setelah mencari ide selama satu minggu mereka akhirnya membuat versi 
pertama dari Burbn. Awalnya masih kurang sempurna tetapi semakin lama 
semakin baik hasilnya. Setelah sudah selesai aplikasi ini terdapat di dalam iphone 
tetapi di dalamnya terlalu banyak fitur-fitur, mereka berusaha untuk mengurangi 
beberapa fitur yang ada namun karena sulit mereka akhirnya memulai kembali 
dari awal dan memfokuskan kepada foto, komentar dan kemampuan untuk 
menyukai foto-foto yang ada. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram Pada 
tanggal 9 April 2012, dengan perkiraan nilai 1 miliar dolar situs jejaring sosial 
Facebook mengambil alih Instagram. 

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 
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 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. 
2.3.1 Pengertian Selfie 

Beberapa orang mugkin masih bingung dengan arti atau konsep dari selfie 
itu sebenarnya apa. Untuk lebih jelasnya, beberapa pendapat dari ahli dapat 
membantu kita memahami dengan jelas pengertian atau konsep dari selfie yang 
banyak dijadikan acuan. Pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Siapa yang 
tidak mengenal selfie, semua orang terutama pengguna handphone berkamera 
jenis apapun itu pasti mengetahui apa itu selfie. Rata-rata penguna handphone 
tersebut pasti pernah melakukan selfie. 

Definisi selfie itu sendiri adalah a photograph that one has taken of one 
self, typically one taken with a smarthphone or webcam and upload to a media 
soial website atau dengan kata lain yaitu memotret diri sendiri atau lebih yang 
diambil melalui kamera handphone dan kemudian di unggah ke media sosial 
(Syahbana, 2014:9). 

Kemudian menurut Kartikawati (2014) mengatakan bahwa selfie 
merupakan gaya foto yang menampilkan diri sendiri entah itu wajah, seluruh 
tubuh atau hanya bagian tertentu dari tubuh. Foto selfie ini dilakukan oleh diri 
sendiri tanpa meminta bantuan orang lain untuk memotret Anda. Saat 
melakukannya, si pelaku selfie akan memegang ponsel berkamera atau kamera 
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dengan salah satu tangannya dan mengarahkan lensa ke bagian yang ingin difoto. 
(http://wolipop.detik.com/read/2014/02/07/074842/2489885/852/fenomena-selfie-
dan-alasan-aksi-foto-narsis-ini- begitu-digemari). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa selfie adalah sebuah foto 
diri baik ituwajah, kaki, kepala atau apapun asal itu bagian dari diri kita yang di 
ambil oleh dirikita sendiri menggunakan kamera, baik itu kamera yang ada pada 
smartphone atau kamera biasa dan juga webcame kemudian di unggah ke akun 
media jejaring sosial yang dimiliki. 

Selain dari selfie, masyarakat juga kini tenggah dikenalkan dengan istilah 
baru yakni Groufie. Kata groufie ini merupakan kepanjangan dari group selfie, 
bedanya dengan selfie adalah groufie merupakan memotret bersama group atau 
teman sekelompok. Jadi groufie tidak dilakukan seorang diri, tetapi bersamaan 
dengan orang lain. Sedangkan selfie dilkukan sendiri. Terkadang memang orang 
masih banyak yang salah menafsirkan perbedaan antara selfie dan juga groufie. 
(http://malratuindah.co.id/selfie-groufie-dan-dronie/, di unduh pada 25 April 
2015). 

Dalam pengertian ini bukan berarti foto diri yang tidak di unggah ke 
jejaring sosial tidak bisa dikatakan selfie, tetapi memang umumnya seseorang 
melakukan kegiatan selfie ini dengan tujuan untuk di unggah ke jejaring sosial. 
Kegiatan mengunggah foto tersebut ke jejaring sosial karena pelaku selfie ini 
ingin mendapatkan tanggapan dari orang lain yang melihat foto selfienya dalam 
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akun jejaring sosial yang sama. Foto diri yang tidak di unggah atau hanya 
disimpan dalam gadget tetap disebut foto selfie. 

2.3.2 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, 2003:46) 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.” 

Konsep mengenai self disclosure dijelaskan oleh (DeVito, 1997: 40), yang 
mengartikan 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.  

Pengertian lain mengenai self disclosure menurut Johnson (1981: 14), bahwa: 
“Pengungkapan diri atau self disclosure adalah mengungkapkan reaksi atau 
tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan 
informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 
tanggapan kita di masa kini tersebut” 
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 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 iniyaitu peneliti akan meneliti fenomena self disclosure atau 
pengungkapan diri oleh remaja dewasa yang tergabung dalam komunitas Malang 
Pop Punk pada media sosial instagram.  

1. 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. 

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), 
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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, remaja dewasa yang tergabung dalam komunitas Malang Pop 
Punk 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 remaja dewasa yang tergabung dalam komunitas 
Malang Pop Punk 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 
berpikir secara spontan, melibatkan emotional yang kadang kurang 
terkontrol. Untuk itu, akan diteliti lebih lanjut mengenai fenomena self 
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disclosure remaja dewasa yang tergabung dalam komunitas Malang Pop 
Punk 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. 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. 

3.   Keabsahan sosial 
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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, fungsi self disclosure pada media sosial lebih tepat 
pada poin pertama yaitu ekspresi, dimana pengungkapan diri remaja dewasa 
yang tergabung dalam komunitas Malang Pop Punk dilakukan pada media 
sosial sebagai fungsi mengekspresikan perasaan untuk mendapatkan kepuasan 
hati atau hanya mengejar eksistensi di dunia maya. Bagaimana perbedaan 
remaja dewasa yang dikategorikan sering mengekspresikan keterbukaan dirinya 
di media sosial dengan remaja yang lebih sedikit melakukan keterbukaan diri di 
media sosial instagram. Peneliti ingin mengkaji keterbukaan diri remaja dewasa 
di media sosial instagram melalui komunitas Malang Pop Punk. 
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3. 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.  

4. 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 

2.3.3 Teori Self disclosure 
 Proses yang dilakukan dalam memahami tingkat kesadaran dan 
penyingkapan diri melalui Johari Window yaitu Luft, 1969 (dalam buku 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 
ketahui dan diketahui oleh orang lain. Kuadran ini adalah dasar bagi 
kebanyakan komunikasi antara dua orang. 
 

1. Terbuka  2. Buta 

3. Tersembunyi  4. Tidak tahu 
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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. 

 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 
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yang lebih luas tentang diri dalam kaitannya dengan orang lain, akan 
meningkatkan penghargaan diri dan penerimaan diri. 
2.3.4 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 remaja dewasa 
yang tergabung dalam komunitas Malang Pop Punk di Instagram” yang nantinya 
akan dikaitkan dengan Teori johari Window 

 Kerangka berpikir peneliti tentang Bagaimana self disclosure remaja 
dewasa pada anggota komunitas Malang Pop Punk di Instagram Mengacu pada 
teori self disclosure yaitu teori Johari Window yang menunjukan terdapat 4 
jendela kuadran sebagai bentuk self disclosure dari remaja dewasa. 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 remaja dewasa dalam melakukan self 
disclosure di media sosial instagram. 

 Kerangka pemikiran peneliti berawal dari diri individu remaja dewasa itu 
sendiri kemudian dihubungkan dengan mengkaji dan menganalisis beberapa aspek 
yang berkaitan dengan self disclosure yaitu dimensi, fungi, manfaat, dan yang 
terakhir adalah faktor-faktor, self disclosure yang dilakukan remaja dewasa di 
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instagram yang nantinya akan dikaitkan dengan teori self disclosure yaitu teori 
Johari Window termasuk kedalam kuadran yang manakah self disclosure remaja 
dewasa yang peneliti teliti.  

Berdasarkan kerangka pemikiran peneliti mengenai tema yang sudah 
peneliti jelaskan diatas, peneliti membuat bagan kerangka berpikir peneliti untuk 
memperjelas pembaca yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
2.4 Pengegunaan Self Disclosure dan Fungsi Instagram 

1. Penggunaan Self Disclosure 
 Self-disclosure atau pengungkapan diri memiliki peranan yang penting 
dalam interaksi sosial, untuk dapat berani menyampaikan pendapatnya, perasaan 
dan segala yang ada di pikirannya. Para ahli psikologi menganggap bahwa 

Self disclosure di 
media sosial 

Instagram 

Diri Remaja Dewasa 
pada  anggota 

Komunitas Malang 
Pop Punk 

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 Remaja Dewasa Anggota Komunitas  
Malang Pop Punk di Media Sosial Instagram 
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pengungkapan diri sangatlah penting. Hal ini didasarkan pada pendapat yang 
mengatakan bahwa pengungkapan diri yang dilakukan secara tepat merupakan 
indikasi dari kesehatan mental seseorang. Penelitian menunjukkan bahwa individu 
yang mampu mengungkapkan diri secara tepat terbukti lebih mampu 
menyesuaikan diri (adaptif), lebih percaya diri, lebih kompeten, ekstrovert, dapat 
diandalkan, lebih mampu bersikap positif dan percaya pada orang lain, lebih 
obyektif dan terbuka (Johnson dalam http://www.e-psikologi.com). 
Manfaat self-disclosure dijabarkan sebagai berikut (Papu, 2002 
dalam http://www.e-psikologi.com) : 
1. Meningkatkan kesadaran diri (self-awarenes) 
2. Membangun hubungan yang lebih dekat dan mendalam, saling membantu dan 

lebih berarti bagi kedua belah pihak. 
3. Mengembangkan keterampilan berkomunikasi 
4. Mengurangi rasa malu dan meningkatkan penerimaan diri (self acceptance) 
5. Memecahkan berbagai konflik dalam masalah interpersonal. 
6. Memperoleh energi tambahan dan menjadi lebih spontan. 
7. Meringankan diri dari beban pikiran yang mengakibatkan ketegangan dan 

stres. 
Sedangkan Derlega dan Grzelak (dalam Sears 1989: 254) mengajukan lima fungsi 
pengungkapan diri yaitu : 

1. Ekspresi : Perasaan senang, kecewa, kesal tentang suatu hal pasti pernah 
dirasakan. Untuk mengeluarkan perasaan itu lebih senang pada seseorang 
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yang sudah dikenal. Dengan pengungkapan diri akan mendapat kesempatan 
untuk mengekspresikan perasaan tersebut. 

2. Penjernihan diri (self clarification) : Dengan saling berbagi perasaan pada 
orang lain tentang masalah yang dihadapi, berharap mendapat penjelasan dan 
pemahaman dari orang lain sehingga pikiran akan menjadi jernih dan tenang 
untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. 

3. Keabsahan sosial (social validation) : Dengan sudut pandang sendiri akan 
cenderung menggunakan ukuran yang idealistis menurut diri sendiri, dengan 
mengkomunikasikannya pada orang lain akan mendapatkan informasi tentang 
kebenaran dari pandangan diri sendiri, persetujuan, dukungan atau sebaliknya. 

4. Kendali sosial (social control) : Seseorang dapat mengemukakan atau 
menyembunyikan informasi tentang keadaan dirinya yang dimaksudkan untuk 
mengadakan control sosial. 

5. Perkembangan hubungan (relationship development) : Saling berbagi rasa dan 
informasi tentang diri pribadi kepada orang lain dan saling percaya adalah 
usaha yang penting dalam merintis suatu hubungan sehingga akan semakin 
meningkatkan keakraban. 
2. Fungsi Instagram 
Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto saja, 

melainkan juga untuk menyunting foto-foto yang memiliki 16 efek yang dapat 
digunakan untuk menyunting foto. Dengan aplikasi Instagram, foto-foto Anda 
dapat diunggah melalui jejaring sosial seperti facebook, twitter, foursquare, flickr, 
dan juga posterous. 
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Sebelum dibeli oleh Facebook, Twitter telah menyatakan minatnya untuk 
membeli Instagram pada 2011. Namun, musim panas lalu, Systrom bertemu 
dengan Zuckerberg, yang melempar gagasan untuk menjualnya ke Facebook. 
Systrom dan Kreiger menolak semua penawaran karena mereka berniat 
membangun perusahaan independen, kata orang yang akrab dengan pemikiran 
mereka. 

Namun, Zuckerberg meyakinkan Systrom bahwa Instragram akan lebih kuat 
di bawah payung Facebook daripada beroperasi sebagai pemain independen. 
Zuckerberg mengatakan bahwa Instragram akan berfungsi sebagai perusahaan 
independen di bawah Facebook, janji yang belum pernah dibuatnya pada setiap 
target akuisisi lainnya. 


