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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) 

Komponen terpenting dalam suatu komunikasi sebenarnya adalah self 

(diri). Menurut Leary, McDonald, dan Tangney (dalam Ningsih, 2015) self 

adalah kelengkapan psikologis yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh 

terhadap pengalaman kesadaran, yang mendasari semua jenis persepsi, 

kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri serta hal-hal yang dapat 

meregulasi tentang perilakunya sendiri. Secara bahasa, self berarti diri sendiri, 

disclosure dari kata closure yang berarti penutupan atau pengakhiran. 

Sehingga, disclosure sendiri memiliki arti keterbukaan atau terbuka. Dengan 

demikian, self disclosure adalah pengungkapan diri atau keterbukaan diri, 

namun beberapa ahli menyebutnya sebagai penyingkapan diri. 

Menurut Wei, M., Russel, & Zakalik, dkk (dalam Pamuncak, 2011) 

mengatakan bahwa “self-disclosure refers to individual’s the verbal 

communication of personality relevant information, thoughts, and feelings in 

order to let themselves be know to others”. Artinya adalah self disclosure 

merupakan suatu komunikasi verbal mengenai informasi seorang individu 

yang relevan, pikiran, dan perasaan yang disampaikan, agar individu-individu 

lain mengetahui tentang dirinya. 
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Dalam tujuan dan fungsi komunikasi antarpribadi diterangkan bahwa 

komunikasi tersebut dapat menjalin suatu hubungan yang lebih bermakna 

dengan individu lain. Terbentuknya suatu hubungan yang lebih bermakna tentu 

saja tidak lepas dari adanya self disclosure atau pengungkapan diri. Self 

disclosure sendiri merupakan bentuk komunikasi yang mengungkapkan siapa 

diri kita ke orang lain. Devito (dalam Ningsih, 2015) menjelaskan bahwa self 

disclosure atau pengungkapan diri adalah jenis komunikasi dimana seseorang 

mengungkapkan informasi tentang dirinya yang biasanya individu tersebut 

sembunyikan. Istilah pengungkapan diri mengacu pada pemberian informasi 

secara sadar, seperti pernyataan: “saya takut terbang” atau “saya menghabiskan 

waktu di penjara sebelum bertemu denganmu”. Pengungkapan diri seperti ini 

dapat juga didefinisikan sebagai penyingkapan informasi tentang diri yang 

tentu tak diketahui pihak lain. 

Mengutip Devito (dalam Ningsih, 2015) yang mengartikan dan 

mempertegas bahwa self disclosure adalah informasi rahasia atau tersimpan 

yang dikomunikasikan kepada orang lain yang menjadi suatu bentuk 

komunikasi. Fisher (1978: 261) juga menambahkan bahwa pengungkapan diri 

diartikan secara luas sebagai penyingkapan informasi tentang diri yang pada 

aspek tertentu tak diketahui oleh pihak yang lain. 

Selain itu, Morton, Barker, & Gaut (dalam Gainau, 2009) 

mengemukakan bahwa self disclosure adalah kemampuan seseorang 

menyampaikan informasi kepada orang lain yang meliputi pikiran/pendapat, 

keinginan, perasaan maupun perhatian. Sedangkan, Laurenceau, Barrett, dan 

Pietromonaco (1998) dan Crider (1983) mengatakan bahwa self disclosure 
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meliputi pikiran, pendapat, dan perasaan. Dengan pengungkapan diri kepada 

orang lain, individu tersebut merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya 

orang lain, sehingga nantinya hubungan komunikasinya akan semakin akrab. 

Pendapat ini diperkuat juga dengan apa yang disampaikan oleh Johnson (dalam 

Fajar, 2015) bahwa terbuka dengan orang lain berarti kita menaruh perhatian 

terhadap perasaannya, terhadap kata-kata, atau perbuatan kita, yang berarti kita 

menerima pembukaan dirinya. Kita rela mendengarkan reaksi atau 

tanggapannya terhadap situasi yang sedang dialaminya. 

Berdasarkan pada pengertian-pengertian mengenai self disclosure yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, dapat digarisbawahi bahwa self 

disclosure atau pengungkapan diri adalah proses keterbukaan diri seorang 

individu terkait informasi yang sebelumnya hanya diketahui oleh dirinya 

sendiri kemudian dibagikan kepada orang (individu) lain yang meliputi pikiran, 

perasaan, dan ungkapan-ungkapan lain yang mendalam tentang diri. 

Dalam hal ini, peneliti akan memfokuskan pengungkapan diri atau self 

disclosure seorang individu yang dilakukannya dalam media sosial. Dimana 

terkadang seseorang tidak mampu mengungkapkan isi hati mengenai 

tanggapannya terhadap orang lain atau terhadap suatu kejadian tertentu yang 

lebih banyak melibatkan perasaan didalam kehidupan nyata, kemudian mereka 

justru lebih merasa bebas atau nyaman mengeluarkannya di ruang maya/dunia 

maya. Sihabudin & Winangsih (dalam Ningsih, 2015) mengatakan membuka 

diri disini (ruang maya) sama dengan membagikan kepada orang lain tentang 

perasaan terhadap sesuatu yang telah dikatakannya atau dilakukannya, ataupun 

perasaannya terhadap kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. 
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2.1.1 Dimensi Self Disclosure 

Beberapa penelitian tentang pengungkapan diri ini cenderung 

menggunakan penjelasan-penjelasan psikologis disertai sifat-sifat psikologis. 

Contoh, dua sifat pengungkapan diri yang populer adalah jumlah dan valensi. 

Jumlah disini mengacu pada seberapa banyak informasi tentang diri yang 

terungkapkan. Sedangkan, valensi lebih kepada pandangan mengenai 

informasi yang disampaikan, mengarah ke positif atau negatif. 

Dimensi self disclosure terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 

a. Ukuran, dilihat dari frekuensi dan durasinya 

b. Valensi, kecenderungan ungkapan positif atau negatif 

c. Kecermatan dan kejujuran. 

Menurut Devito (dalam Ningsih, 2015) dimensi yang ada pada 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 diri 

tersebut. 

Dalam hal ini, self disclosure tidak terbatas oleh waktu selama 

individu tersebut terakses dengan aktivitas internet dan melakukan 

self disclosure dalam media sosial saat individu tersebut merasa hal 

atau kejadian yang tengah dialaminya patut untuk diungkapkan. 

 



21 

 

b. Valensi self disclosure 

Valensi lebih menilik pada pengungkapan tersebut cenderung positif 

atau negatif. Individu tentu saja dapat mengungkapkan dengan baik 

dan membahagiakan (positif), atau juga dengan mengungkapkan 

tidak baik dan tidak menyenangkan (negatif), masing-masing 

kualitas baik positif atau negatif tentu saja akan menimbulkan 

dampak yang berbeda, baik bagi yang mengungkapkan maupun bagi 

para individu yang menerima/mendengarkannya. 

c. Kecermatan dan kejujuran 

Dalam konteks kecermatan dan kejujuran self disclosure akan 

dibatasi oleh seberapa jauh individu tersebut mengenal dirinya. 

Selanjutnya semua itu (self disclosure) akan bergantung pada 

kejujuran individu. Individu bisa saja jujur sejujur-jujurnya, atau bisa 

saja melebih-lebihkan, bahkan bisa saja berbohong. 

Dalam hal ini, mengenal diri sendiri tentunya berkaitan dengan 

konsep diri (self concept) individu. Pada penelitian ini akan lebih 

difokuskan pada self disclosure yang terjadi. Apakah pengungkapan 

diri individu tersebut jujur total, berlebihan, atau tidak sesuai 

fakta/berbohong. 
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d. Tujuan dan maksud 

Dalam aktivitas self disclosure individu tentunya dengan sadar 

mengetahui apa yang ditujukan untuk diungkapkan sehingga individu 

tersebut dapat mengontrol pengungkapan dirinya. 

Terkait penyingkapan perasaan terkadang seorang individu berpikir 

secara spontan, dapat melibatkan perasaan yang terkadang out of 

control (tak terkontrol). Untuk itu, akan diteliti lebih lanjut mengenai 

tujuan dan maksud dalam penyingkapan self disclosure dalam media 

sosial. 

e. Keintiman 

Individu dalam pengungkapan diri dapat memetakkan hal-hal yang 

intim pada kehidupannya atau hal-hal yang dianggap feriferal atau 

impersonal (tidak bersifat pribadi) atau hal-hal yang terletak diantara 

feriferal atau impersonal. 

2.1.2 Fungsi Self Disclosure 

Pengungkapan diri atau self disclosure memiliki berapa fungsi. Menurut 

Darlega dan Grzelak (dalam Ningsih, 2015) ada lima fungsi pengungkapan 

diri, diantaranya: 

1. Ekspresi 

Terkadang kita mengatakan segala perasaan hanya untuk 

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

self disclosure ini, seorang individu mendapat kesempatan untuk 

mengekspresikan perasaannya. 
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2. Penjernihan diri 

Membicarakan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi 

kepada rekan, keluarga, dan lain sebagainya, tanpa sadar pikiran akan 

semakin jernih. Sehingga akan lebih baik dalam mengetahui pokok 

atau sumber permasalahan. 

3. Keabsahan sosial 

Mendapatkan informasi mengenai ketepatan pandangan individu 

didalam sudut pandang pendengar dapat diperoleh melalui 

pengamatan pada reaksi pendengar ketika individu sedang 

mengungkapkan diri atau aktivitas self disclosure. 

4. Kendali sosial 

Seorang individu dapat mengendalikan informasi tentang dirinya 

sebagai peranti kendali sosial. 

5. Perkembangan hubungan 

Dalam usaha membangun suatu hubungan dan ingin meningkatkan 

keakrabannya maka point saling berbagi informasi dan saling 

percaya merupakan komponen yang penting. 

Berlandaskan pada fenomena dalam penelitian ini, fungsi self disclosure 

pada media sosial lebih spesifik pada poin ke empat, dimana pengungkapan 

diri dalam media sosial berfungsi sebagai bentuk kendali sosial seorang 

individu. Hal tersebut berdasarkan pada kemampuan masing-masing individu 

yang berbeda. Beberapa individu ada yang tidak mampu mengungkapkan 

segala hal mengenai individu lain atau mengenai peristiwa/kejadian yang telah 

dialami dalam kehidupan nyata secara langsung pada orang yang dimaksud, 
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dengan alasan tidak berani, canggung, atau takut menyakiti hati individu lain 

tersebut. Untuk itu, ada self disclosure berfungsi sebagai kendali sosial yang 

dapat disembunyikan dalam kehidupan nyata dan cenderung terbuka dalam 

media sosial. 

2.1.3 Manfaat Self Disclosure 

Berbicara tentang pengungkapan diri atau self disclosure maka harus 

juga memahami apa manfaatnya. Berikut manfaat self disclosure menurut 

Devito (dalam Pamuncak, 2011): 

a. Pengetahuan diri 

Dalam perspektif ini seorang individu yang telah melakukan 

pengungkapan diri akan mendapatkan pandangan lain yang lebih 

mendalam tentang diri dan perilakunya dari para pendengar (individu 

lain). 

b. Kemampuan mengatasi kesulitan 

Melalui self disclosure atau pengungkapan diri, individu akan dapat 

mengatasi suatu masalah atau kesulitan dengan lebih baik. Dengan 

mengungkapkan perasaan dan menerima dukungan, bukan penolakan 

(rejection), individu akan merasa lebih siap untuk mengatasi 

perasaan bersalah dan mungkin mengurangi atau bahkan sampai 

tahap menghilangkannya. 
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c. Efisiensi komunikasi 

Seseorang memahami pesan-pesan dari individu lain sebagian besar 

dilihat dari seberapa jauh individu memahami individu lain secara 

personal. Pengungkapan diri memiliki peranan penting akan hal 

tersebut. Individu tidak akan dapat memahami individu lain tersebut 

secara utuh dan menyeluruh ketika individu lain tersebut tidak pernah 

mengungkapkan dirinya sekalipun telah hidup bersama bertahun-

tahun. 

d. Kedalaman hubungan 

Pengungkapan diri sejatinya adalah bukti bahwa individu 

mempercayai individu lain, menghargai, dan cukup peduli dengan 

suatu hubungan untuk mengungkapkan diri kepada individu lain 

tersebut. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Disclosure 

Menurut Devito (dalam Fajar, 2015) menjelaskan beberapa faktor-faktor 

yang mempengaruhi self disclosure, sebagai berikut: 

a. Besar kelompok 

Suatu pengungkapan diri atau self disclosure jauh lebih banyak 

terjadi didalam kelompok kecil daripada dalam kelompok besar. 

Dengan jumlah pendengar yang lebih sedikit, pengungkapan diri 

yang dilakukan akan cenderung lebih efektif. Individu yang 

mengungkapkan diri pun dapat meresapi respon para pendengar lebih 

cermat dibandingkan dengan dua pendengar atau lebih. 
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b. Perasaan menyukai 

Pengungkapan diri sebenarnya berdasarkan juga pada kesukaan atau 

kecintaan terhadap individu lain. Jika menyukai, seseorang akan 

dengan senang hati melakukan self disclosure. Tetapi jika tidak, 

cenderung untuk menutup diri. Hal tersebut disebabkan individu 

yang kita sukai atau cintai akan besar kemungkinan memberikan 

dukungan atau saran yang positif. 

c. Efek diadik 

Proses pengungkapan diri akan jauh lebih aman dan nyaman ketika 

masing-masing individu secara bersama-sama atau bergantian 

melakukan self disclosure. Selain itu, dapat juga memperkuat 

pengungkapan diri seorang individu. 

d. Kompeten 

Faktor kompeten lebih melihat ke pengalaman masing-masing 

individu. Individu yang memiliki pengalaman lebih banyak, 

cenderung untuk lebih sering melakukan pengungkapan diri 

ketimbang yang hanya mempunyai sedikit pengalaman. Alasannya, 

kepercayaan diri yang lebih besar tentu dimiliki oleh orang yang lebih 

kompeten. 

e. Kepribadian 

Individu yang mudah untuk bergaul akan melakukan pengungkapan 

diri yang lebih sering daripada individu yang kesulitan atau tidak 

pandai dalam bergaul. 
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f. Topik 

Seorang individu tentu lebih tertarik untuk mengungkapkan dirinya 

mengenai topik-topik yang positif daripada yang negatif. Self 

disclosure akan semakin kecil kemungkinan terjadi/terlaksana ketika 

topik yang dibahas adalah topik yang pribadi dan negatif. 

g. Jenis kelamin 

Gender seorang individu sangat mempunyai faktor yang penting 

dalam pengungkapan diri. Pria pada umumnya kurang terbuka jika 

dibandingkan dengan wanita. 

2.1.5 Bahaya Self Disclosure 

Suatu proses komunikasi apalagi yang berhubungan dengan 

penyampaian pesan sebenarnya pasti memiliki akibat-akibat didalamnya. 

Menurut Devito (dalam Pamuncak, 2011) ada banyak manfaat dalam proses 

pengungkapan diri yang bisa saja membuat kita buta akan resiko-resikonya. 

Berikut disebutkan beberapa bahayanya pengungkapan diri: 

a. Penolakan pribadi dan sosial 

Pengungkapan diri biasanya dilakukan kepada orang-orang yang 

telah individu percayai. Seseorang melakukan pengungkapan diri 

pasti merasa bahwa individu lain akan memberikan dukungan pada 

pengungkapan dirinya. Tetapi, akan ada penolakan secara pribadi jika 

pengungkapan dirinya tidak disukai atau bertentangan dengan 

individu lain tersebut. 
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b. Kerugian material 

Ada saatnya dimana pengungkapan diri atau self disclosure dapat 

mengakibatkan kerugian material. Sebagai contoh, politisi yang 

pernah memiliki riwayat dirawat oleh psikiater mungkin akan 

kehilangan dukungan dari partai politiknya sendiri dan masyarakat 

pun enggan untuk memberikan suara terhadapnya. 

c. Kesulitan intrapribadi 

Kesulitan intrapribadi dapat terjadi ketika individu tidak 

mengekspektasikan reaksi yang akan diterimanya. Bila mendapati 

penolakan, tidak ada dukungan, dan rekan-rekan terdekat justru 

menghindar, maka saat itu juga seorang individu sedang berada 

dalam kesulitan intrapribadi. 

2.1.6 Pedoman Self Disclosure 

Masing-masing individu harus memiliki kemampuan untuk mengambil 

keputusan terkait pengungkapan diri. Hal ini dikarenakan setiap individu tentu 

mempunyai tujuan dan maksud yang berbeda-beda dalam pengungkapan diri. 

Devito (dalam Ningsih, 2015) memberikan pedoman dalam self disclosure 

seperti berikut: 

a. Motivasi pengungkapan diri 

Tentunya dibalik sebuah pengungkapan diri seorang individu, ada 

motif yang terkandung didalamnya. Seperti halnya rasa 

berkepentingan terhadap hubungan, terhadap individu-individu yang 

terlibat, dan terhadap dirinya sendiri. Self disclosure sejatinya harus 
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bermanfaat terhadap individu lain dan semakin membuatnya 

produktif dalam melakukan sesuatu. 

b. Kepatutan pengungkapan diri 

Sebelum melakukan pengungkapan diri, individu harus cermat 

mengamati kondisi lingkungan (konteks) dan jarak proximity antara 

pembicara dan pendengar. Jika hubungan yang terjalin sudah sangat 

dekat, pada umumnya topik yang dibahas akan semakin bersifat 

pribadi. 

2.1.7 Teori Self Disclosure 

Teori self disclosure atau biasa disebut teori Johari Window atau jendela 

johari. Nurudin (2017: 185) menjelaskan bahwa teori ini pertama kali 

diperkenalkan oleh 2 orang ahli psikologi Amerika yakni Joseph Luft (1916-

2014) dan Harrington Ingham (1914-1995). Teori ini diyakini dapat memahami 

bagaimana hubungan antara dirinya dengan orang lain. Garis model teoritis 

Jendela Johari dapat dilihat dalam gambar berikut ini: 

             Saya tahu                          Saya tidak tahu 

Orang lain tahu 

Orang lain tidak tahu 

Gambar 2.1 

Jendela Johari tentang pengendalian diri dan orang lain 

 

1. Terbuka 2. Buta 

3. Tersembunyi 4. Tidak tahu 
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Jendela johari digambarkan dengan segiempat dengan jumlah empat 

bidang, yaitu daerah open (terbuka), blind (buta), unknown (tidak diketahui), 

dan hidden (tersembunyi). Masing-masing bidang menjelaskan bagaimana tiap 

individu mengungkapkan dan memahami diri sendiri dalam kaitannya dengan 

individu lain. 

Asusmsi Johari bahwa ketika individu dapat memahami diri sendiri maka 

ia dapat mengendalikan sikap dan tingkah lakunya kala ada kontak dengan 

individu lain. 

1. Kuadran satu/ open area 

Area ini menunjukkan keterbukaan seseorang kepada individu lain. 

Keterbukaan ini disebabkan dua pihak yang sama-sama mengetahui 

informasi, perilaku, gagasan, motivasi, sikap, keinginan, dan lain-

lain. Nurudin (2017: 187) mengatakan daerah ini adalah daerah yang 

berisi segala informasi umum yang ada pada diri kita dan orang lain. 

Bidang ini disebut paling ideal dalam hubungan dan komunikasi 

antarpribadi. 

2. Kuadran dua/ blind area 

Bidang ini merupakan bentuk dari individu yang tidak memahami 

dirinya akan tetapi individu lain banyak mengetahui tentang dirinya. 

Nurudin (2017: 191) menggambarkan bahwa area ini menjadi bukti 

jika banyak orang yang lebih mudah untuk melihat kelemahan orang 

lain daripada kelemahan yang ada pada dirinya. 
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3. Kuadran tiga/ unknown area 

Area ini juga disebut “bidang tidak dikenal”. Nurudin (2017: 192) 

menyebut ini adalah daerah gelap, yaitu area dimana diri sendiri tidak 

tahu, apalagi orang lain. Area ini biasanya berisi informasi yang 

berada di alam bawah sadar. 

4. Kuadran empat/ hidden area 

Bidang ini menunjukkan bahwa kita mengetahui diri sendiri tetapi 

orang lain tidak tahu. Nurudin (2017: 197) menerangkan area ini 

biasanya berisi aib atau kelemahan diri, yang dengan motif tertentu 

tidak diungkapkan kepada orang lain karena takut berakibat buruk, 

malu, dan lainnya. 

Liliweri (dalam Ningsih, 2015) menjelaskan bahwa Model Jendela Johari 

dibangun dengan delapan asumsi yang berkaitan dengan perilaku manusia. 

Asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut: 

1. Asumsi pertama, menganalisis perilaku manusia harus menyeluruh 

sesuai konteks dan tidak terpenggal-penggal. 

2. Asumsi kedua, memahami apa yang dialami individu lain melalui 

persepsi dan perasaan tertentu meskipun cenderung subjektif. 

3. Asumsi ketiga, hubungan antara faktor emosi dan perilaku sangatlah 

penting mengingat perilaku manusia lebih sering emosional daripada 

rasional. 

4. Asumsi keempat, mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan 

menggambarkan individu tersebut, maka masing-masing individu 
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harus meningkatkan kesadaran akan dirinya yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. 

5. Asumsi kelima, perilaku manusia terpengaruhi juga dari faktor 

kualitatif, seperti derajat penerimaan antarpribadi, konflik, serta 

kepercayaan antarpribadi. 

6. Asumsi keenam, mengedepankan bahwa perilaku individu 

ditentukan oleh proses perubahan perilaku bukan oleh struktur 

perilaku. 

7. Asumsi ketujuh, pengujian terhadap pengalaman yang telah dihadapi 

individu akan dapat memahami prinsip-prinsip yang mengatur 

perilaku individu tersebut. 

8. Asumsi kedelapan, perilaku manusia dapat dipahami dalam seluruh 

kompleksitasnya bukan dari sesuatu yang disederhanakan. 

Bingkai-bingkai dari Model Jendela Johari tersebut dapat digeser 

sehingga ruang-ruang 1, 2, 3, dan 4 dapat dibesarkan maupun dikecilkan untuk 

mendapat gambaran tentang tingkat keterbukaan individu dan penerimaan 

individu lain terhadap seseorang. 
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Ada empat kemungkinan perubahan atas bingkai-bingkai dalam Model 

Jendela Johari. 

1 2 

3 4 

Bingkai 1 diperbesar 

Manusia ideal adalah seseorang yang selalu terbuka terhadap orang lain 

(open minded person or of ideal window) 

1 2 

3 4 

Bingkai 2 diperbesar 

Individu yang berlebihan dalam menonjolkan dirinya, namun buta akan 

dirinya sendiri (exhibitionist or bull in chinashop) 

1 2 

3 4 

Bingkai 3 diperbesar 

Manusia dengan tipe penyendiri, sifatnya seperti penyu (loner and loner 

and turtle) 

1 2 

3 4 

Bingkai 4 diperbesar 

Manusia yang tahu banyak tentang orang lain akan tetapi ia menutup 

dirinya (type interviewer). 
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Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa seorang 

individu melakukan self disclosure di media sosial sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhannya. Membuka diri bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk mereka 

yang melakukan self disclosure pada media sosial yang peneliti ambil, yakni 

Instagram. Dengan mengungkapkan diri, kebutuhan dasar manusia dapat 

terpenuhi. McQuail, Blumer, & Brown (dalam Ningsih, 2015) bahwa fungsi 

individu memakai media sosial yakni sebagai pengalihan – pelarian dari 

rutinitas dan masalah serta pelepasan emosi. 

2.2 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Hubungan Antarpribadi 

Menurut Johnson (dalam Ningsih, 2015) ada beberapa manfaat dan 

dampak yang terjadi dalam proses pembukaan diri atau self disclosure didalam 

komunikasi antarpribadi, yaitu: 

1. Membuka diri satu sama lain menjadi ciri-ciri atau landasan yang 

kuat dalam suatu hubungan yang sehat. 

2. Individu lain akan semakin menyukai kita ketika kita bersikap 

terbuka kepadanya. Disisi lain, individu lain tersebut nantinya akan 

semakin terbuka juga kepada kita. 

3. Individu yang cenderung membuka diri adalah individu-individu 

yang sejatinya memiliki sifat fleksibel, adaptif, inteligen, kompeten, 

ekstrovert, dan tentunya terbuka. Individu yang memiliki ciri-ciri 

seperti ini masuk dalam individu yang bahagia. 
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4. Komunikasi intim akan mungkin terjadi apabila kita menjadikan 

pembukaan diri kepada diri sendiri maupun kepada individu lain 

sebagai dasar relasi. 

5. Individu yang membuka diri berarti adalah individu yang realistik. 

Maka didalam prosesnya (membuka diri) haruslah autentik, tulus, 

dan jujur. 

2.2.1 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Komunikasi Antarpribadi 

Dalam segi kehidupan setiap manusia, kita takkan pernah luput dengan 

peranan penting dari suatu komunikasi guna mengikuti kehidupan tersebut. 

Hampir semua tindakan dan aktivitas dilakukan dengan berkomunikasi. 

Komunikasi sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Mary 

B. Cassata & Molefi K. Asante (dalam Mulyana, 2013) mengatakan 

komunikasi adalah proses transmisi informasi dengan tujuan untuk 

mempengaruhi khalayak. Pendapat tersebut juga didukung oleh Gerald R. 

Miller (dalam Mulyana, 2013) yang menjabarkan bahwa komunikasi terjadi 

ketika seorang komunikator dengan sadar menyampaikan suatu pesan kepada 

penerima guna mempengaruhi perilakunya. Harold J. Hovland (dalam Santoso, 

2010: 143) pun menambahkan untuk mempertegas bahwasanya komunikasi 

adalah proses dimana seorang individu (komunikator) menyampaikan 

rangsangan (umumnya simbol/lambang kata) untuk mengubah tingkah laku 

individu lain (komunikan). 
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Indikator paling umum guna mengklasifikasikan komunikasi 

berdasarkan konteksnya atau tingkatannya adalah jumlah peserta yang terlibat 

dalam komunikasi. Mulyana (2013: 78) menjelaskan beberapa macam 

komunikasi yaitu komunikasi intrapribadi, komunikasi diadik, komunikasi 

antarpribadi, komunikasi kelompok (kecil), komunikasi publik, komunikasi 

organisasi, dan komunikasi massa. 

Sebagian besar, komunikasi yang kerap kali kita alami adalah 

komunikasi antarpribadi (interpersonal communication). Secara umum, 

komunikasi antarpribadi diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung 

dengan jarak fisik yang dekat dan bertatap muka. Santoso (2010: 155) 

menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi adalah proses komunikasi 

langsung antara individu dengan individu. R. Wayne Pace (dalam Arianto, 

2015) menyatakan bahwa: “interpersonal communication is communication 

involving two or more people in a face to face setting”. Menurut Nurudin 

(dalam Ningsih, 2015) komunikasi antarpribadi yaitu komunikasi yang terjadi 

antara dua orang (atau lebih). Berger, Dainton, & Stafford (dalam West & 

Turner, 2009: 36) memberikan definisinya terkait interpersonal 

communication yang menurutnya lebih banyak membahas bagaimana suatu 

proses hubungan dibentuk, bagaimana kiat-kiat dalam mempertahankan 

hubungan, dan menghadapi keretakan-keretakan suatu hubungan, yang semua 

itu terjadi antara dua orang individu. 
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Akan tetapi seiring berjalannya waktu, komunikasi antarpribadi ini tidak 

hanya terjadi melalui tatap muka langsung. Adanya perkembangan teknologi 

memungkinkan seorang individu untuk berkomunikasi dengan individu lain 

menggunakan media perantara, seperti handphone dan lain sebagainya. 

Dalam tulisan Brant R. Burleson (dalam Budyatna, 2010: 6) dengan judul 

The Nature of Interpersonal Communication, dalam Handbook of 

Communication Science memetakkan arti komunikasi antarpribadi dalam tiga 

perspektif, yaitu: 

1. Perspektif Situasional merupakan perspektif yang mampu 

membedakan bentuk-bentuk komunikasi atas dasar ciri-ciri daripada 

konteks komunikasi, dan yang paling penting ialah terkait jumlah 

komunikatornya, kedekatan fisik komunikatornya, saluran-saluran 

komunikasi non-verbal, dan feedback langsung diterima oleh para 

komunikator (Miller, 1978; Trenholm, 1986). 

2. Perspektif Pengembangan (developmental perspective) adalah 

perspektif yang dapat membedakan antara komunikasi “impersonal” 

dan “antarpribadi”. Komunikasi impersonal dan antarpribadi dapat 

membentuk suatu rangkaian kesatuan; apabila dua individu untuk 

pertama kali bertemu satu sama lain, mereka (individu) hanya sedang 

terlibat dalam komunikasi impersonal, tetapi apabila interaksi 

berlanjut dan para pelaku komunikasi tersebut mengemukakan atau 

mempertukarkan lebih banyak informasi pribadi masing-masing, 

maka hubungan dan interaksi mereka dapat menjadi lebih bersifat 

antarpribadi. Sebagaimana Roloff & Anastasiou (dalam Budyatna, 
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2010: 8) menegaskan, perspektif ini “merupakan konteks utama atau 

penting dalam kajian studi komunikasi antarpribadi mengenai 

hubungan-hubungan akrab”. 

3. Perspektif Interaksional ialah perspektif yang lebih memfokuskan 

pada pengungkapan sifat dan pengertian mengenai interaksi manusia 

daripada mengidentifikasi esensi yang berbeda terkait studi 

komunikasi antarpribadi. Menurut Capella (dalam Budyatna, 2010: 

10) perspektif ini menekankan  pada sifat interaksional yang 

menekankan bahwa syarat untuk terjadinya komunikasi antarpribadi, 

setiap individu harus dapat memengaruhi pola-pola perilaku yang 

dapat diamati dari individu lain yang memiliki hubungan dengan 

pola-pola khas atau dasar dari mereka (individu lain). Capella 

selanjutnya menegaskan bahwa “semua pertemuan yang berupa 

interaksi itu adalah komunikasi antarpribadi”. 

Devito (dalam Ningsih, 2015) memberikan pandangan untuk memahami 

definisi komunikasi antarpribadi yang dibagi menjadi tiga perspektif: 

1. Perspektif komponensial (componential) adalah komunikasi 

antarpribadi dengan terlebih dahulu mengamati komponen-

komponen utamanya. Seperti halnya mengamati pesan yang 

disampaikan oleh seorang komunikator, penerimaan pesan oleh 

komunikan maupun kelompok kecil, dampak dari pesan tersebut, 

serta peluang untuk memberikan umpan balik segera. 
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2. Perspektif hubungan diadik (relational dyadic) ialah komunikasi 

yang terjadi antara dua orang individu yang memiliki hubungan yang 

sudah jelas dan dekat. 

3. Perspektif pengembangan (developmental) yaitu perkembangan 

terakhir dari komunikasi yang bersifat tak-pribadi (impersonal) pada 

satu ekstrem menjadi komunikasi pribadi atau intim pada ekstrem-

ekstrem yang lain. 

Dengan kata lain, dapat peneliti simpulkan bahwa komunikasi 

antarpribadi ini merupakan kegiatan/aktivitas komunikasi yang bersifat 

personal dari permasalahan-permasalahan individu yang diutarakan minimal 

terlibat didalamnya dua individu atau lebih. Dari segi konteks pesan, 

komunikasi ini dilakukan oleh satu orang ke beberapa individu atau kelompok 

kecil, dimana ketika terjadi feedback seorang pemberi pesan akan menjadi 

penerima pesan dan begitu juga sebaliknya. 

2.2.2 Tujuan Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Komunikasi 

Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi memungkinkan seorang individu untuk 

memperbincangkan dirinya sendiri kepada individu lain. Dengan harapan akan 

mendapatkan perspektif atau sudut pandang lain tentang pribadinya dari 

sepengamatan individu lain tersebut, guna untuk memahami dan mempelajari 

diri sendiri lebih mendalam. Berikut tujuan komunikasi antarpribadi yang 

dikemukakan oleh Marhaeni Fajar (dalam Ningsih, 2015): 
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1. Mengenal diri sendiri dan orang lain 

Selain didalamnya ada kesempatan bagi seorang individu untuk 

membicarakan dirinya sendiri, dalam komunikasi antarpribadi 

seseorang individu juga diajak untuk bagaimana bisa memahami dan 

membuka diri pada orang lain (individu lain). 

2. Mengetahui dunia luar 

Aktivitas komunikasi antarpribadi memungkinkan seorang individu 

untuk dapat memahami keadaan lingkungan secara baik, yakni 

meliputi objek dan kejadian-kejadian individu lainnya. 

3. Menciptakan dan memelihara hubungan menjadi lebih bermakna 

Secara tidak langsung, komunikasi antarpribadi dapat menimbulkan 

suatu hubungan yang dapat mengurangi kesepian dan ketegangan 

serta membuat individu merasa lebih positif terhadap dirinya 

sendiri. 

4. Mengubah sikap dan perilaku 

5. Bermain dan mencari hiburan 

6. Membantu 

Dengan demikian, komunikasi antarpribadi sejatinya merupakan suatu 

pemenuhan akan kebutuhan pribadi (individu) yang meliputi aktivitas untuk 

mencari hiburan dengan dapat saling terhubungan terhadap individu lain, 

kemudian untuk memahami diri sendiri dan individu lain. Beberapa kebutuhan 

dimasing-masing individu nyatanya hanya dapat terpenuhi melalui proses 

komunikasi antarpribadi. 
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2.2.3 Fungsi Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Komunikasi 

Antarpribadi 

Komunikasi antarpribadi tentu saja memiliki fungsi dalam proses 

komunikasinya. Menurut Canggara (dalam Fajar, 2015) fungsi komunikasi 

antarpribadi ialah untuk berusaha meningkatkan hubungan insani (human 

relations), menghindari dan mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi, 

mengurangi ambiguitas sesuatu, serta terpenting membagikan pengetahuan dan 

pengalaman ke orang lain. 

Komunikasi antarpribadi juga dapat meningkatkan suatu hubungan yang 

terjalin pada pelaku-pelaku komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, 

seseorang individu yang memiliki banyak sahabat terkadang terbantu dengan 

adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh sahabat-sahabatnya 

tersebut. Melalui komunikasi antarpribadi, seseorang dapat membina kualitas 

(quality) hubungan mereka untuk semakin baik, sehingga dapat meminimalisir 

dan menangani konflik-konflik yang akan atau sedang terjadi, apakah itu 

dengan tetangga, rekan, atau orang lain. 
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2.3 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) di Era Konvergensi dan New Media 

Perkembangan yang terjadi dalam sistem komunikasi manusia sangat 

berkaitan erat dengan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya yang 

terkoneksi dengan internet. Transformasi teknologi yang pesat mempunyai 

pengaruh dalam aspek-aspek kehidupan manusia. Jika menggunakan teknologi 

penuh dengan tanggung jawab dan pertimbangan, seorang individu tentunya 

dapat mengonstruksi dan memelihara bentuk budaya apa pun yang 

diinginkannya. Menurut J. Baran (2012: 23) teknologi memang memiliki 

pengaruh dalam komunikasi. Elemen-elemen dasar yang ada pada komunikasi 

dapat diubah dengan adanya teknologi. Roger Fidler (dalam Ningsih, 2015) 

memberikan salah satu contoh adanya konvergensi media dalam kaitannya 

dengan komunikasi. Dahulu, komunikasi antar manusia dari jarak yang 

berjauhan mungkin hanya dapat dirasakan atau dilakukan melalui konteks 

audio atau suara saja. Tetapi, saat ini dengan adanya perkembangan sistem 

komunikasi memungkinkan individu berkomunikasi secara tatap muka 

langsung dalam konteks audio (suara) dan visual kurun waktu yang bersamaan. 

Fenomena tersebut membuktikkan bahwa pesan komunikasi dapat 

disampaikan ke individu lain maupun ke masyarakat lain tanpa harus face to 

face (bertatap muka) secara langsung dikehidupan nyata. Menandakan sudah 

adanya pergeseran era komunikasi. Everett M. Rogers (dalam Bungin, 2006: 

111) dalam bukunya yang berjudul Communication Technology; The New 

Media in Society, mengungkapkan bahwa dalam hubungan komunikasi di 

masyarakat, dikenal ada empat era komunikasi, yaitu era tulis, era media cetak, 

era media telekomunikasi, dan era media komunikasi interaktif. Dalam era 
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terakhir media komunikasi interaktif dikenal media komputer, videotext, dan 

teletext, teleconferencing, TV kabel, dan sebagainya. Pendapat ini diperkuat 

dengan apa yang disampaikan oleh Sayling Wen (dalam Bungin, 2006: 114) 

yang membagi media komunikasi menjadi tiga bagian: (1) Media Komunikasi 

Antarpribadi, (2) Media Komunikasi Penyimpanan, dan (3) Media Transmisi. 

Konvergensi secara harfiah berarti menuju ke satu titik atau adanya 

penyatuan didalamnya. Secara umum istilah konvergensi saat ini memiliki 

definisi penyatuan layanan dari teknologi, seperti teknologi komunikasi, 

informasi, dan sebagainya yang memiliki kaitan. Bungin (2006: 113) menandai 

lahirnya era komunikasi interaktif ketika telah terjadi diversifikasi teknologi 

informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, dan televesi menjadi 

satu dan menandai teknologi yang disebut dengan Internet. Tony Kern (dalam 

J. Baran, 2012: 69) menambahkan bahwa ada tiga elemen yang hadir secara 

bersamaan yang mendasari konvergensi pembeda media. Elemen pertama 

adalah digitalisasi yang hampir terjadi pada semua informasi, menyediakan hal 

yang sama untuk menampilkan semua bentuk komunikasi. Kedua, adanya 

koneksi berkecepatan tinggi; jaringan-jaringan yang saling terhubung secara 

cepat dan bertambah luas, kabel maupun tanpa kabel (nirkabel). Ketiga, 

kecanggihan teknologi yang seakan-akan tidak berakhir. Alat tersebut dapat 

melakukan lebih banyak hal hanya dengan penambahan kecepatan, kapasitas, 

dan kekuatan. 
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Disisi lain, Jenkins (dalam Irwansyah & Mulyana, 2012: 590) 

menekankan bahwa konvergensi media bukan hanya sekedar kemampuan 

teknologi yang mampu menggabungkan rangkaian fungsi media ke dalam satu 

device. Konvergensi media lebih mewakili perubahan suatu kultural dimana 

para konsumen media semakin terdorong keinginannya untuk mencari 

informasi baru dan berusaha menghubungkan konten-konten media yang 

sebelumnya tersebar. 

Jadi, pada intinya dalam dunia konvergensi semua media lama berpadu 

dengan teknologi baru dan berkembang menjadi konteks yang serba digitalisasi 

serta terkoneksi dengan internet, yang memunculkan konten-konten yang lebih 

menarik, seperti gambar hidup, animasi, suara, dan lain sebagainya. 

Konvergensi media merupakan salah satu bentuk transformasi yang 

berkaitan dengan munculnya media baru. Dwyer (dalam Irwansyah & 

Mulyana, 2012: 591) menyatakan bahwa konvergensi media adalah proses 

teknologi baru yang diakomodasi melalui tahap adaptasi, penyatuan, dan 

transisi yang mengindikaasikan bahwa konfrontasi antara teknologi lama dan 

baru yang berlangsung saat ini bersifat sangat kompleks. Menurut Flew (dalam 

Ningsih, 2015) new media atau media baru sebagai “as those forms that 

combine three Cs: computing and information technology (IT); communication 

network, digitized media and information content”. Sedangkan menurut 

Littlejohn (dalam Ningsih, 2015) menyebutnya sebagai the second media yaitu: 

“a new periode in which interactive technologies and network 

communications, particulary the internet, would transform society”. 
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Istilah ‘media baru’ menurut Denis McQuail (dalam Ningsih, 2015) telah 

digunakan sejak tahun 1960-an dan telah mencakup seperangkat teknologi 

komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam, dalam hal ini 

media baru yang utama adalah internet. Ini (media baru) seolah 

menggambarkan perkembangan dan kemajuan yang ada pada media massa saat 

ini. Siregar (dalam Noegroho, 2010: 5) menerangkan bahwa penggabungan 

teknologi komputer dengan telekomunikasi telah melahirkan suatu fenomena 

yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan 

melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah 

kenyataan keras dalam kehidupan empiris (hard reality), dimensi kedua 

merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang terbentuk 

(soft reality), maka dimensi ketiga dikenal dengan kenyataan maya (virtual 

reality) yang menghasilkan format masyarakat lainnya. Kartika (dalam 

Nasution, 2017: 245) menyebut bahwa new media menjadi terobosan baru yang 

mempermudah dan memperkaya proses interaksi sosial, baik antar-individu, 

individu dengan komunitas, maupun lintas komunitas. Ketersalinghubungan 

antara komunikator dan komunikan secara real time tanpa harus bertatap muka 

menjadi salah satu aspek didalam new media yang membuatnya beda dengan 

media konvensional. 
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Seiring perkembangan zaman, Noegroho (2010: 15) berpendapat bahwa 

perubahan pada media massa tak bisa dihindari, dimana pada dekade 1950-an 

media massa masih dalam lingkup model Linear atau komunikasi satu arah. 

Nurudin (2016: 219) menambahkan terkait model komunikasi linear, dimana 

seorang komunikator sangat aktif dalam memberi stimulus pesan sedangkan 

komunikan bersikap pasif dan cenderung menerima apa saja dan apa adanya 

dari komunikator. 

Sedangkan saat ini muncul media baru memungkinkan adanya 

komunikasi dua arah melalui interaktivitasnya. Noegroho (2010: 12) 

mengatakan interaktivitas (interactivity) sejatinya adalah karakteristik sistem 

komunikasi manusia sebagai dampak dari adanya teknologi komunikasi baru. 

Interaktif dalam hal ini dibagi menjadi dua makna, makna interaktif yang 

pertama lebih sebagai reaksi mekanik yang terprogram di media, dan makna 

interaktif yang kedua mengandung artian mutual responsif yang lebih 

menekankan pada human response yang didalamnya terdapat kecakapan untuk 

mendengar, terus-menerus, dan kecakapan intelegensi dalam merespon 

message yang disampaikan. Meskipun demikian, individu yang aktif menjadi 

faktor untuk menentukan mau interaktif atau tidak. ‘Media baru’ yang dibahas 

disini adalah berbagai perangkat teknologi komunikasi yang dengan ciri yang 

sama dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk 

kegunaan pribadi sebagai alat komunikasi. Wood dan Smith dalam Online 

Communication (dalam Nasution, 2017: 249) menyatakan ada 5 karakter 

pembeda media baru atau new media: 
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1. Packet Switching ialah suatu bagian dalam internet yang 

memungkinkan untuk mengirim data berupa teks, gambar, maupun 

suara secara bersamaan tanpa terkurangi sedikitpun. 

2. Multimedia merupakan kemasan pesan dalam berbagai bentuk 

(suara, gambar, atau video) yang dapat disajikan secara bersamaan 

melalui channel. 

3. Interactivity dalam media baru memungkinkan pengguna menjadi 

produser dan konsumen pesan dalam waktu yang bersamaan. 

Memunculkan istilah procumer (producer dan consumer). 

4. Synchronicity lebih memberi pengertian bahwa adanya media baru 

telah menghilangkan batasan ruang dan waktu antar pengguna, 

dimana semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

5. Hypertextuality adalah suatu kebebasan yang didapatkan pengguna 

dalam menentukan cara mengonsumsi dan memproduksi pesan yang 

ada, sesuai dengan yang diinginkan. 

Membahas tentang alat komunikasi, jejaring sosial bisa dikatakan 

sebagai alat komunikasi tersebut. Selain merupakan bentuk dari komunikasi 

new media, alat komunikasi jejaring sosial yang digunakan sebagai media 

personal ini memiliki fungsi untuk menghubungkan individu dengan individu-

individu lain dibelahan dunia dan menyampaikan pesan secara serentak dalam 

waktu yang bersamaan. Dalam artian, jejaring sosial mengusung dua kategori 

golongan komunikasi, yakni hubungan antara media personal dengan media 

massa. Marika Luders (dalam Ningsih, 2015) mengansumsikan bahwa 

perbedaan komunikasi personal dan komunikasi massa tidak lagi jelas karena 
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adanya teknologi yang dapat digunakan untuk kedua tujuan tersebut. 

Perbedaannya hanya dapat dipahami dengan mengenalkan dimensi sosial, 

berkaitan dengan jenis aktivitas dan hubungan sosial yang terlibat, serta apa 

yang diperlukan pengguna. Serupa dengan pendapat dari L. Rivers (2008: 350) 

yang mengatakan kemajuan teknologi semakin memudarkan pemilahan antara 

komunikasi individual dan komunikasi massa. Disatu sisi teknologi 

memungkinkan penggunaan konten-konten komunikasi massa secara individu, 

disisi lain hal itu menjadikan komunikasi personal sebagai komunikasi publik. 

Jejaring sosial juga merupakan suatu produk teknologi komunikasi 

berperantara (mediated communication) yang semakin banyak digunakan 

dalam kaitannya dengan komunikasi interpesonal. Artinya bahwa media 

jejaring sosial ini merupakan sebuah pola komunikasi baru di era new media 

yang memiliki karakteristik saling terhubung antar khalayak individu sebagai 

penerima maupun pengirim pesan, interaktivitas didalamnya, kegunaan 

karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada dimana-mana. 
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2.3.1 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Komunikasi Massa 

Pengungkapan diri saat ini tentu tidak hanya terjadi antara individu dan 

individu. Melainkan dapat dilakukan kepada khalayak luas. Adanya media 

sosial sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa sangat memungkinkan 

individu untuk berinteraksi didalamnya. Meninjau kembali bahwa definisi dari 

komunikasi massa adalah proses penciptaan makna bersama antara media 

massa dan khalayaknya (J.Baran, 2012: 8). 

Joseph A. Devito (dalam Nurudin, 2017: 93) menjabarkan definisi dari 

komunikasi massa sebagai berikut: “Mass communication is communication 

mediated by audio and/or visual transmitter. Mass communication is perhaps 

most easily and most logically defined by its forms: television, radio, 

newspaper, magazines, films, books, and tapes”. Nurudin (2017: 93) 

menambahkan bahwa komunikasi massa adalah komunikasi melalui media 

massa. Media dalam hal ini adalah media massa modern, seperti cetak, 

elektronik, dan online. 

Adanya media sosial sebagai bagian dari media massa modern kategori 

online membuat self disclosure (pengungkapan diri) individu pun dapat 

terwadahi. Media sosial dalam komunikasi massa memiliki beberapa 

persamaan dan perbedaan dari proses komunikasi penyampaian pesannya 

dengan media massa yang lain. Persamaannya adalah komunikan dalam 

komunikasi massa tidak saling mengenal satu sama lain, pesan yang 

disampaikan bersifat umum, pesannya disebarkan secara serentak, dan 

mengandalkan peralatan teknis. Sedangkan, untuk perbedaannya adalah 
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komunikasi dalam media sosial bisa bersifat satu arah dan/atau dua arah. 

Mengingat ketika menyampaikan pesan, ketika menyampaikan pengungkapan 

diri, khalayak yang ada dalam media sosial dapat memberikan feedback 

langsung kepada sang komunikator atau individu yang menyampaikan pesan. 

Khalayak didalam media sosial dapat berinteraksi langsung dengan individu 

tersebut mengenai pengungkapan dirinya. 

Tentu saja ini berbeda dengan media massa yang lain, dimana khalayak 

tidak mendapatkan ruang untuk berkomunikasi dua arah, seperti dalam televisi 

dan sebagainya. Perbedaan selanjutnya, individu dalam komunikasi massa 

media sosial merupakan sosok pemilik “lembaga” media sosialnya tersebut. Itu 

artinya, individu lah yang menentukan bagaimana pesan akan disampaikan, 

kapan waktu yang tepat, apa pesan yang perlu diungkap, kepada siapa pesan 

tersebut ditujukan, dan apa tujuan yang diinginkan. Seluruh aspek tersebut 

ditentukan oleh individu itu sendiri sebagai pemilik “lembaga” media 

sosialnya. Berbeda hal nya dengan komunikasi massa lainnya (televisi, radio, 

dan lain-lain) yang didalam kegiatannya telah dikontrol oleh suatu lembaga 

media dengan tujuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. 
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2.3.2 Self Disclosure (Pengungkapan Diri) dalam Media Sosial 

Penelitian terkait pengungkapan diri ini merupakan pengembangan dari 

penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui tentang self disclosure 

dalam media sosial maka peneliti perlu meninjau dari penelitian-penelitian 

terdahulu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian self disclosure pada media sosial 

No. Nama Judul Tujuan Penelitian Hasil Penelitian 

1. Ratih Dwi 

Kusumaningtyas 

Peran Media 

Sosial Online 

(Facebook) 

Sebagai 

Saluran Self 

Disclosure 

Remaja Putri 

di Surabaya 

(Studi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Mengenai 

Peran Media 

Sosial Online 

(Facebook) 

Sebagai 

Saluran Self 

Disclosure 

Remaja Putri 

di Surabaya) 

Penelitian ini 

memfokuskan 

pada wujud self 

disclosure remaja 

putri di Surabaya 

melalui media 

sosial Facebook, 

baik itu alasan, 

sifat, topik, 

maupun nilai-nilai 

dalam 

mengungkapkan 

diri tersebut. 

Hasil 

penelitiannya 

adalah peran 

Facebook 

sangatlah luar 

biasa dalam hal 

membuat 

informasi 

tersembunyi 

dikehidupan 

nyata (offline) 

cenderung 

diungkapkan 

melalui 

Facebook 

(online) secara 

terbuka oleh 

Facebooker 

(informan). 

Selain itu, self 

disclosure dalam 

Facebook juga 

merupakan 

pemenuhan 

kebutuhan 

menjalin 

hubungan 

pertemanan, 

khususnya 

pertemanan lama 
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dan aktualisasi 

diri. 

2. Daniel Novy 

Hertanto 

Bentuk-

bentuk Self 

Disclosure 

Melalui Foto 

di Situs 

Jejaring 

Sosial (Studi 

Deskriptif 

terhadap 

Foto-foto 

pada Fasilitas 

Tag Photo 

pada Account 

Group NIKE 

Golf di 

Facebook) 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mendeskripsikan 

bentuk 

pengungkapan diri 

melalui foto-foto 

yang terdapat pada 

fasilitas tag photo 

di account group 

NIKE Golf  di situs 

jejaring sosial 

Facebook. 

Dalam penelitian 

ini didapatkan 

proses self 

disclosure pada 

foto-foto yang 

diunggah 

melalui fasilitas 

tag photo dalam 

account group 

NIKE Golf di 

Facebook. Serta, 

terdapat bentuk-

bentuk self 

disclosure dalam 

foto-foto 

tersebut. 

3. Yeanita 

Lestarina 

Self 

Disclosure 

Individu pada 

Aktivitas 

Kencan 

Online (Studi 

pada Individu 

di Jejaring 

Sosial 

Facebook) 

Tujuan dari 

penelitian ini 

adalah untuk 

menjelaskan 

pengungkapan diri 

pada individu 

ketika mereka 

melakukan kencan 

Online di 

Facebook. 

Ditemukan 

bahwa individu 

merasa lebih 

nyaman dan 

aman ketika 

berkomunikasi 

online daripada 

offline, adanya 

perbedaan dari 

segi keluasan 

dan kedalaman 

topik 

pembicaraan 

pada pria dan 

wanita disaat 

awal hubungan 

maupun telah 

ada hubungan 

berkembang 

lebih jauh, serta 

self disclosure 

merupakan 

sumber 

peningkatan 

suatu hubungan. 
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Berdasarkan pada penelitian-penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa self disclosure atau pengungkapan diri didalam komunikasi massa 

media sosial itu ada dan tentu saja beragam cara dalam proses penerapannya. 

Keterbukaan diri dapat saja terjadi sekalipun itu melalui internet. 

Individu dengan tingkat keterbukaan yang tinggi dimungkinkan menikmati 

penggunaan situs jejaring sosial karena merasa dapat memenuhi kebutuhan 

mengekspresikan diri. Roberts (dalam Ningsih, 2015) mengungkapkan bahwa 

disisi lain, juga ditemukan kasus-kasus individual yang merasa bahwa 

pemakaian internet membantu mereka (individu) menghilangkan rasa depresi. 

Saat ini media sosial tak bisa dilepaskan dari aktivitas sehari-hari. 

Seorang individu tanpa disadari dapat mengekspresikan diri lewat upload foto, 

video, mengomentari status teman, curhat masalah pribadi, serta 

mengungkapkan perasaannya (senang, sedih, bahagia, marah, dan lain-lain) 

pada media sosialnya tersebut. Hal ini berkaitan dengan fenomena yang 

peneliti ambil yaitu media sosial sebagai saluran ataupun media dalam self 

disclosure (pengungkapan diri). 
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Pada prosesnya pengungkapan diri dalam media sosial ini tak bisa 

ditebak rentan waktunya. Individu terkadang mengungkapkan informasi 

pribadinya tanpa batasan-batasan yang wajar. Hal ini kemudian yang menjadi 

tolak ukur utama peneliti melihat fenomena pengungkapan diri atau self 

disclosure ini. Dimana arti dari pengungkapan diri di media sosial adalah 

perilaku individu yang mencurahkan isi hati, pikiran, dan membagikan 

perasaan yang sedang dirasakan pada dirinya yang diungkapkan pada sebuah 

situs jejaring sosial, dalam hal ini media sosial Instagram. 

2.4 Media Sosial 

Internet saat ini memiliki fungsi sebagai media untuk berkomunikasi dan 

melakukan pertukaran informasi, yang menempatkan internet sebagai media 

yang memiliki jaringan luas dan media terpenting. Menurut Bungin (2006: 

136) internet merupakan bentuk konvergensi dari teknologi penting terdahulu, 

seperti halnya komputer (dengan berbagai varian manfaat), televisi, telepon, 

dan radio. Selain dapat mentransmisikan informasi, kehadiran internet telah 

menciptakan sebuah realitas materialistis yang ada pada dunia maya. 

Perkembangan teknologi yang merupakan bentukan baru dari new media ini 

memiliki peran sebagai media penghubung dalam berkomunikasi. Beragam 

pesan yang terdapat pada suatu proses komunikasi, salah satunya adalah 

informasi. 
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Adanya internet semakin membuat masyarakat dengan mudah 

mendapatkan informasi. B. Budiardjo (1991: 134) menyebut internet sebagai 

sumber informasi yang membuka banyak kemungkinan baru dalam kehidupan 

manusia. Webster (dalam Liliweri, 2011: 840) menjelaskan informasi ialah 

akuisisi pengetahuan baru yang bersumber pada fakta-fakta, data, 

pembelajaran, dan folklore. Perlu dipahami bahwa informasi menurut Nasution 

(dalam Noegroho, 2010: 26) adalah energi bahan yang berpola (patterned 

matterenergy) yang bisa mempengaruhi probabilitas individu dalam 

mengambil keputusan. Informasi tidak memiliki fisik. Hanya berbentuk energi 

seperti impuls atau gelombang elektrik. 

Menurut Luders (dalam Ningsih, 2015) istilah bentuk media merujuk 

pada suatu aplikasi yang ada pada teknologi internet, seperti berita daring, 

jejaring sosial, dan lain-lain. Mc Luhan juga menyatakan bahwa media 

merupakan panjangan indra manusia pada masing-masing era: kesukuan 

(tribal); tulisan (literature); cetak (print); dan elektronik. Serupa dengan 

pendapat Sayling Wen (dalam Bungin, 2006: 150) yang mengamati bahwa 

platform media masa depan adalah (a) jaringan kabel ber-bandwith lebar; (b) 

komputer notebook multimedia; dan (c) komputer jaringan nirkabel 

multimedia genggam, yang didalamnya saling melengkapi. 

Menilik perkembangan di era elektronik saat ini, semuanya seolah tak 

lepas dari teknologi. Membahas teknologi, media sosial dapat dilihat sebagai 

salah satu fenomena yang sangat melekat di zaman digitalisasi sekarang ini. 

Abugaza (dalam Hazisah, 2017) mengatakan media sosial hadir untuk 

membantu manusia dalam menjawab segala tantangan dan memenuhi 
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kewajibannya sebagai makhluk sosial, yang mana interaksi adalah kebutuhan 

tanpa harus memikirkan jarak dan waktu. Kebanyakan orang saat ini lebih 

memilih untuk berkomunikasi secara virtual melalui media sosial 

dibandingkan bertemu langsung dengan individu-individu disekitarnya. 

Fenomena ini berkaitan dengan social networking yakni website, dimana 

website ini diibaratkan seperti rumah seseorang yang dapat ditempati sendiri 

ataupun ditempati bersama-sama dengan individu lain. Selalu ada interaksi 

didalam ‘rumah’ tersebut. (Bungin, 2006: 138) 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (dalam Ningsih, 2015) 

menyatakan bahwa media sosial adalah seperangkat aplikasi yang berjalan 

dijangkauan internet dan terjadi tukar-menukar konten yang merupakan tujuan 

dasar ideologi teknologi web 2.0. Situs jejaring sosial adalah nama lain dari 

media sosial. Media sosial membuka peluang bagi semua orang awam untuk 

dapat memanfaatkan potensi internet guna saling berinteraksi. Seperti yang 

dikatakan Ridwan Kamil (2014: xiv) yang menyebut hadirnya media sosial 

telah begitu menjadikan keseluruhan masyarakat global memiliki kesempatan 

yang sama (flat). Media sosial menjadi bukti kolaborasi manusia tanpa batasan 

waktu dan tempat, serta menjadi alat komunikasi generasi saat ini. 
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Istilah jejaring sosial mulanya dipopulerkan oleh Proffesor J. A Barnes 

pada tahun 1954. Jejaring sosial diartikan sebagai sebuah sistem yang 

terstruktur, yang didalamnya mengandung elemen-elemen individu ataupun 

organisasi. Secara umum, social media (media sosial) dan jejaring sosial 

memiliki suatu kesamaan, yaitu sama-sama media yang terkoneksi dengan 

banyak orang tanpa terhalang oleh jarak dan waktu untuk berinteraksi, 

mengungkapkan sesuatu, dan menyalurkan pendapat secara online. 

Akan tetapi, yang membedakan antara social media dan jejaring sosial 

terletak pada media yang diterapkan. Media sosial adalah suatu media interaksi 

online yang meliputi blog, forum, aplikasi chatting sampai dengan jejaring 

sosial. Sedangkan, jejaring sosial sendiri lebih mengacu ke space untuk orang 

berkumpul tanpa ada batasan. Hendroyono (dalam Ningsih, 2015) 

menerangkan cara kerja jejaring sosial yang dapat menghubungkan orang-

orang yang tidak memiliki kesempatan bertemu di dunia nyata ke dalam suatu 

media dengan bantuan internet. Nurudin (2018) menambahkan bahwa jejaring 

sosial berfungsi sebagai alat komunikasi dan pencari informasi jika memang 

dibutuhkan. Namun fungsi jejaring sosial tersebut akan berubah jika 

penggunanya menggunakannya disaat sedang kesepian. 

Menurut Juliasih (dalam Nugraheni, 2016) media sosial adalah media 

online yang dapat mewakili para user (penggunanya) untuk saling berinteraksi 

dengan sesamanya, baik yang sudah dikenal maupun tidak. Nasution (2016: 

29) menggambarkan bahwa media online adalah semua bentuk media 

komunikasi yang menyatukan gambar, teks, suara, dan video dengan 

kecanggihan teknologi komputer. 
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Dari berbagai macam pengertian mengenai media sosial, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa media sosial adalah suatu perkembangan teknologi di 

era internet, khususnya digital, yang berbentuk aplikasi. Hanya dengan 

terhubung koneksi internet, media sosial dapat berfungsi sebagai sarana 

interaksi antar manusia, baik yang sudah mengenal maupun sama sekali tidak 

kenal, serta menjadi sumber informasi dan sebagai media perantara guna 

eksistensi diri atau pengungkapan diri di dunia maya. 

2.5 Sejarah Instagram 

Dizaman berkembangnya teknologi saat ini, tak heran apabila banyak 

bermunculan aplikasi-aplikasi yang menarik, salah satunya adalah Instagram. 

Rata-rata anak muda pasti memiliki akun Instagram, entah itu digunakan untuk 

mengunggah foto/video dan mungkin juga hanya digunakan untuk melihat-

lihat foto/video dari unggahan orang lain. Hadirnya kualitas kamera 

smartphone yang beragam membuat orang-orang saat ini memiliki suatu 

aktivitas yang baru, yaitu memfoto atau merekam video, dimanapun dan 

kapanpun mereka melakukan aktivitas. Ujungnya adalah foto/video itu akan 

diunggah ke sosial media. Instagram menjadi pilihan utama saat ini bagi orang-

orang untuk mengunggah foto atau video mereka tersebut. 
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Instagram adalah suatu aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

penggunanya untuk mengambil foto, menggunakan efek digital, dan 

memungkinkan untuk membagikannya ke media sosial lainnya, termasuk milik 

Instagram sendiri. Keunikan yang dimiliki Instagram adalah kemampuannya 

untuk menjadikan foto seperti hasil dari kamera Kodak Instamatic dan 

polaroid. Ini yang membedakannya dengan rasio aspek 4:3 yang umum 

digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. 

Mulanya, Kevin dan Mike menciptakan aplikasi mobile web bernama 

Burbn. Fitur yang tersedia di Burbn ini adalah check-in lokasi, pengguna akan 

mendapatkan poin setiap kali mereka check-in saat bergaul dengan teman, fitur 

unggah foto, dan masih banyak lagi. Mengingat fitur diaplikasi Burbn terlalu 

banyak, Kevin dan Mike akhirnya membuat aplikasi baru yang lebih simpel, 

yaitu Instagram. Instagram mulanya hanya memiliki 3 fitur, seperti unggah 

foto, like (menyukai), dan memberi komentar. Nama Instagram sendiri diambil 

dari kata “insta” yang berasal dari kata instan. Kata “instan” juga diambil dari 

melihat cara kerja kamera yang instan pada kamera polaroid. Itulah mengapa 

awalnya lambang dari Instagram mirip seperti bentuk kamera Polaroid. 

Sedangkan kata “gram” itu dikutip dari kata “telegram” yang mampu 

mengirimkan informasi secara cepat. 

Burbn Inc company yang didirikan pada tahun 2010 merupakan 

perusahaan teknologi yang berbasis start up, yang artinya hanya fokus kepada 

pengembangan teknologi pada gadget atau telepon genggam. Sebelumnya, 

perusahaan ini bergerak di HTML 5 peranti bergerak, sampai akhirnya Kevin 

Systrom dan Mike Krieger selaku CEO memutuskan untuk fokus pada satu hal 
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saja. Versi pertama dari aplikasi Burbn saat itu tidak berjalan dengan baik 

karena terlalu banyak fitur-fitur didalamnya. Kevin dan Mike pun merasa 

kesusahan untuk mengurangi fitur-fitur tersebut. Terlepas itu juga masih 

banyak kekurangan dan beberapa hal yang belum sempurna. Final project dari 

Burbn hanya dapat diakses lewat iPhone pada saat itu. Hingga akhirnya Kevin 

dan Mike mendapatkan ide untuk membuat aplikasi yang hanya memiliki 

sedikit fitur, seperti mengunggah foto, suka, dan komentar, dan itu adalah 

Instagram. Hanya membutuhkan koneksi internet, para pengguna Instagram 

sudah bisa untuk mengirimkan informasi secara cepat. 

Atmoko (dalam Permata, 2017) menjelaskan bahwa aplikasi Instagram 

memiliki lima menu utama yang terletak dibagian bawah, yaitu sebagai berikut: 

1. Home Page : merupakan halaman utama yang menampilkan linimasa 

foto-foto terkini sesama pengguna yang telah diikuti. 

2. Search : fitur pengguna untuk mencari foto-foto yang sedang popular 

atau mencari pengguna-pengguna Instagram lain. 

3. Camera : menu ini membuat pengguna bisa memotret dan 

mengunggah foto atau video ke Instagram dengan berbagai efek yang 

tersedia dan mengunggah foto yang sudah ada pada memori 

penyimpan handphone. 

4. News Feed : fitur ini berfungsi untuk menampilkan notifikasi 

terhadap berbagai aktivitas yang terjadi oleh akun pengguna 

Instagram  

5. Profile : halaman ini dapat membuat kita mengetahui secara detail 

mengenai informasi pengguna, maupun informasi pengguna lain. 
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Selain itu, Atmoko juga menambahkan ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan agar foto/video yang kita unggah itu lebih informatif. Berikut 

bagian-bagian tersebut: 

1. Caption : membuat judul terkait foto/video yang kita unggah untuk 

memperkuat pesan maupun karakter yang ada pada foto/video 

tersebut. 

2. Hastag : suatu kata yang diberikan awalan berlambang pagar (#). 

Fitur pagar ini penting karena dapat memudahkan pengguna lain 

untuk menemukan foto/video dengan label tertentu. 

3. Geotag atau lokasi : fitur ini dapat menemukan dimana foto itu 

sedang dan atau sudah diambil dengan memaksimalkan fitur lokasi 

pengambilannya. 

4. Share : Instagram juga memiliki fitur share ke media sosial lainnya, 

seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. 

Atmoko berpendapat bahwa Instagram juga merupakan aplikasi yang 

dapat menjalin interaksi dengan sesama penggunanya. Ada beberapa aktivitas 

yang dapat dilakukan dalam Instagram, yaitu: 

1. Follow : adanya fitur ini memungkinkan masing-masing pengguna 

dapat mengikuti akun Instagram satu sama lainnya yang dianggap 

menarik untuk diikuti. 

2. Like : fitur ini berguna untuk menyukai foto/video yang ada di 

linimasa maupun dilaman search. Fitur ini berada disamping tombol 
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komentar atau dengan cara double tap (ketuk dua kali) pada 

foto/video tersebut. 

3. Comment : sama dengan like, komentar adalah bagian dari interaksi 

pada Instagram namun lebih bersifat personal dan hidup. Melalui 

komentar, pengguna dapat mengutarakannya lewat kata-kata yang 

ingin disampaikan, baik itu saran yang baik maupun negatif. 

4. Mentions : fitur membuat kita dapat memanggil pengguna lain 

dengan menambahkan arroba (@) dan memasukkan akun Instagram 

dari pengguna tersebut. 

5. Message : fitur ini berfungsi untuk mengirim pesan berupa foto, 

video, atau teks yang dikirim antar pengguna. 

Selang waktu, Instagram mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Akhirnya pada 9 April 2012, Instagram diakuisisi oleh Facebook dengan nilai 

jual mencapai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham. Instagram 

awalnya hanya dapat diunduh dari App Store sebelum akhirnya hadir juga di 

Play Store karena melihat banyaknya minat dari masyarakat pengguna 

Android. Kurun waktu satu tahun, Instagram memiliki sepuluh 10 juta 

pengguna di dunia. 
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2.5.1 Instagram Stories 

Bertujuan untuk mendorong penggunanya agar mengkreasikan dan 

membagikan content lebih beragam, Instagram pun meluncurkan Instagram 

Stories, sebuah fitur yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim foto 

dan video yang hanya berdurasi 14 detik dan hanya bertahan dalam 24 jam 

setelah itu akan hilang. Fitur ini nyatanya mirip seperti fitur Snapchat Stories 

yang ada pada aplikasi Snapchat. 

Namun saat ini Instagram telah mengembangkan fitur Instagram Stories 

lebih komplit yang membedakannya dengan Snapchat Stories. Dengan 

karakteristik rasio 9:16 atau 1:2, pengguna fitur Instagram Stories saat ini dapat 

menyimpan unggahannya dalam bentuk Sorotan (highlights) yang akan 

muncul pada profil pengguna sehingga dapat dilihat lagi meskipun sudah lewat 

24 jam. Fitur lain yang ada pada Instagram Stories ialah Boomerang, 

Superzoom, Rewind, Hands-Free, Stop-Motion, Type, hingga Live 

menggunakan akun Instagram sendiri. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini diawali dengan menelaah dan mengamati penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dan ada kaitannya dengan fenomena yang 

diangkat. Membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu 

dengan cara menggali wacana yang ada pada penelitian terdahulu, ditujukan 

untuk nantinya dapat memperjelas variabel dalam penelitian ini. Secara garis 

besar kajian yang dilakukan oleh kalangan akademis dan telah dipublikasikan 

dalam bentuk jurnal cetakan dan jurnal online (internet). Dengan demikian, 

peneliti sedikitnya mendapat rujukan pendukung, pelengkap, pembanding, dan 

tentunya memberikan gambaran awal mengenai kajian yang terkait 

permasalahan dalam penelitian ini. 

Pertama, penelitian dari Widiyana Ningsih (2015) yang berjudul “Self 

Disclosure pada Media Sosial”. Penelitian ini bertujuan melihat 

pengungkapan diri seseorang didalam media sosial anonim, yaitu media sosial 

LegaTalk. Seperti yang kita tahu bahwa LegaTalk adalah media sosial anonim 

yang tidak bisa diketahui identitas asli dari seorang pengguna media sosial 

LegaTalk tersebut. Berbeda dengan Instagram, yang mengharuskan 

penggunan untuk mengisi identitas yang lengkap ketika ingin 

menggunakannya. Penelitian dari Widiyana Ningsih juga tidak spesifik, ada 

yang pekerja ada yang masih mahasiswa. 
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Kedua, penelitian dari Firman Alamsyah Ario Buntaran (2014) yang 

berjudul “Kaitan Antara Kesepian dan Pengungkapan Diri yang dimoderasi 

oleh Kepercayaan Interpersonal pada Remaja Pengguna Situs Jejaring Sosial 

Online”. Penelitian ini lebih memandang adakah kaitan antara pengungkapan 

diri yang dimoderasi seorang individu dengan kepercayaan interpersonal 

masing-masing individu tersebut. Penelitian ini menjadikan remaja sebagai 

informannya. Pada penelitian ini didapatkan bahwa individu-individu yang 

mengalami kesepian, untuk dapat pengungkapan diri secara online, maka 

kepercayaan interpersonal dalam jejaring online sangatlah penting. Namun 

yang membedakan adalah penelitian ini tidak spesifik dalam pemilihan jejaring 

online / media sosial yang digunakan. Penelitian ini pun lebih condong untuk 

mengamati komunikasi antarpribadi yang terjadi dimasing-masing individu 

yang mengungkapkan dirinya berdasarkan rasa kesepian. 


