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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri dan akan selalu membutuhkan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-

hari, tentu manusia tidak akan lepas dari interaksi antara satu dengan yang 

lainnya. Mereka akan mencari individu lain baik untuk sekedar bertegur sapa 

hingga bertukar fikiran. Karena hal tersebut interaksi dapat dikatakan sebagai 

bentuk dari proses sosial. Manusia dan interaksi sosial adalah dua hal yang 

terikat. Dalam menjalin interaksi sosial dengan orang lain, individu tentu akan 

menyampaikan berbagai macam informasi, salah satunya menyampaikan 

informasi mengenai dirinya, hal tersebut berhubungan dengan self disclosure 

(pengungkapan diri).  

Menurut Morton, “pengungkapan diri merupakan kegiatan membagi 

perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain.”
1
 Self disclosure dapat 

terjadi,jika seseorang dapat membuka dirinya dan berbagai informasi 

mengenai dirinya kepada orang lain. Pengungkapan diri ini dapat berupa 

berbagai topik informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, dan 

ide yang sesuai dan terdapat dalam diri seseorang yang bersangkutan. 

Pengungkapan diri adalah aspek intimacy, yakni sejauh mana derajat 

informasi itu mencerminkan orang yang bersangkutan secara personal atau 

pribadi atau perasaan-perasaan yang paling dalam dari diri. Self disclosure 

atau pengungkapan diri seseorang dapat menentukan tahap hubungan 

interpersonal individu dengan individu lainnya. Tahap hubungan tersebut 

dapat dilihat dari tingkat keluasan dan kedalaman topik pembicaraan. Terdapat 

individu yang menginformasikan segala hal mengenai dirinya kepada 

siapapun, sehingga dapat disebut dengan over disclosure. Dan ada pula 
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individu yang menutup dirinya, ia jarang membicarakan dirinya kepada 

siapapun atau yang biasa disebut under disclosure.
2
 

Pengungkapan diri ini tak terkecuali terjadi pada sosial media. Media 

sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia 

maya (internet). Dari hasil survei globalwebindex
3
 pada pengguna internet di 

Indonesia dalam rentang usia 16-64 tahun, menunjukkan bahwa ada beberapa 

platform media sosial yang aktif digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Platform tersebut terbagi dalam dua kategori media sosial, yaitu media 

jejaring sosial dan messenger. Youtube menempati peringkat pertama dengan 

persentase penggunaan sebesar 43%, di peringkat ke dua Facebook dengan 

persentase penggunaan sebesar 41%, kemudian Whatsapp dengan persentase 

penggunaan sebesar 40% dan pada peringkat ke empat Instagram dengan 

presentase penggunaan sebesar 38%. 

Melihat instagram termasuk sosial media yang cukup digemari, pada 

bulan Agustus 2018, instagram membuat inovasi terbaru, yaitu menciptakan 

fitur instagram story. Instagram story adalah sebuah fitur yang terdapat dalam 

aplikasi instagram yang memungkinkan pengguna mengambil foto atau video, 

menerapkan filter digital dan membagikannya namun publikasi ini hanya 

bertahan 24 jam.  

Adanya instagram story, membuat lebih dari 90% pengguna instagram 

membagikan informasi mengenai dirinya melalui instagram story, seperti 

aktivitas yang sedang dilakukan hingga curhatan yang terkadang bersifat 

pribadi. Dengan adanya instagram story, seseorang dapat dengan bebas 

berbagi momen-momen aktivitas mereka. Dalam instagram story biasanya 

seseorang mengabadikan video dan foto outfit of the day dan selfie mereka. 

Selain foto, berbagai informasi juga tak jarang mereka bagikan lewat 

instagram story. Dan yang banyak terjadi saat ini adalah curahan hati yang tak 

segan mereka bagikan kedalam instagram story.  

                                                             
2
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Terlebih karena saat ini sedang viral story template, yaitu pertanyaan-

pertanyaan dengan tema-tema yang berbeda untuk mendeskripsikan seperti 

apa dirinya. Pada zaman milenial ini, dengan adanya template story 

menjadikan sosial media menjadi buku diary secara online.  Story template 

menjadi trend di dunia instagram karena tema-temanya yang menarik, salah 

satunya tema mengenai fact about me. Dalam template ini seseorang akan 

diberikan pilihan jawaban, dan memilih diantara pilihan jawaban tersebut, 

manakah yang sesuai dengan penggambaran mengenai dirinya. Sebagai salah 

satu media komunikasi, media sosial tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi 

informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (self expression), "pencitraan 

diri" (personal branding), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah, salah 

satunya instagram ini. 

Sering kali yang terjadi saat ini, seseorang lebih nyaman 

mengungkapkan dirinya pada sosial media. Mereka lebih tertarik melakukan 

curahan hati pada sosial media. Baik itu mengenai hal yang bersifat umum 

hingga yang bersifat pribadi. Pada umumnya, seseorang akan lebih nyaman 

dan percaya mengungkapkan dirinya dan curahan hatinya pada orang yang 

sudah ia percaya dan dekat dengannya. Namun, yang terjadi saat ini adalah 

seseorang tak segan membagikan masalahnya di sosial media. Kebanyakan 

masyarakat memang kerap melampiaskan emosinya lewat media sosial, baik 

sedang bahagia, sedih, kecewa, atau bahkan marah. Mereka sangat meyakini 

bahwa melampiaskan emosi lewat media sosial dapat menjadi salah satu cara 

efektif untuk meredakan atau sekadar menyalurkan perasaan hatinya. Roberts
4
 

juga mengungkapkan bahwa disisi lain, juga terdapat kasus-kasus individual 

yang merasa bahwa pemakaian internet membantu mereka menghilangkan 

depresi. 

Faktanya, seperti pernyataan Ida Ruwaida, seorang Sosiolog dari 

Universitas Indonesia, berpendapat bahwa, “Ruang sosial yang makin terbatas 

dan ikatan emosional yang rendah terutama di kota-kota besar menimbulkan 
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perubahan dalam pola interaksi masyarakat. Akhirnya, teknologi digital 

menjadi alat untuk menyalurkan emosi.”Sosial media dijadikan ajang untuk 

seseorang mengungkapkan dirinya karena dinilai lebih nyaman dan lengkap 

daripada berkomunikasi secara langsung. Ajang mencurahkan isi hati dalam 

sosial media ini merupakan salah satu fungsi pengungkapan diri menurut 

Derlega dan Grzelak dalam konteks ekspresi, bahwa kadang-kadang kita 

mengatakan segala perasaan kita untuk “membuang semua itu dari dada kita”. 

Dengan pengungkapan diri semacam ini, kita mendapatkan kesempatan untuk 

mengekspresikan diri. Melihat pernyataan dan fenomena tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa, seseorang menggunakan sosial media, rata-rata untuk 

mengekspresikan diri dan mencurahkan emosi mereka.
5
 

Pada zaman milenial ini, sosial media sangat melekat pada diri 

individu, sosial media dan individu adalah dua hal yang sepertinya tidak dapat 

dipisahkan. Mereka selalu menggunakan sosial media, baik hanya untuk 

berkomunikasi hingga membagikan cerita mereka pada dunia maya. Namun, 

hal tersebut tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan etika 

dalam berperilaku di dunia maya. Banyak para pengguna sosial media yang 

masih belum menyadari bahaya atau risiko yang dapat menimpa mereka 

ketika mereka berkelana di dunia sosial media.
6
 

Menurut Nasrullah
7
, munculnya budaya berbagi dan pengungkapan 

diri (self disclosure) di dunia maya salah satunya merupakan dampak dari 

media sosial. Budaya ini muncul karena media sosial yang memungkinkan 

siapa pun bisa mengunggah apa pun. Pengungkapan itu menjadi suatu budaya 

yang pada akhirnya mengaburkan batas-batas antara ruang pribadi dan ruang 

publik. Sebuah stories di instagram misalnya, bisa saja bercerita mengenai 

kondisi yang dialami si pemilik akun. Tetapi layaknya dalam proses 

komunikasi dua arah, kepada siapa status itu disampaikan pun tidak dapat 
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dijelaskan. Sebab, siapa pun dapat membaca status tersebut dan siapa pun juga 

dapat mengomentarinya meskipun tak dalam jaringan pertemanan si pemilik 

akun. 

Kebanyakan orang secara sadar maupun tidak sadar sering kali 

mengekspersikan dirinya ke dalam media sosial, baik berupa kegiatan atau 

perasaannya saat itu. Dan tidak jarang pula orang mengungkapkan hal yang 

bersifat pribadi di media sosial tersebut tanpa adanya batasan. Namun, 

kebanyakan individu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya terdapat 

normanorma dan aturan yang mengikat interaksi tersebut. Mereka juga tidak 

mengerti bagaimana dampak yang akan terjadi jika mereka  terlalu membuka 

dirinya dalam media sosial. 

Kebudayaan juga memiliki pengaruh dalam pengungkapan diri 

seseorang. Tiap-tiap bangsa dengan corak budaya masing-masing memberikan 

batas tertentu sampai sejauh mana individu pantas atau tidak pantas 

mengungkapkan diri. Di Indonesia sendiri terdapat larangan yang telah 

ditetapkan didalam UU ITE bahwa dalam menggunakan sosial media ada 

perlunya untuk tidak memposting, mengunggah dan membagikan hal-hal yang 

bersifat asusila, unsur perjudian dan hal-hal yang mengandung unsur SARA. 

Selain itu, tidak diperbolehkannya menulis sesuatu yang bersifat merugikan 

orang lain, seperti menyebar fitnah, memutarbalikkan fakta, menyebarkan 

berita bohong, dan lain sebagainya.
8
 

Melalui dunia sosial media, seseorang sering kali menunjukkan 

keeksisannya. dengan menunjukkan siapa dirinya dalam media sosial dapat 

menaikkan eksistensi dirinya. Namun, tidak terfikirkan pula oleh para 

pengguna sosial media tersebut, bahwa kejahatan dapat berawal dari terlalu 

terbukanya seseorang membagikan informasi mengenai dirinya. Saat ini 

banyak orang yang mengalihkan kegunakan sosial media tersebut. Banyak 

kasus kejahatan saat ini yang terjadi melalui sosial media. Salah satu 

alasannya karena mudahnya data seseorang yang didapat karena terlalu 

                                                             
8
 Sumber: Kompasiana. https://www.kompasiana.com/truezulkifli/bijak-berekspresi-di-

media-sosial-waspada-jerat-hukum-uu-ite_5535adaf6ea834f41eda42f9. akses tanggal 6 Mei 2018 

pukul 13.08 
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terbukanya seseorang itu menunjukkan seperti apa dirinya.
9
 Hal tersebut 

terjadi khususnya di kalangan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN 

Suska Riau. 

Dari prariset yang dilakukan peneliti pada mahasiswa Ilmu 

Komunikasi, Mira Santika mengungkapkan adanya kebiasan memposting 

instastories ketika ingin dilakukan dikala hati ingin memposting, Ia juga 

menambahkan bisa memposting instagram stories bisa mencapai 2 atau 3 kali 

dalam sehari
10

. Hal ini di dasari dari perkembangan usianya, merupakan 

remaja awal yang sedang berada di dalam krisis identitas, cenderung 

mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, selalu ingin mencoba hal-hal baru, 

mudah terpengaruh dengan teman-teman sebayanya (peer groups), dan juga 

mulai suka memperluas  hubungan  antara  pribadi  dan  berkomunikasi  

secara  lebih  dewasa dengan teman sebaya, baik laki-laki maupun perempuan. 

Mahasiswa Komunikasi lainnnya Tamara Pratiwi
11

 mengungkapkan bahwa 

selalu memposting instastories ketika adanya kegiatan maupun adanya acara-

acara besar ketika dia diminta menjadi MC di acara tersebut dan tamara 

mengungkakan hampir 1000 orang yang melihat insta storiesnya. Beda halnya 

dengan Azrika Dewita,
12

 mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 6 ini, 

memposting insta stories sesuai dengan suasana hatinya, ketika hatinya sedih 

Ia memposting kata-kata yang galau.  

                                                             
9
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12
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@azrikadewita      @tamarapratiwi 

 

@tamarapratiwi 

Gambar 1.1 ;screenshot dariInsta stories mahasiswa ilmu komunikasi
13

 

Melihat fenomena-fenomena yang terjadi mengenai pengungkapan diri 

pada sosial media, peneliti tertarik untuk meneliti self disclosure yang terjadi 

di instagram melalui fitur instagram story. Karena, Instagram termasuk 

kedalam sosial media yang bersifat terbuka, dimana seseorang dengan sangat 

mudah menggali informasi dari instagram. Terlebih, jika para pengguna 
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instagram “hobby” untuk memposting setiap aktivitas dan curahan hati 

mereka dalam instagram. Tanpa memikirkan hal-hal negatif, para pengguna 

instagram tersebut tak segan jika harus mempublikasi masalahnya dalam 

instagram story, seolah dunia harus mengetahui aktivitas dan masalah mereka, 

ditambah lagi dengan banyaknya orang yang melihat instagram stories yang 

hanya 24 jam bisa dilihat 1000an orang. Hal ini terlihat mereka lebih nyaman 

saat mengungkapkan diri mereka dalam sosial media dibandingkan dengan 

face to face dengan seseorang yang lebih mengenalnya. 

 Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian bertajuk 

“INSTAGRAM STORIES SEBAGAI MEDIA SELF DISCLOSURE 

MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU” 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Instagram Stories 

Instagram story adalah sebuah fitur yang terdapat dalam aplikasi 

instagram berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna 

mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 

Instagram sendiri, namun tidak akan muncul di halaman profil dan akan 

terhapus dalam waktu 24 jam.
14

 Dalam hal ini instagram stories sebagai 

wadah atau media untuk mahasiswa komunikasi melakukan keterbukaan 

diri dimedia social. 

2. Media 

Kata “media” berasal dari bahasa Latin “medium” yang berarti 

“perantara” atau “pengantar”.
15

 Lebih lanjut, media merupakan sarana 

penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh 

sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. 

 
                                                             

14
 Jurnal KomunikasiMuhammad Rahim (Motif Penggunaan Instagram Story (Studi 

Kasus Pada Siswa Siswi Jurusan Multimedia Di Smk Negeri 1 Samarinda) Volume 6, Nomor 3,  

2018. 
15

 Danim, Sudarwan, Media Komunikasi Pendidikan. (Bumi Aksara, Jakarta, 1995), 1. 
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3. Self Disclosure 

Menurut Wrighstman,
16

 Pengungkapan diri atau self disclosure 

adalah proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan 

membagi perasaan dan informasi dengan orang lain. Istilah self disclosure, 

biasanya digunakan untuk mengacu pada pengungkapan informasi secara 

sadar. Sebenarnya, self disclosure adalah sebuah informasi dimana sesuatu 

yang sebelumnya tidak diketahui oleh penerima. 

4. Mahasiswa 

Disini peneliti maksudkan adalah mahasiswa UIN SUSKA Riau, 

jurusan Komunikasi konsentrasi public relations, semester IV sampai VIII. 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Ruang lingkup dalam kajian ini masih pada konteks komunikasi. Pada 

penelitian ini mengkaji tentang self disclosure mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi konsentrasi public relations, UIN Suska Riau yang ditujukan di 

media sosial Instagram. 

 

D. Rumusan Masalah 

Setelah penetapan latar belakang dan fenomena yang ada, maka 

peneliti disini memfokuskan pada masalah Bagaimana Instagram Storie 

Sebagai Media Self Disclosure Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska 

Riau? 

 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan mengacu konteks penelitian dan fokus penelitian yang telah 

dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui gambaran self disclosure Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

UIN SUSKA RIAU melalui instagram story.  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak: 

                                                             
16
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2. Manfaat teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan kajian ilmu komunikasi, khususnya pada penelitian yang 

berkaitan dengan self disclosure pada sosial media.   

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis, untuk menyediakan data sebagai rekomendasi bagi 

pihak terkait dengan permasalahan penelitian yang tengah dikaji, yaitu 

mengenai self disclosure pada sosial media. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bagian ini merupakan pendahuluan di mana dikemukakan hal-hal 

yang mengenai latar belakang, ruang lingkup kajian, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti 

pengertian atau definisi, kajian terdahulu dan kerangka piker. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa 

jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data/informan penelitian, teknik pengmpulan data, 

vadiditas data, dan teknik analisis data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Menjelaskan lokasi penelitian di UIN Suska Riau serta 

menjelaskan objek mahasiswa yang memposting instagram 

stories.  

BAB V :  HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN 

  Bagian ini yang nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil 

penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. 
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BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah di lakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


