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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Antar Pribadi 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara orang-orang secara 

tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain 

secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Bentuk khusus dari 

komunikasi antar pribadi adalah komunikasi diadik yang melibatkan hanya dua 

orang. Contohnya seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru-murid, 

dan sebagainya.8  

Dalam berkomunikasi antar pribadi aspek espektasi pribadi merupakan 

faktor penting yang mempengaruhi berlangsungnya komunikasi. Pesan yang 

disampaikan dalam komunikasi antar pribadi tidak hanya berupa kata-kata atau 

pesan verbal, melainkan juga pesan-pesan non verbal. Oleh karena itu dalam 

komunikasi antar pribadi pesan disampaikan dalam bentuk sentuhan, pandangan 

mata, mimik wajah atau intonasi dalam penyampaian kata-kata. 

Pengertian mengenai komunikasi antar pribadi dalam perkembangan 

zaman semakin berkembang. Proses komunikasi yang dahulu harus bertatap 

muka, sekarang dengan perkembangan teknologi pola komunikasi tersebut mulai 

bergeser dengan adanya media komunikasi seperti handphone dan lain 

sebagainya.  

8 Mulyana, Dedy, 2011, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, hal.81 
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2.1.2 Fungsi Komunikasi Antar Pribadi 

Komunikasi antarpribadi sangat potensial untuk menjalankan fungsi 

instrumental sebagai alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena 

kita dapat menggunakan kelima alat indera kita untuk memberikan stimuli 

sebagai daya bujuk pesan yang kita komunikasikan kepada komunikan. Sebagai 

komunikasi yang paling lengkap dan paling lengkap dan paling sempurna, 

komunikasi antarpribadi  berperan penting hingga kapanpun, selama manusia 

masih mempunyai emosi. Fungsi komunikasi antar pribadi, sebagai berikut :9 

Berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik-

konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, berbagi pengetahuan dan 

pengalaman dengan orang lain. 

Selain itu komunikasi antar pribadi juga dapat meningkatkan hubungan 

kemanusiaan diantara pihak-pihak yang berkomunikasi dalam bermasyarakat. 

Melalui komunikasi ini juga dpat berusaha membina hubungan baik sehingga 

menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik dalam msayarakat.10 

2.2 Self Disclosure 

 2.2.1 Pengertian Self Disclosure 

 Self disclosure adalah jenis komunikasi dimana informasi tentang diri 

yang biasanya disimpan atau disembunyikan dikomunikasikan kepada orang lain. 

Self disclosure adalah jenis komunikasi, pernyataan terbuka yang berkaitan 

dengan diri secara verbal maupun non verbal, pengungkapan secara tertulis dan 

                                                             
9 Hafied, Cangara H, 2004, Pengantar Ilmu Komunikasi, hal. 33 
10Ibid, hal.56 
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pengungkapan yang di publikasikan semua hal tersebut di klasifikasikan sebagai 

self disclosure.11 

 Membuka diri tidak sama dengan mengungkapkan detail-detail yang 

sangat pribadi dari masa lalu. Karena hal tersebut dapat menimbulkan perasaan 

intim untuk sesaat. Orang lain mengenal diri kita tidak dengan menyelidiki masa 

lalu, melainkan mengetahui dari cara kita bereaksi dari suatu peristiwa.12 

 2.2.2 Dimensi Self Disclosure  

 Dimensi merupakan salah satu ukuran atau hal yang merujuk pada sebuah 

system untuk melihat suatu ruang, benda atau peristiwa berdasarkan oleh suatu 

pengukuran dalam hal ini dimensi self disclousure mempunyai arti ukuran dalam 

suatu pengungkapan diri. Dua sifat pengungkapan diri yang sering terjadi yaitu 

(seberapa banyak informasi tentang diri yang terungkap), dan valensi (apakah 

informasi itu dinilai positif atau negative). Dari kedua sifat pengungkapan diri 

tersebut termasuk kedalam aspek dimensi atau ukuran dari sebuah pengungkapan 

diri. Dimensi secara kesuluruhan diantaranya meliputi jumlah,valensi, 

kecermatan atau kejujuran, tujuan atau maksud, dan keakraban.13 

 Sebagian besar penelitian tentang self disclosure cenderung menggunakan 

penjelasan psikologis disertai juga dengan sifat-sifat psikologis. Dimensi self 

disclosure sendiri terjadi dari hal-hal sebagai berikut : 

a. Ukuran, dilihat dari frekuensi dan durasinya 

b. Valensi, kecenderungan pengungkapan positif dan negative 

c. Kecermatan dan kejujuran 

                                                             
11 A. Devito, Joseph, The Interpersonal Communication Book, Fifth Edition, Hal.121 
12 Supratiknya, A., Komunikasi Antarpribadi, Hal.14 
13 Ningsih, Widyana, 2015, Self Disclosure pada media social (studi deskriptif pada media social 
anonym LegaTalk), hal. 102 
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Menurut Devito, dimensi self disclosure dibagi menjadi 5, antara lain : 

a. ukuran atau jumlah self disclosure 

Di dapat dari frekuensi seseorang melakukan self disclosure dengan 

durasi pesan-pesan yang bersifat self disclosure atau waktu yang 

digunakan untuk menyatakan pengungkapan tersebut.  

Dalam hal ini self disclosure yang dilakukan akan tidak terbatas oleh 

waktu, dimana seseorang dapat terhubung dengan aktivitas internet dan 

melakukan self disclosure pada media sosial pada saat seseorang merasa 

hal yang dialaminya patut untuk diungkapkan. 

b. Valensi self disclosure 

Ialah kualitas positif negative dari self disclosure. Seseorang dapat 

mengungkapkan diri dengan baik dan menyenangkan (positif), atau 

dengan tidak baik dan tidak menyenangkan (negative), kualitas ini yang 

dapat menimbulkan dampak yang berbeda-beda, baik pada orang yang 

mengungkapkan diri maupun pada pendengarnya.  

Dalam hal ini peneliti melihat pada media sosial yang menjadi objek 

penelitian seseorang mengungkapkan diri dengan sebuah kta-kata atau 

kalimat yang menyenangkan (positif). 

c. Kecermatan dan kejujuran 

Kecermatan dalam self disclosure akan dibatasi oleh sejauh mana 

seseorang mengetahui atau mengenal dirinya sendiri. Kemudian self 

disclosure akan berbeda tergantung pada kejujuran. Seseorang dapat 

secara total jujur atau juga dapat berbohong. 
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Dalam hal ini, mengenal diri sendiri akan berkaitan dengan tinjauan 

konsep diri seseorang. 

d. Tujuan dan maksud 

Seseorang akan menyampaikan apa yang ditujukan untuk diungkapkan, 

sehingga dapat dengan sadar seseorang tersebut mengontrol self 

disclosure. Hal ini mengenai pengungkapan perasaan seseorang secara 

spontan. Untuk itu,akan diteliti lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan 

pengungkapan diri dalam media sosial. 

e. Keakraban 

Seseorang dapat mengungkapkan hal-hal yang bersifat pribadi dalam 

hidupnya yang dianggap sebagai impersonal.  

 2.2.3 Manfaat Self Disclosure 

 Membahas mengenai self disclosure, maka harus juga mengetahui 

manfaat dari self disclosure itu sendiri. Menurut Devito manfaat dari melakukan 

self disclosure adalah: 14 

a. Pengetahuan diri 

Salah satu manfaat dari pengungkapan diri adalah kita mendapatkan 

perspektif baru tentang diri sendiri dan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai perilaku kita sendiri. 

b. Kemampuan mengatasi kesulitan 

Argumen lain yang berkaitan erat adalah bahwa kita akan lebih mampu 

                                                             
14 A. Devito, Joseph, Komunikasi Antar Manusia Edisi Kelima, Hal.67-69 
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 menanggulangi masalah atau kesulitan kita, khususnya perasaan bersalah, 

yakni melalui pengungkapan diri. Dengan mengungkapkan perasaan dan 

menerima dukungan, bukan penolakan, kita menjadi lebih siap untuk 

mengatasi perasaan bersalah dan mungkin mengurangi dan bahkan 

menghilangkannya. 

c. Efisiensi komunikasi 

Seseorang memahami pesan-pesan dari orang lain sebagian besar sejauh 

kita memahami orang lain secara individual. 

d. Kedalaman hubungan 

Dengan pengungkapan diri, kita memberitahu orang lain bahwa kita  

mempercayai mereka, menghargai, dan cukup peduli akan mereka dan 

akan hubungan kita untuk mengungkapkan diri kita kepada mereka.  

 2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Self Disclosure15 

1. Pengaruh orang lain  

Secara umum, self disclosure merupakan timbal balik, keterbukaan 

sendiri lebih mudah terjadi jika orang lain yang merupakan 

komunikan telah mengungkapkan diri terlebih dahulu. Umumnya, 

keterbukaan seseorang akan cenderung sama dalam hal topik 

pembicaraan pengungkapan diri.  

2. Ukuran audience 

Pengungkapan diri merupakan informasi yang biasanya 

disembunyikan sehingga hal ini lebih dimungkinkan terjadi dalam 

                                                             
15 Op.Cit, A. Devito, Joseph, hal.122-125 
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suatu kelompok  kecil daripada dalam kelompok besar. Dengan 

adanya lebih dari satu pendengar menyebabkan tanggapan atau 

komentar yang bervariasi. Sehingga hal tersebutlah yang memberikan 

pengaruh dalam proses pengungkapan diri. 

3. Topic  

Pengaruh topic pembicaraan dalam pengungkapan diri lebih mengarah 

pada pekerjaan, atau hobi, sebagai contoh tentang keadaan ekonomi 

atau tentang hubungan keluarga.  

4. Kapasitas pembicaraan  

Kapasitas tersebut berkaitan dengan positif atau negatifnya suatu 

pembicaraan terkait dengan pengungkapan diri. Kapasitas yang positif 

merupakan daya tarik yang lebih besar dalam pengungkapan diri 

daripada suatu kapasitas yang negatif. Hal tersebut dikarenakan 

pengungkapan diri dalam suatu kapasitas pembicaraan yang negatif 

cenderung melanggar norma-norma budaya yang dianggap tidak 

pantas untuk dilakukan. 

5. Jenis kelamin 

Dalam bukunya Joseph A.Devito mengatakan bahwa sebagian besar 

penelitian menunjukkan pengungkapan diri pada wanita lebih besar 

dari pada laki-laki. Patricia Middlebrook memberikan catatan bahwa 

sedikitnya peranan laki-laki dalam pengungkapan diri dapat 

menambah tingkat stres bahkan sampai tingkat kematian yang lebih 

awal dialami oleh laki-laki. 
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6. Hubungan dengan penerima pesan 

Sebagian besar penelitian menemukan bahwa kita lebih sering 

melakukan pengungkapkan diri kepada orang-orang yang memiliki 

hubungan dengan kita seperti, pasangan kita, keluarga kita dan teman 

dekat kita. Dalam bukunya Joseph A.Devito juga mengungkapkan 

bahwa beberapa penelitian juga menyatakan sebagian besar 

pengungkapan diri dilakukan kepada orang-orang yang disukai dan 

tidak melakukan pengungkapan diri kepada orang-orang yang tidak 

disukai, terlepas dari seberapa dekat mereka. Seperti contohnya 

pengungkapan diri dilakukan kepada dosen yang disukai, sekalipun 

dosen tersebut tidak terlalu dekat. Namun tidak melakukan 

pengungkapan diri kepada saudara yang dekat tapi tidak terlalu 

disukai. 

2.3 Teori Communication Privacy Management (CPM)  

Teori pengaturan privasi komunikasi atau communication privacy 

management (CPM), karya Sandra Petronio yang membahas tekanan antara 

keterbukaan dan rahasia pribadi, antara sesuatu yang bersifat public dan rahasia 

dalam hubungan. Menurut Petronio, individu-individu yang terlibat dalam 

hubungan terus mengatur batasan-batasan antara apa yang umum dan pribadi, 

antara perasaan-perasaan tersebut yang ingin mereka bagi dengan orang lain dan 

tidak ingin mereka bagi. Kadang-kadang, batasannya dapat ditembus, yang 

berarti bahwa informasi tertentu dapat diungkapkan. Pada saat lain, batasan ini 

tidak dapat ditembus dan informasi tidak pernah dibagi. Tentu saja, sifat tembus 

dari sebuah batasan tidak berubah dan situasinya dapat menyebabkan terbuka 
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atau menutupnya batasan tersebut. Mempertahankan batasan yang tertutup dapat 

memberikan otonomi dan keamanan yang lebih kuat, sedangkan pembukaan 

batasan dapat memberikan kedekatan dan pembagian yang lebih besar, tetapi juga 

kelemahan yang lebih besar.16 

Selanjutnya, pengungkapan bukan hanya keputusan individu, tetapi diatur 

oleh sebuah kontrak hubungan yang menyertakan persetujuan atas biaya dan 

manfaat bersama (share cost and rewards). Ketika kita mengungkapkan 

informasi pribadi kepada orang lain, orang tersebut menjadi pemilik kedua dari 

informasi tersebut, dan kepemilikan bersama memiliki hak-hak dan kewajiban 

sendiri. Petronio memandang pengaturan batasan sebagai sebuah proses yang 

didasarkan pada aturan. Proses ini bukan hanya sebuah keputusan individu—

“apakah saya harus katakana atau tidak?”. Namun, ini merupakan sebuah 

negoisasi aturan yang olehnya informasi akan dijaga dan diatur.17 

Aturan-aturan untuk pengaturan batasan sebagai dikembangkan dengan 

semacam rasio risiko manfaat. Apa yang akan di dapatkan dari pengungkapan 

informasi pribadi dan risiko yang akan didapat. Kriteria lain juga digunakan 

untuk membuat aturan keputusan ini misalnya, dugan budaya, perbedaan gender, 

motivasi pribadi dan tuntutan situasi. Aturan-aturan batasan dapat berubah ketika 

keadaan sekitar berubah. Beberapa aturan menetap menjadi kebiasaan dan dapat 

diandalkan.18 

Pada teori Manajemen privasi komunikasi (CPM) tertarik untuk 

menjelaskan proses-proses negosiasi orang seputar pembukaan informasi privat. 

                                                             
16 Stephen W. Littlejohn, Karen A. Foss, Teori Komunikasi, Edisi 9, Hal.306-307 
17 Ibid, Hal.308 
18 Ibid, Hal.308-309 
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Teori ini tidak membatasi hanya kepada diri, tetapi memperluas mencakup 

banyak level pembukaan termasuk kelompok dan organisasi. Untuk mencapai 

tujuan ini teori CPM mengajukan lima asumsi dasar, yaitu :19 

1) Informasi pribadi (private information) 

Merupakan focus utama dalam CPM yang menjelaskan proses 

pengungkapan konten informasi privat dan merefleksikan kedekatan 

(intimacy). Merujuk pada cara tradisional untuk berfikir mengenai 

pembukaan. Merupakan informasi mengenai hal-hal yang sangat berarti 

bagi seseorang yang bersifat privat. Isi dari pembukaan memungkinkan 

kita untuk menguraikan konsep-konsep mengenai privasi dan keintiman 

serta mempelajari bagaimana mereka saling berhubungan. 

2) Batasan Privasi (private boundaries) 

Menjelaskan bahwa terdapat batasan yang dibuat oleh individu untuk 

memisahkan antara informasi yang bersifat pribadi dengan yang bersifat 

umum. Individu bisa menjaga informasi pribadinya dalam batasan yang 

dibuatnya sendiri (personal boundary), namun di sisi lain juga 

mengungkapkan beberapa informasi yang dirasa umum. Ketika 

informasi pribadi diungkapkan oleh individu, maka batasannya menjadi 

collactive boundary atau batasan bersama. Dengan demikian, informasi 

pribadi menjadi milik bersama. 

3) Kontrol dan kepemilikan atas informasi pribadi (control and 

ownership) 

                                                             
19 Njotorahadjo, Felicia, 2014, Manajemen Komunikasi Privasi Seorang Mantan Pria Simpanan 
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Sebagai pemilik informasi pribadi, individu harus mampu mengontrol 

siapa saja yang diperbolehkan mengetahui informasi pribadinya tersebut.  

4) System manajemen berdasarkan aturan (rule based management 

system) 

System ini adalah kerangka untuk memahami keputusan yang dibuat 

oleh individu mengenai informasi privat. System manajemen 

berdasarkan aturan memungkinkan pengelolaan pada level individual 

dan kolektif serta merupakan pengaturan rumit yang terdiri atas tiga 

proses ; karakteristik aturan, koordinasi batasan dan turbulensi batasan. 

5) Dialektika manajemen 

Asumsi ini berfokus pada ketegangan-ketegangan antara keinginan 

untuk mengungkapkan informasi privat dan keinginan untuk 

menutupinya. 

Lima anggapan pokok yang dijelaskan di atas akan digunakan dalam 

menganalisis bagaimana anggota Malang Creators akan mengungkapkan 

informasi pribadi yang dimiliki sekaligus batasan atas informasi antara ia dengan 

orang lain. 

2.4 Media Sosial 

 2.4.1 Pengertian Media Sosial 

  Di masa kini, media terpenting dan memiliki jaringan paling luas adalah 

internet, yang memiliki fungsi sebagai media untuk komunikasi dan pertukaran 

informasi.20 Pada dasarnya media sosial merupakan salah satu bentuk 

perkembangan dari adanya internet, yang memudahkan semua orang untuk dapat 

                                                             
20 Deni, Darmawan, 2012, Pendidikan Teknologi Informasi  dan Komuniaksi, Hal.97 
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berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan 

secara online, sehingga dapat menyebar luaskan konten mereka sendiri. Melalui 

media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap orang yang 

tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Keberadaan media sosial semakin tidak dapat dipisahkan dari 

cara berkomunikasi antar manusia.  

 Dalam media sosial, beragam paradigma komunikasi muncul. Ada model 

komunikasi yang bersifat satu arah, dimana satu pihak memberikan informasi 

kepada pihak lainnya, ada juga model komunikasi yang bersifat partisipatoris, 

dimana pihak-pihak yang berkomunikasi melakukannya secara dialogis. Pada 

model partisipatoris, pengguna media sosial saling berbagi informasi, pendapat, 

pengetahuan, pengalaman, keinginan, dan membangun kerangka tindakan untuk 

mencapai kemajuan bersama. 

 Menjamurnya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak 

orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dnegan 

biaya yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif lainnya dari 

adanya situs media sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi 

ada pula dampak negatif dari media sosial, yaitu berkurangnya interaksi 

interpersonal secara langsung atau bertatap muka, munculnya kecanduan yang 

melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang 

melanggar moral, privasi serta peraturan. 

 2.4.2 Motif Penggunaan Media Sosial 

 Sosial media saat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, 

yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Perkembangan teknologi 
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informasi yang pesat merupakan salah satu penyebab boomingnya sosial media. 

Para web developer pun kini berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai 

sosial media yang dapat dinikmati oleh segala kalangan. Sesperti, Facebook, 

twitter, Youtube, YouTube, Path dan masih banyak lainnya. 

Berikut beberapa manfaat penggunaan media sosial : 

1. Media sosial untuk bersosialisasi 

Manfaat media sosial tentu sesuai namanya yaitu untuk bersosialisasi. 

Penggunaan media sosial sendiri dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, 

tanpa batasan waktu dan ruang tertentu. Hal inilah yang menjadi tujuan 

utama dari media sosial, yang sukses menyedot banyak pengguna yang 

ingin bersosialisasi dan berkomuniakasi dengan kerabatnya. 

2. Media sosial dapat mempertemukan teman lama 

Masih berhubungan dengan bersosialisasi, media sosial terkadang bisa 

membawa kita untuk bertemu dengan taman lama, teman semasa kecil, 

partner bisnis yang lost contact,bahkan dengan saudara yang lama 

terpisah.  

3. Media sosial menemukan teman baru 

Ini salah satu manfaat media sosial yang sangat menarik. Dari hasil 

bermain di meidia sosial, maka bisa mendapatkan teman-teman baru yang 

mungkin cocok. 

4. Sebagai media penghibur 

Mulai dari cerita-cerita lucu, gambar-gambar lucu, ataupun kutipan-

kutipan menarik yang dapat membuat anda melupakan masalah yang ada 
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dan sejenak akan membual kita lebih rileks karena candaan yang terdapat 

di media sosial. 

 

5. Penyaluran hobi 

Ada banyak grub dan akun dari media sosial yang menjadi tempat 

berkumpulnya para pengguna dengan minat dan hobi yang sama. Ada 

komunitas kolektor, komunitas pecinta alam, komunitas music, dan lain 

sebagainya. Dalam komunitas ini para pengguna media sosial dapat 

berbagi informasi, pengalaman, dan banyak hal mengenai hobi yang 

sama. 

6. Memberikan berbagai informasi ter-update 

Informasi ter-update seperti berita terbaru, gossip, dan informasi lainnya 

seperti lowongan pekerjaan, informasi jual beli, dan informasi lainnya 

yang dengan mudah dapat kita temui di media sosial. Hal ini sangat 

membantu para penggunanya dalam beraktifitas. 

 2.4.3 Jenis Media Sosial 

 Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klarifikasi untuk 

berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya. 

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat berbagi menjadi enam jenis, 

yaitu : 

1. Proyek kolaborasi website, dimana user-nya dizinkan untuk dapat 

mengubah, menambah, ataupun membuang konten-konten yang 

termuat pada website tersebut seperti Wikipedia. 
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2. Blog dan mikroblog, dimana user mendapat kebebasan dalam 

mengungkapkan suatu hal di blog itu seperti perasaan, pengalaman, 

pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti twitter. 

3. Konten atau isi, dimana para user di webside ini saling membagikan 

konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan 

lain-lain seperti YouTube. 

4. Situs jejaring sosial, dimana user memperoleh izin untuk terkoneksi 

dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau 

sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti 

Facebook. 

5. Virtual game world, dimana pengguna melalui aplikasi 3D dapat 

muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan kemudian 

berinteraksi dengan orang lainnya mengambil wujud avatar juga 

layaknya di dunia nyata seperti, game online. 

6. Virtual sosial world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang 

memberi kesempatan kepada penggunanya berada dan hidup di dunia 

virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual sosial world ini 

tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas 

terkait dengan berbagai aspek kehidupan, sperti Second Life. 

Dengan muatan seperti itu, maka media sosial tidak jauh dari ciri-ciri berikut ini 

:21 

1. konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak 

terbatas pada satu orang tertentu 

                                                             
21 Tim Pusat Humas Kementrian Perdagangan RI, Hal.25-27 
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2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang 

penghambat 

3. Isi disampaikan secara online dan langsung 

4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa 

juga tertunda penerimanya tergantung pada waktu interaksi yang 

ditentukan sendiri oleh pengguna 

5. Media sosial menjadikan para penggunanya sebagai creator dan actor 

yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri 

6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti 

identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), 

hubungan (relasi), repurtasi (status) dan kelompok (group). 

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah 

mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, 

seperti televise, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena 

media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, 

dan tidak terikat oleh fasilitas instruktural produksi yang massif seperti kantor, 

gedung dan perangkat peliputan yang lain. Pengguna media sosial bahkan bisa 

aktif, mengambil peran independen dalam menentukan konten-konten dalam 

media sosial kapan pun dan dimana pun. User media sosial bebas untuk mengedit 

seperti mengurangi atau menambahkan, menyebarkan, serta memodifikasi baik 

tulisan, gambar, video, grafis, maupun berbagai bentuk konten yang lain. Masa 

depan media sosial sulit diprediksi, yang pasti keberadaannya semakin tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu terjadi berkat manfaat dan fungsi 

media sosial yang telah membuat kehidupan lebih mudah, efektif dan efisien. 
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2.5 YouTube 

 YouTube adalah sebuah situs berbagi video, yang didirikan oleh chan 

Hurley, Stave Chen dan Jawed Karin. YouTube merupakan turunan dari situs 

web pencarian terbesar didunia yaitu Google yang berdiri sejak 14 Februari 2005, 

markas pusat YouTube berada di San Bruno, California, Amerika Serikat. 

Platform situs berbagi video ini menarik minat masyarakat, pada bulan Juli 2006, 

ada sekitar 65.000 video yang diunggah setiap harinya dan 100 juta kunjungan 

video per hari. 

 “to give everyone a voice and to show them the world” adalah misi dari 

keberadaan YouTube, misi untuk memberikan sarana atau YouTube sebagai 

platform kepada khalayakuntuk show up kepada dunia tentang apa yang mereka 

ingin bagikan. YouTube percaya bahwa hak setiap orang sama untuk dapat 

mengungkapkan suatu hal dan dunia merupakan twmpat yang akan menjadi baik 

ketika saling mendengarkan, berbagi dan membangun sebuah komunitas melalui 

cerita-cerita orang. Dimana seseorang dapat dinilai siapa diri seseorang tersebut 

dengan didasarkan pada empat kebebasan, antara lain :  

a. Freedom of Expression 

b. Freedom of Information 

c. Freedom of Opportunity 

d. Freedom of Belong 

Youtube mendorong dan percaya bahwa orang bebas untuk menyampaikan 

pendapat, opini, kebebasan kreatif sehingga menimbulkan hal-hal baru, serta 

orang-orang berhak bebas mengakses segala macam informasi dan video adalah 

salah satu cara yang kuat untuk memberikan pemahaman. 



24 
 

 Youtube masuk ke Indonesia pada tahun 2012. Indonesia adalah Negara 

ke-46 di dunia yang resmi mempunyai domain YouTube.22 Dalam platform ini 

memungkinkan semua khalayak tanpa terkecuali untuk ikut andil atau 

mengunggah, melihat dan berbagi video ke YouTube. Dengan demikian, dapat 

kita lihat saat ini banyak media-media juga seperti portal berita online, acara TV 

mempunyai channel di YouTube. 

 Mereka yang membuat suatu karya video dan mengunggahnya di youtube 

dapat disebut sebagai Kreator atau youtuber. Youtube Partnership Program 

adalah suatu program diperuntukan bagi orang-orang yang konsen untuk menjadi 

creator tetap youtube. Tidak hanya itu, youtube juga memberikan wadah bagi 

para creator youtube melalui youtube Academy dan youtube Ambassador. Dalam 

program youtube Academy, para creator diberikan edukasi untuk meningkatkan 

kualitas konten dan saluran. Sedangkan youtube Ambassador diperuntukkan 

untuk show-up kepada khalayak luar tentang youtube, selain itu juga dengan 

adanya program ini diharapkan masyarakat atau para creator yang lainnya merasa 

termotivasi dan terinspirasi. 

 Bila berbicara mengenai konten youtube, ada banyak sekali ragam dan 

jenisnya,mulai dari film, music, berita, gaya hidup, olahraga, komedi, tutorial dan 

masih banyak lainnya. Bahkan ada dalam satu video terdapat beberapa konten 

yang berbeda-beda, hal ini tentu sangat wajar karena setiap orang memiliki 

kreatifitas masing-masing dalam membuat suatu karya video. Tidak sedikit 

orang-orang yang menjadi terkenal hanya dengan meng-upload video mereka. 

                                                             
22 YouTube.co.id 
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Oleh karena itu, banyak dari khalayak pengguna YouTube menjadikan salah satu 

pilihan untuk memperoleh peruntungan.23 

                                                             
23 Fitriya, S.N.T. Ajeng, 2017, Pengungkapan Identitas Diri melalui Media Sosial: Studi mengenai  
Etnografi Virtual melalui Virtual Vlog 


