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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan satu kebutuhan yang tidak dapat lepas dari manusia. Dalam 

perkembangan komunikasi massa terdapat suatu perkembangan tentang media massa ketika 

ditemukannya internet. Pengguna internet kini terus meningkat dengan semakin canggihnya 

teknologi informasi serta semakin murah dan mudahnya mengakses internet. Segala bentuk 

informasi dapat menyebar secara cepat bahkan cenderung sulit untuk dikontrol, hal ini 

menjadikan manusia semakin dimanjakan oleh berbagai kecanggihan teknologi. Sebagai salah 

satu fungsinya, internet dapat memudahkan penggunanya untuk bertukar informasi tanpa harus 

bertatap muka satu sama lain.
1
 Salah satu perkembangan teknologi informasi adalah media

sosial. Popularitas media sosial terus berkembang dari tahun ke tahun. Media sosial merupakan 

sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah dan bebas berbagi serta 

menciptakan isi pesan yang diinginkan. 

Menjamurnya penggunaan internet di Indonesia tentu membawa pengaruh pada system 

interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Komunikasi virtual pun semakin berkembang menjadi 

media interaksi baru bagi masyarakat Indonesia. Sebagai media interaksi sosial yang baru, 

internet juga menawarkan kesempatan bagi pengguna untuk mengembangkan hubungan pribadi 

dengan orang lain, bahkan berbagi identitas.
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 Pada survei yang dilakukan sepanjang 2016-2017 ditemukan terdapat peningkatan 

penggunaan internet pada penduduk Indonesia. Survei yang dilakukan APJII pada 2016 

menemukan bahwa 132,7 juta orang Indonesia telah terhubung ke internet, sedangkan pada 

survei sepanjang tahun 2017 pada bulletin APJII edisi 22 maret 2018 menyebutkan bahwa 

jumlah pengguna internet menjadi 143,26 juta orang dengan total penduduk Indonesia sebanyak 

256,2 juta orang.
3
 Hal ini menunjukan peningkatan sebanyak 2,9% dari tahun 2016-2017. 

 Internet tak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari anak muda zaman sekarang. 

Sebanyak 49,52 persen pengguna internet di Tanah Air adalah mereka yang berusia 19 hingga 34 

tahun. Kelompok ini mengabsahkan profesi-profesi baru di ranah maya, semisal Selebgram 

(selebritas youtube) dan youtuber (pembuat konten youtube). Menjamurnya perusahaan rintisan 

digital atau startup pun sedikit banyak digerakan oleh kelompok usia ini, baik mereka sebagai 

pendiri atau konsumen. Di posisi kedua, sebanyak 29,55 persen pengguna internet Indonesia 

berusia 35 hingga 54 tahun. Kelompok ini berada pada usia produktif dan mudah beradaptasi 

dengan perubahan. Remaja usia 13 hingga 18 tahun menempati posisi ketiga dengan porsi 16,68 

persen. Terakhir, orang tua di atas 5 4 tahun hanya 4,24 persen yang memanfaatkan internet. 

Dalam hal ini APJII menggunakan 2.500 responden dengan 1,96 persen dan level of confidence 

95 persen. Pengumpulan data ini melalui wawancara dengan bantuan kuisioner. Responden 

berasal dari enam wilayah Indonesia, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa 

dan Maluku-Papua.
4
  

Sebagai bagian dari masyarakat komunikasi merupakan hal yang tidak dapat kita 

hindarkan. Kita berinteraksi dengan orang lain dengan berkomunikasi, salah satu bentuk 

komunikasi yang sering kita lakukan dalam proses interaksi adalah komunikasi interpersonal. 
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Salah satu kunci utama kesuksesan dari komunikasi interpersonal adalah self disclosure, yang 

merupakan proses penyingkapan diri seseorang tentang informasi-informasi yang menyangkut 

dirinya kepada orang lain.
5
 Dapat dikatakan sebagai kunci sukses dalam berkomunikasi 

interpersonal, karena self disclosure yang kita lakukan akan mendorong lawan komunikasi untuk 

melakukan hal serupa, sehingga dapat menciptakan keakraban satu sama lain, hubungan yang 

semakin baik akan mendorong terjadinya komunikasi yang efektif. 

 Perkembangan teknologi ini menyebabkan terjadinya pergeseran perilaku komunikasi, 

terutama dalam hal pengungkapan diri (self disclosure). Jika sebelumnya penggunaan internet 

tidak mudah dan murah seperti sekarang, banyak orang yang melakukan pengungkapan diri 

dengan bertatap muka atau face to face.
6
 Namun sekarang, pengungkapan diri dapat dengan 

mudah dilakukan pada berbagai media sosial. Self disclosure di media sosial kerap dikaitkan 

dengan dengan pengungkapan informasi diri yang bersifat pribadi. Individu dengan tingkat 

keterbukaan diri yang tinggi dimungkinkan menikmati penggunaan media sosial karena dapat 

memenuhi kebutuhan mengekspresikan diri dan mendapat eksistensi yang tinggi di media sosial. 

Namun, pada kenyataannya setiap orang melakukan self disclosure dengan kualitas yang 

berbeda. Biasanya orang tersebut membagikan informasi pribadi mengenai diri mereka seperti 

harapan, ketakutan, perasaan, pikiran, dan pengalaman yang dilakukan secara sadar. 

 Banyaknya pengguna yang tergabung dalam media sosial tentunya melahirkan berbagai 

fenomena baru. Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang memiliki kenyamanan untuk 

mengunakan media sosial sebagai tempat curhat atau mengungkapkan perasaan dirinya dengan 

melakukan keterbukaan diri (self disclosure). Salah satu media sosial yang cukup berpengaruh di 

Indonesia pada saat ini adalah youtube. Youtube adalah sebuah situs web video sharing (berbagi 
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video) popular yang didirikan pada Februari 2005 oleh tiga orang bekas karyawan PayPal: Chad 

Hurley, Steven Chen, dan Jawed Karim. Penurut perusahaan penelitian Internet Hitwise, pada 

Mei 2006 youtube memiliki mangsa pasar sebesar 43 persen. Para pengguna dapat memuat, 

menonton dan berbagi klip video secara gratis. Umumnya video-video di youtube adalah klip 

music (video klip), film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri.
7
 

Dalam penelitian ini, konten kreator media sosial youtube yang tergabung sebagai 

anggota Malang Creators merupakan subjek dalam penelitian. Malang Creators sendiri 

merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari para creator konten yang ada di Malang. Malang 

Creators pertama kali dibentuk pada awal November 2015. Founder dari Malang Creators adalah 

Arie Ramadhan, seorang youtubers yang berasal dari Malang. Sebenarnya, Malang Creator ini 

mempunyai nama youtubers Malang. Akan tetapi, nama tersebut diganti dikarenakan anggota 

dari Malang Creator sendiri tidak hanya creator di youtube. Adanya Malang Creator ini adalah 

sebagai wadah bertemunya para creator di Malang. Ada 31 anggota dari komunitas ini yang 

mayoritas berasal dari Malang. Adanya komunitas Malang Creator ini ingin mengenalkan jika 

Kota Malang mempunyai banyak orang yang kreatif yang dapat memanfaatkan media sosial 

yang ada. 

 Kehadiran youtube sebagai salah satu media sosial menjadikan banyak khalayak untuk 

memanfaatkannya sebagai ajang untuk menunjukkan keberadaan dirinya di dunia luar dengan 

mengungkapkan diri tak terkecuali dengan para konten kreator. Tapi ada juga yang memilih 

tertutup akan dirinya di media sosial. Melalui berbagai video di media sosial youtube, seseorang 

melakukan self disclosure di media sosial youtube karena ingin mengungkapkan kepada orang 

lain bahwa inilah dirinya. Bahkan tidak jarang seseorang bisa bertindak berlebihan untuk sekedar 

menunjukan eksistensi dirinya kepada orang lain.  
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Dari fenomena yang saat ini sedang terjadi, maka disini penulis ingin melakukan 

penelitian yang mengangkat permasalahan tentang fenomena self disclosure di media sosial 

youtube. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti akan menyusun penelitian dengan judul “Self 

Disclosure Anggota Malang Creators Pada Media Sosial Youtube”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pemilihan judul yang telah dipaparkan peneliti, maka timbul 

rumusan masalah yaitu “ Bagaimana self disclosure pada anggota komunitas Malang Creators di 

YouTube ?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan identifikasi masalah-masalah diatas, maka tujuan penelitian 

yaitu “ mengetahui self disclosure pada anggota komunitas Malang Creators di YouTube “.  

1.4 Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis, 

yaitu sebagai berikut : 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademis sebagai 

bahan refrensi penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan self disclosure pada media sosial 

terutama youtube. 

 1.4.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pandangan baru 

terhadap para konten kreator pada anggota Malang Creators serta khalayak lainnya pengguna 

media sosial youtube, dengan mengetahui sejauh mana skala dalam self disclosure yang 
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dilakukan konten kreator pada media sosial YouTube. Sehingga dapat menjadikan bahan 

evaluasi terhadap anggota Malang Creators dan khalayak lainnya untuk mengontrol self 

disclosure di media sosial youtube.  

  

 

 

 

 

 


