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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu 

memerlukan dan membutuhkan orang lain. Manusia pun ditakdirkan untuk 

hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Untuk itu, menjalin interaksi 

dengan individu lain dan lingkungan sekitar tidak pernah lepas dari segala 

aktivitas hidup seseorang. Contohnya, berinteraksi didalam lingkungan 

keluarga, kita pasti berinterkasi satu sama lain dengan anggota keluarga yang 

lain, kemudian juga pada lingkungan masyarakat yang ranahnya lebih luas. 

Membuat kita harus mampu menjalin suatu hubungan satu sama lain dengan 

teman, rekan kerja, kekasih, bahkan tukang parkir sekalipun. Artinya manusia 

tidak akan bisa terlepas dari adanya interkasi dan komunikasi dengan manusia 

lainnya. 

Interaksi sosial menurut Slamet Santoso (dalam Ningsih, 2015) 

menyatakan bahwa interkasi sosial merupakan salah satu cara seorang individu 

untuk tetap menjaga tingkah laku sosialnya. Sehingga individu tersebut dapat 

berinteraksi sosial dengan individu yang lain. Suatu interaksi juga tanpa disadari 

mengharuskan kita agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan disituasi apa 

saja. Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (dalam Bungin, 

2006: 55) bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan yang dinamis, dimana 
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didalamnya menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. 

Dalam membangun suatu interaksi, seorang individu tentu melakukan 

penyampaian informasi terhadap individu lainnya mengenai dirinya. 

Penyampaian informasi kepada individu lain ini biasa disebut Self disclosure 

(pengungkapan diri). Self disclosure didefinisikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang 

lain. 

Menurut Greene, Derlega, dan Mathews (dalam Akbar & Faryansyah, 

2018) semua bentuk komunikasi, verbal maupun nonverbal yang bersifat 

mengungkapkan informasi tentang diri dan perilaku komunikatif merupakan 

suatu perilaku pengungkapan diri. Sedangkan menurut Devito (dalam Ningsih, 

2015) self disclosure ialah bentuk komunikasi dimana kita memberikan 

informasi tentang diri sendiri ke orang lain yang biasanya kita sembunyikan. 

Jourard dan Lasakow (1958) (dalam Akbar & Faryansyah, 2018)  

mendefinisikan pengungkapan diri sebagai berikut: “self disclosure refers to the 

process of making the self known to other persons; “target person” are persons 

to whom information about the self is communicated”. Istilah “target person” 

dalam hal ini merujuk kepada individu yang menerima informasi tentang diri 

kita, sehingga pengungkapan diri merujuk pada proses perkenalan satu individu 

ke individu lain. Bungin (2006: 266) menambahkan bahwa self disclosure ialah 

proses mengungkapkan informasi pribadi kita kepada orang lain dan begitu juga 

sebaliknya. 
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Pengungkapan diri memiliki kaitan yang erat dengan komunikasi, 

dimana self disclosure atau pengungkapan diri merupakan aspek (intimacy), 

yakni sejauh mana derajat informasi yang diutarakan itu mencerminkan orang 

yang bersangkutan secara personal atau perasaan-perasaan yang paling dalam 

dari diri. 

Seiring berjalannya waktu, pengungkapan diri yang dahulu biasanya 

lebih sering dilakukan langsung pada dunia nyata atau langsung bertatap muka 

antar manusia, saat ini bertransformasi untuk cenderung beralih ke dunia maya. 

Hadirnya media sosial sebagai suatu fenomena di era digital saat ini, semakin 

menunjang seorang individu untuk mengungkapkan dirinya sebebas mungkin 

di dunia maya, khususnya pada media sosial. Didalam media sosial, seorang 

individu dapat menentukan sendiri kapan ia ingin mengungkapkan informasi 

tentang dirinya, bagaimana cara informasi itu disampaikan, kepada siapa, dan 

apa yang ingin disampaikan. Hal inilah yang dinamakan pengungkapan diri atau 

self disclosure melalui media sosial. 

Disisi lain, intensitas yang tinggi dalam pengungkapan diri di media 

sosial berdampak pada privasi individu yang terenggut karena informasi-

informasi tentang dirinya telah menjadi rahasia publik. Hal ini didukung dengan 

pendapat Ruwaida (dalam Ningsih, 2015) yang mengatakan ruang sosial yang 

semakin terbatas dan ikatan emosional yang cenderung rendah dapat 

mengakibatkan perubahan dalam pola interaksi masyarakat. Buntutnya, 

teknologi digital menjadi alat untuk menyalurkan emosi alias katarsis 

(pelepasan diri) lewat media sosial. Faktanya, dilansir dari Times of India yang 

mengungkapkan bahwa 7 dari 10 orang menggunakan jejaring sosial/media 
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sosial sebagai wadah untuk mereka curhat. Dari hasil jajak pendapat yang 

dilakukan oleh salah satu televisi swasta Amerika Serikat, tersingkap bahwa 

sebanyak 52% tujuan seseorang curhat di jejaring sosial adalah untuk mendapat 

simpati dari orang lain. Sedangkan, sebanyak 30% lainnya dilatarbelakangi 

perasaan dendam, iri, maupun cemburu kepada orang lain. 

Konteks pengungkapan diri di media sosial secara umum mencakup pada 

cara orang berbagi informasi mengenai dirinya pada berbagai situs media sosial 

dalam bentuk status, foto/video, chatting, komentar, dan lain sebagainya yang 

tak lain untuk diketahui oleh sesama pengguna akun terkait. Salah satu platform 

media sosial yang paling digemari untuk mengungkapkan diri saat ini ialah 

Instagram. Menurut Sri Widowati (dalam Natisha, 2017), pengguna Instagram 

di Indonesia adalah komunitas terbesar di Asia Pasifik. Meningkat lebih dari 

dua kali lipat dari 22 juta pengguna pada awal tahun 2017. Jumlah tersebut 

membuat Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar Instagram di dunia, yang 

kini memiliki 700 juta pengguna aktif secara global berdasarkan data internal 

per april 2017. Pada kuartal pertama 2017, Indonesia tercatat memiliki 45 juta 

pengguna aktif Instagram. 

Survei internal yang dilakukan oleh Jasa All Sosmed juga menyatakan 

bahwa rentang usia 18-24 tahun menjadi pengguna Instagram di Indonesia 

terbanyak per tahun 2017 dengan persentase 36%. Kedua terbanyak ialah 

rentang usia 25-35 tahun dengan 30%, lalu 12-17 tahun dengan 15%, disusul 

usia 35 keatas dengan 7% dan 12% sisanya adalah akun bisnis / non-perorangan. 
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Berdasarkan fakta tersebut, remaja dapat dikatakan menjadi pengguna 

Instagram terbanyak di Indonesia dan aktif berkecimpung di platform tersebut. 

Data diatas juga didukung dengan pendapat Mafazi & Nuqul (2015) yang 

mengatakan remaja menempati proporsi paling besar pengguna komunikasi 

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

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

situs internet lainnya. Keberadaan internet di Indonesia ternyata paling banyak 

diakses oleh kawula remaja. Studi dilakukan oleh UNICEF (United Nations 

Children’s Fund) dengan Kemkominfo (Kementrian Komunikasi dan 

Informasi), The Berkman Center for Internet and Society, dan Harvard 

University yang melakukan survei nasional mengenai penggunaan dan tingkah 

laku internet para remaja, menunjukkan bahwa setidaknya ada 30 juta orang 

remaja di Indonesia mengakses internet secara regular. 

Kenyataan dari self-disclosure (pengungkapan diri) saat ini adalah 

banyak masyarakat, khususnya remaja, yang berbeda pengungkapan dirinya 

dikehidupan nyata dengan keterbukaannya di dunia maya, dalam hal ini 

pengungkapan diri di media sosial Instagram. Remaja seolah tak segan untuk 

mengungkapkan semua problematika yang sedang dihadapi, mulai dari masalah 

keluarga, masalah pendidikan, dan masalah-masalah yang lain di Instagram. 

Derlega dan Grzelak (dalam Ningsih, 2015) mengemukakan bahwa dalam 

konteks ekspresi kadang-kadang kita mengatakan segala perasaan kita untuk 

“membuang semua itu dari dada kita”. Sayangnya, ketika dikehidupan nyata, 

remaja tersebut cenderung diam. Cenderung untuk menutup apa yang tengah 

dihadapi. 
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Mengacu pada penelitian Husna (2016), individu dapat dikatakan 

‘sering’ menggunakan media sosial Instagram, ketika ia mengakses media 

sosial tersebut lebih dari 3 jam per harinya. Terbukti dengan hasil analisisnya 

yang menyebutkan 37 orang (49,3%) dari total 75 responden mengakses 

Instagram lebih dari 3 jam per harinya. 19 orang (25,3%) untuk frekuensi 

mengakses Instagram 2-3 jam per hari, 10 orang (13,3%) untuk frekuensi 1-2 

jam mengakses, dan sebanyak 9 orang (12,0%) untuk frekuensi mengakses 

Instagram kurang dari 1 jam. Hal ini juga selaras dengan hasil riset dari Pioneer 

Market Research yang menyebutkan, sebanyak 18 orang (62%) mengakses 

Instagram setiap harinya. Sedangkan, 9 orang (31%) untuk frekuensi 2-4 hari 

sekali, 1 orang (4%) untuk frekuensi 5-7 hari  sekali, dan 1 orang (3%) yang 

mengakses Instagram 7 hari sekali. Selain itu, dalam Husna (2016), sebanyak 

30 orang (40,0%) sangat setuju apabila mereka (pengguna Instagram) 

mengunggah foto dan video yang mereka miliki agar tersimpan dan dapat 

dilihat oleh pengguna yang lainnya. Sedangkan, sebanyak 41 orang (54,7%) 

mengatakan setuju dan total 4 orang (5,3%) mengaku tidak setuju dengan 

pernyataan tersebut. 

Suzy (dilansir dari laman detikHealth, 2014) menyatakan indikasi lain 

bahwa individu tersebut mulai kecanduan media sosial, (1) selalu mengecek 

news feed media sosial setiap 5 menit karena merasa FOMO alias fear of 

missing out, (2) sering memotret makanan sebelum mengonsumsinya, (3) cemas 

saat ponsel ketinggalan, lebih disebabkan khawatir tertinggal informasi di 

media sosial sebagai bentuk dari kombinasi FOMO dan nomofobia (sindrom 

ketakutan tidak memiliki telepon genggam), (4) bersaing update informasi 
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dengan rekan, merasa harus menyamai aktivitas teman anda di media sosial 

seperti check-in di suatu tempat, atau seberapa banyak foto selfie yang mereka 

ambil, dan (5) menarik diri dari pergaulan sosial, merasa lebih asyik sendiri 

dengan gadget agar mendapatkan informasi atau update status dari teman 

lainnya. 

Suler (dalam Widiana, Retnowati, & Hidayat, 2004) menambahkan 

bahwa pengguna internet dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, 

pengguna internet yang menggungakan internet secara sehat, artinya golongan 

ini mampu memadukan kehidupan nyata (offline) dengan dunia cyberspace. 

Individu yang ada pada golongan ini biasanya membicarakan aktivitas online 

dengan keluarga dan rekan-rekan, menggunakan identitas, minat, dan keahlian 

yang sebenarnya dalam komunitas online, menelpon, dan bertemu langsung 

dengan orang yang dikenal melalui aktivitas online, atau bertemu dengan teman 

yang dikenal dalam dunia maya melalui internet. Kedua, pengguna internet 

yang menggunakan internet secara tidak sehat. Pada bagian ini individu-

individu memisahkan antara kehidupan nyata dengan dunia cyberspace. 

Aktivitas cyberspace menjadi dunia tersendiri, tidak dibicarakan dengan orang-

orang dalam kehidupannya. Pengguna internet yang termasuk dalam golongan 

kedua akan menjadi kecanduan terhadap internet. 
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Young (dalam Widiana, Retnowati, & Hidayat, 2004) membedakan 

pengguna internet yang menggunakan internet secara normal (disebut dengan 

Non Dependent) dengan pengguna yang adiktif (disebut Dependent). Non 

Dependent menggunakan internet sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan 

informasi dan untuk menjaga hubungan yang sudah terbentuk lama melalui 

komunikasi elektronik. Dependent menggunakan aplikasi di internet yang 

berupa komunikasi dua arah untuk bertemu, bersosialisasi, dan bertukar ide 

dengan orang-orang yang baru dikenal melalui internet. 

Non Dependent menggunakan internet antara 4 sampai 5 jam per minggu. 

Dependent menggunakan internet antara 20 hingga 80 jam per minggu dengan 

15 jam per sesi online. Individu yang dependent secara bertahap 

mengembangkan kebiasaannya menggunakan internet. Young (dalam Widiana, 

Retnowati, & Hidayat, 2004) mengungkapkan bahwa faktor-faktor perasaan 

bergairah, gembira, dan riang merupakan bentuk dari kecanduan pada pengguna 

internet. Pecandu menemukan perasaan yang menyenangkan seperti bergairah, 

gembira, berdebar, bebas, atraktif, merasa didukung, dan dibutuhkan ketika 

sedang online. 

Bertolakbelakang ketika sedang offline. Individu yang candu dalam 

menggunakan internet tersebut akan merasa kesepian, ada rasa tidak terpuaskan, 

cemas, frustasi, atau sedih. Tanda-tanda seseorang yang mengalami kecanduan 

internet adalah (1) perhatian tertuju pada internet (memikirkan aktifitas online 

sebelumnya atau berharap segera online), (2) ingin menggunakan internet 

dalam jumlah waktu yang semakin meningkat, (3) tidak dapat mengontrol, 

mengurangi, atau menghentikan penggunaan internet, (4) merasa gelisah, 
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murung, tertekan atau lekas marah ketika mengurangi atau menghentikan 

penggunaan internet, (5) online lebih lama dari waktu yang diharapkan, (6) 

mempertaruhkan atau berani mengambil resiko kehilangan hubungan dengan 

signifikan (orang terdekat, orang tua), pekerjaan, pendidikan, kesempatan 

berkarir karena internet, (7) berbohong terhadap anggota keluarga, terapis, atau 

yang lainnya untuk menyembunyikan tingkat hubungan dengan internet, (8) 

menggunakan internet sebagai cara melarikan diri dari masalah atau 

menghilangkan dysphoric mood (perasaan tidak berdaya, rasa bersalah, cemas, 

depresi). 

Ahli-ahli psikologi yang lain menyatakan tanda-tanda kecanduan internet 

sebagai berikut: (1) perubahan gaya hidup yang drastis untuk menghabiskan 

waktu dalam internet yang lebih banyak, (2) penuh aktifitas fisik secara umum, 

(3) sikap mengabaikan kesehatan sebagai akibat aktivitas internet, (4) 

menghindari hidup yang penting untuk menghabiskan waktu yang lebih banyak 

dari sebelumnya dalam internet, (5) pola tidur berubah untuk menggunakan 

internet yang lebih banyak, (6) penurunan sosialisasi yang berakibat hilangnya 

banyak rekan, (7) mengabaikan keluarga dan teman, (8) menolak 

memperpanjang waktu yang tidak digunakan untuk internet, (9) mengidamkan 

waktu lebih pada komputer, laptop, atau smartphone, (10) mengabaikan 

pekerjaan dan kewajiban personal. 
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Berlandaskan pada fakta diatas, peneliti memiliki beberapa teman yang 

mempunyai kebiasaan seperti ini. Pertama, FR (22 thn). FR adalah mahasiswi 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Sepengamatan calon 

peneliti, FR adalah tipe orang yang didalam kesehariannya tidak terlalu banyak 

bicara. Dalam artian, berbicara seperlunya. Namun, aktivitas di media sosial 

Instagram nya, FR kerap kali mengungkapkan perasaan yang ia alami. Dari 

mulai masalah pribadi, aktivitas pribadi, sampai masalah perkuliahan sering kali 

ia bagikan ke media sosial Instagram nya. Setiap hari ia mengakses Instagram 

dan ia pun menggunakan Instagram lebih dari 3 jam per harinya. Didalam 

konteks media sosial, ia juga sering membagi apa yang sedang ia rasakan, 

berbagi pengalaman, sudut pandang tentang suatu hal, melalui unggah foto atau 

memanfaatkan fitur Insta-stories. Periode 3-10 Maret 2018, FR selalu ada saja 

yang diupload dalam Insta-stories nya. Minimal 2 foto/video per hari. Peneliti 

menyimpulkan bahwa FR sangat dekat dengan Instagram untuk kebutuhannya 

sehari-hari. Termasuk menyampaikan suatu hal yang tak ia sampaikan di dunia 

nyata. 

Kedua, ANB (21 thn). ANB juga merupakan mahasiswi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti mengetahui sosok 

ANB secara personal. Sepengetahuan peneliti, ANB adalah orang yang terlihat 

tidak terlalu aktif dikehidupan nyata. Namun, di media sosial Instagram nya, 

ANB kerap kali membagikan foto maupun video aktivitas-aktivitas yang 

sedang/telah ia jalani, membagikan apa yang sedang ia kerjakan, sharing apa 

yang ia alami, dan sebagainya. Pengamatan peneliti melalui akun Instagram 

ANB yang peneliti ikuti, ANB setiap hari mengakses Instagram. Entah itu untuk 
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Live Instagram atau mengupload foto/video difitur Insta-stories. Untuk 

mengunggah foto dan video di akunnya sendiri, ANB belakangan jarang 

melakukan itu. Periode 3-10 Maret 2018, ANB tak pernah terlewat untuk 

mengunggah foto/video, baik di Insta-stories maupun langsung di akunnya. 

Minimal 2 sampai 3 foto/video di Insta-stories per hari. Terkadang 4-5 kali 

unggah per hari. Dari fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa ANB juga 

termasuk orang yang tak bisa lepas dari Instagram disetiap harinya. Termasuk 

dalam menyuarakan apa yang sedang ia lakukan atau rasakan, yang tentunya 

terkait dengan dirinya. 

Diranah kajian komunikasi, self-disclosure (pengungkapan diri) masuk 

didalam Komunikasi Antarpribadi. Secara umum, komunikasi antarpribadi 

adalah suatu proses pertukaran makna atau pesan antara orang-orang yang 

saling berkomunikasi. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi 

antarpribadi ini tak selamanya langsung tatap muka tetapi bisa juga melalui 

media komunikasi, seperti handphone dan lainnya. Dalam memahami 

komunikasi antarpribadi, ada tiga perspektif: (1) perspektif komponensial atau 

componential, (2) perspektif hubungan diadik atau relational dyadic, dan (3) 

perspektif pengembangan atau developmental. 
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Self-disclosure juga berkesinambungan dengan aktualisasi diri dalam 

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow yang menyatakan aktualisasi diri adalah 

kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. 

Adanya keinginan yang terus menerus untuk memenuhi potensi tanpa harus 

melibatkan keseimbangan. 

Selain itu, self-disclosure juga memiliki teori nya sendiri, yaitu Teori Self 

Disclosure atau sering disebut Teori Johari Window. 

           Saya tahu                          Saya tidak tahu 

Orang lain tahu 

Orang lain tidak tahu 

Jendela Johari terdiri dari empat bingkai untuk menjelaskan bagaimana 

tiap individu memahami diri sendiri dalam kaitannya dengan orang lain. 

Melihat fenomena tersebut, nampaknya media sosial memiliki 

rangsangan tersendiri bagi penggunanya. Sehingga ada beberapa remaja yang 

candu untuk terus menggunakannya dalam hal pengungkapkan diri. Hal ini 

selaras dengan  pernyataan Griffiths (dalam Yuliati, 2014) bahwa internet 

memberi kenyamanan  tersendiri  yang menyebabkan  kecanduan  karena 

medianya cenderung anonim, tidak bertatap muka dan tidak ada hambatan. 

 

 

 

1. Terbuka 2. Buta 

3. Tersembunyi 4. Tidak tahu 
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Tully (dalam Nugraheni, 2016) mendefinisikan makna teknologi bagi 

remaja adalah sebagai berikut: (1) investasi masa depan, dimana kemampuan 

menguasai teknologi akan menjadi keharusan untuk nantinya mendapatkan 

pekerjaan, (2) sebagai symboliccapital, penguasaan teknologi baru dapat 

memunculkan gengsi bagi pihak ketiga (peer groups dan/atau lingkungan 

sekitar), (3) wadah untuk mencari pengalaman ditengah kegerahan remaja 

untuk selalu melakukan eksplorasi dan membangun identitas dirinya dimana 

teknologi dijadikan manifestasi, (4) objek pembeda dalam lingkungan sosial 

seperti gender, kelas sosial dan generasi, (5) agen keteraturan dalam kehidupan 

sosial, sebagai fasilitator atau pembatas dalam kegiatan sosial. 

Walaupun demikian, media sosial / jejaring online pun dapat memberi 

dampak yang negatif bagi para penggunanya. Disadari maupun tidak disadari. 

Apalagi yang telah merasa bahwa internet, khususnya media sosial adalah 

sebuah kebutuhan primer baginya dikeseharian. Menurut Nurfajri (dalam 

Nugraheni, 2016) mengatakan bahwa Internet Addiction (kecanduan internet 

adalah suatu gangguan psikofisiologis yang meliputi tolerance (penggunaan 

dalam jumlah yang sama akan menimbulkan respon minimal, jumlah harus 

ditambah agar dapat membangkitkan kesenangan dalam jumlah yang sama), 

whithdrawal symptoms (khususnya menimbulkan termor, kecemasan, dan 

perubahan mood), gangguan afeksi (depresi, sulit menyesuaikan diri), dan 

terganggunya kehidupan sosial (menurun atau hilang sama sekali, baik dari 

segi kualitas maupun kuantitas). 
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Pernah ada penelitian terdahulu terkait pengungkapan diri pada media 

sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Widiyana (2015) menunjukkan 

bahwa adanya pengungkapan diri di media sosial. Namun penelitian tersebut 

menggunakan media sosial anonim, LegaTalk. Dalam artian, tanpa harus 

menyertakan atau mengisi identitas terlebih dahulu untuk menggunakan media 

sosial LegaTalk tersebut. Selain itu, ada juga penelitian terdahulu dari 

Alamsyah (2014) yang menjabarkan bahwa adanya pengungkapan diri di 

media sosial. Akan tetapi, penelitian tersebut cenderung mengambil sudut 

pandang pengungkapan diri secara umum pada jejaring online / media sosial. 

Tak disebutkan spesifik ke jejaring online / media sosial mana. 

Peneliti menduga bahwa pengungkapan diri di media sosial / jejaring 

online khususnya Instagram dilakukan karena ada alasan maupun motif-motif 

tertentu yang membuat individu lebih cenderung mengungkapkan dirinya di 

media sosial Instagram. Mengingat karakteristik dari Instagram sendiri, yaitu 

salah satunya sebagai media sosial yang saat ini paling digandrungi oleh 

remaja. Permasalahan yang muncul pada media sosial Instagram, didalamnya 

terdapat suatu proses komunikasi dari dalam diri individu yang dituangkan 

dalam foto (status), video, Live Instagram, maupun Insta-stories. 

Dengan melihat fitur-fitur yang tersedia di Instagram dan menilik fakta-

fakta yang sedemikian rupa, munculah keresahan dan keinginan peneliti untuk 

meneliti fenomena tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka peneliti 

mencoba untuk merumuskan masalah guna untuk mengarahkan permasalahan 

yang akan diteliti. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa 

rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Self-disclosure (Pengungkapan Diri) 

Mahasiswa di Media Sosial Instagram”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Self-disclosure (Pengungkapan 

Diri) Mahasiswa di Media Sosial Instagram. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara akademis 

maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya dengan bidang kajian terkait. Khususnya diranah 

disiplin Ilmu Komunikasi dalam konteks hubungan komunikasi 

antarpribadi maupun manusia mengenai keterbukaan atau self 

disclosure seseorang. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini harapkan memberikan informasi kepada 

para pengguna media sosial mengenai keterbukaan diri ketika 

melakukan interaksi dan membagikan konten yang berhubungan 

dengan kehidupan pribadi agar lebih bijak dalam hal penggunaannya. 

Disisi lain, penelitian ini bisa menjadi tolak ukur bagi peneliti 

selanjutnya untuk melakukan riset mengenai penelitian terkait. 


