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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Media Sosial  

a. Pengertian Media Sosial 

Teknologi pada dasarnya memiliki kontribusi dalam menciptakan 

keberagaman media. Dari sisi industri, biaya produksi media dan tentu saja 

alat produksi yang semakin murah serta canggih, memunculkan media 

secara massal.
17

 

Dalam kehidupan keseharian manusia modern, interaksi adalah 

kebutuhan, dimana jarak dan waktu tidak lagi menjadi penghalang. Sosial 

media hadir membantu manusia menjawab segala tantangan dan 

memenuhi kewajibannya sebagai makhluk sosial. Kondisi ini terlihat 

berbeda jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya new media, 

khususnya new media sosial yang menjadi trend baru dalam new media 

dewasa ini Ardianto.
18

 Hal ini berakar dari potensi media baru bagi akses 

yang terbuka dan konektivitas yang saat ini semakin menjadi realitas. 

Menurut Gunelius media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat 

komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada percakapan, 

pekerlibatan, dan partisipasi.  

Pengertian media sosial atau dalam bahasa inggris sosial media 

menurut tata bahasa, terdiri dari kata sosial yang memiliki arti 

kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan media adalah sebuah wadah 

atau tempat sosial itu sendiri. Media sosial adalah sebuah media online, 

dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan 

menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia 

                                                             
17
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Prenada MediaGroup, 2014), 1. 
18
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virtual. Blog ,jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media social yang 

paling umum digunakan dimasyarakat diseluruh dunia.  

b. Ciri-ciri Media Sosial 

1) Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan 

tidak terbatas pada satu orang tertentu. 

2) Isi pesan muncul tanpa melalui suatu geetkeeper dan tidak ada 

gerbang penghambat. 

3) Isi disampikan secara online dan langsung. 

4) Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan 

bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi 

yang ditentukan sendiri oleh pengguna. 

5) Media sosial dijadikan penggunannya sebagai creator dan aktor 

yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. 

6) Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional 

seperti identitas, interaksi, sharing, eksistensi, status, relasi, dan 

kelompok
19

 

c. Fungsi Media Sosial 

Menurut Jan H. Keiztmann fungsi media sosial itu ibarat “sarang 

lebah´yang membentuk kerangka jaringan yang terdiri blok-blok yang 

berhubungan antara satu dengan yang lain. Diantaranya fungsi media 

sosial itu sebagai berikut: 

1) Identify berfungsi untuk merincikan bagaimana para pengguna 

media sosial mengungkapkan identitas dirinya kepada khalayak. 

2) Conversation berfungsi sebagai sarana berinteraksi antara 

pengguna satu dengan pengguna lainnya. 

3) Sharing berfungsi untuk membantu pengguna sosial media 

bertukar pesan dan solusi. 

4) Presence berfungsi untuk memberitahukan informasi para 

pengguna sosial media kepada pengguna lainnya. 
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5) Relationship berfungsi untuk membangun dan menumbuh 

kembangkan hubungan antara pengguna satu dengan pengguna 

yang lain. 

6) Reputation berfungsi untuk menunjukkan status sosial yang 

dimiliki oleh para pengguna sosial media. 

7) Groups berfungsi untuk pengguna membentuk sebuah komunitas. 

2. Instagram 

Nama instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi 

aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid 

yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram 

juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 

tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, 

dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang 

dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet.
20

 

Dizaman sekarang ini, teknologi semakin canggih. Hal ini terlihat 

juga dengan semakin banyaknya aplikasi baru yang bermunculan, dan 

salah satu yang menarik perhatian adalah aplikasi Instagram. Mungkin 

untuk sekarang ini hampir rata-rata anak muda telah mempunyai akun 

Instagram, entah itu digunakan untuk posting foto dan mungkin juga 

hanya digunakan untuk melihat foto-foto orang saja. 

Kehadiran kamera berkualitas tinggi pada smartphone membuat 

banyak orang mempunyai aktivitas baru yang menyenangkan. Orang akan 

mudahnya mengambil gambar dimanapun dan kapanpun dengan 

menggunakan kamera smarphone. Dan biasanya setelah mengambil 

sebuah gambar, orang tersebut tidak sabar lagi untuk pamer. Dan akhirnya 

foto-foto tersebut di upload ke sosial media seperti Instagram. Instagram 

memang menjadi pilihan utama anak-anak muda sekarang untuk 

mempostingkan foto-foto kegiatan yang sedang mereka lakukan. 

                                                             
s
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Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang 

memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan 

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik 

Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong 

foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak 

Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang 

umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.Awalnya, Kevin dan 

Mike menciptakan aplikasi mobile web akanmendapatkan poin di aplikasi 

ini setiap kali mereka check-in saat bergaul dengan teman, unggah foto, 

dan banyak lagi. Tapi, karena fitur di dalam aplikasiBurbn terlalu banyak, 

mereka membuat aplikasi baru yang lebih simpel yaitu Instagram. Kalau 

aplikasi yang terdahulu punya banyak fitur, Kevin dan Mike sengaja 

membuat Instagram dengan 3 macam fitur, yaitu unggah foto, komentar 

dan suka. Jadi, pengguna Instagram tidak perlu repot atau bingung untuk 

sosial media ini. Nama Instagram diambil dari kata insta yang berasal dari 

kata instan. Kata instan juga diambil dari cara kerja kamera Polaroid yang 

menghasilkan foto secara instan. Makanya, lambang Instagram mirip 

seperti kamera Polaroid. Sedangkan gram, diambil dari kata telegram yang 

berarti cara kerjanya mengirimkan informasi secara cepat.
21

 

3. Instagram Stories 

Instagram telah mengumumkan Instagram Stories, sebuah fitur 

yang memungkinkan pengguna mengirim foto dan video yang menghilang 

setelah 24 jam. Fitur ini seperti Snapchat Stories, fitur Snapchat yang 

diperkenalkan pada 2013 dan menjadi bagian penting dari pertumbuhan 

perusahaan. Seperti Snapchat, foto dan video yang dishare dalam 

Instagram bersifat sementara dan tidak dapat dilihat setelah 24 jam.
22
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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. 

Dalam instagram story ini, pengguna instagram dapat melihat 

stories siapapun tanpa harus mem-follow terlebih dahulu, terkecuali untuk 

pengguna akun private. Karena bersifat temporer, fitur instagram story ini 

tepat bagi seseorang yang ingin mengabadikan momen terbaiknya dalam 

satu hari dan menampilkan outfit to fthe day-nya tanpa harus 

mempostingnya. Menariknya, fitur instagram story dapat menampilkan 

informasi mengenai siapa saja orang yang telah melihat instagram story 

milikmu. 

Penggunaan Instagram stories sangat sederhana untuk dapat 

mengekspresikan diri dan terhubung dengan orang lain terutama 

digunakan sebagai bisnis. Selain dilengkapi fitur Instagram Stories yang 

menyenangkan karena dilengkapi dengan penunjang foto, video, teks dan 

filter-filter lucu. Penggunaan Instagram stories memiliki manfaat besar 

bagi penggunanya. Instagram stories saat ini merupakan platform yang 

paling cepat berkembang karena pada setiap harinya dan lebih dari 200 

juta orang menggunakan Instagram stories. Selain itu Instagram stories 

masuk dalam “discovareble” memungkinkan orang lain dapat melihat 

unggahan pengguna meskipun tidak saling mengikuti, hal tersebut 

merupakan kesempatan besar untuk menciptakan penggemar atau viewers 

aktif pada unggahan-unggahan lainnya.  

Sebagai pengguna yang sedang melakukan branding, Instagram 

stories dapat dijadikan alat untuk dapat menunjang tujuan. Stories adalah 

komponen penting dari penggunaan Instagram. Instagram stories adalah 

cara lain untuk terhubung dengan audien target dan fakta bahwa itu 

muncul di bagian atas bilah pencarian dan mengambil layar penuh 
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pengguna (dan perhatian penuh) menghilangkan semua gangguan visual 

lainnya dari lapangan.
23

 

Media sosial telah berkembang menjadi satu lingkungan tersendiri 

yang banyak dimanfaatkan dalam berkomunikasi antara satu dengan yang 

lainnya. media sosial instagram merupakan salah satu sarana yang 

digunakan oleh pengguna media sosial khususnya pada fitur instagram 

stories dalam menyampaikan atau menyosialisasikan keinginan atau 

kehendak bahkan kepentingan dalam diri sebagai upaya untuk 

mengaktualisakan diri.
24

 

a. Fungsi Instagram Stories dalam Memberikan dan Mendapatkan 

Informasi 

b. Fungsi Instagram Stories Dalam Menjalin Silahturahmi 

c. Fungsi Instagram Stories Dalam Membentuk Komunitas 

d. Fungsi Instagram Stories Sebagai Promosi 

4. Self Disclosure 

a. Pengertian Self Disclosure 

Menurut Wrighstman, “Pengungkapan diri atau self disclosure 

adalah proses menghadirkan diri yang diwujudkan dalam kegiatan 

membagi perasaan dan informasi dengan orang lain
25

”. 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. 

Pengungkapan diri ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi, 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan 

terdapat di dalam diri orang yang bersangkutan, dalam penelitian ini 

                                                             
23
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berarti mahasiswa UIN Suska Riau prodi Ilmu Komunikasi yang 

menunjukkan pengungkapan dirinya melalui instagram story. 

Self disclosure dalam Ensiklopedi Psikologi, didefinisikan sebagai 

mengungkapkan kenyataan tentang diri sendiri kepada orang lain yang 

menyangkut sebuah proses penting dalam pertumbuhan hubungan.
26

 

Menurut Morton, self disclosure atau pengungkapan diri juga dapat 

diartikan sebagai kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab 

dengan orang lain. 

Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi dimana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan. Istilah pengungkapan diri digunakan untuk mengacu pada 

pengungkapan informasi secara sadar.
27

 

Pengungkapan diri dapat berupa berbagai topik, seperti informasi 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang sesuai dan 

terdapat di dalam diri orang yang bersangkutan. Kedalaman dan 

pengungkapan diri seseorang tergantung pada situasi dan orang yang 

diajak untuk berinteraksi.
28

 

Dalam proses pengungkapan diri tampaknya individu-individu yang 

terlibat memiliki kecenderungan mengikuti norma timbal balik. Bila 

seseorang menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi, maka akan 

cenderung memberikan reaksi yang sepadan. Pada umumnya 

mengharapkan orang lain memperlakukan sama seperti memperlakukan 

mereka. 

Berdasarkan pengertian-pengertian dan penjelasan di atas, peneliti 

menyimpulkan bahwa self disclosure adalah proses berbagi informasi 

mengenai diri yang sebelumnya hanya diketahui oleh individu itu sendiri 

                                                             
26
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kepada orang lain, meliputi perilaku, keinginan, dan perasaan yang 

mendalam tentang diri. 

Self disclosure dapat bersifat deskriptif dan evaluatif. Maksud dari 

deskriptif, yakni individu menceritakan berbagai fakta tentang dirinya 

sendiri yang belum diketahui oleh pendengar, seperti jenis pekerjaan, 

alamat, dan usia. Sedangkan, untuk evaluatif mengenai pendapat atau 

perasan pribadi seperti hal-hal yang dibenci atau disukai. Pada penelitian 

ini, self disclosure yang ditunjukkan lebih kepada bagimana mahasiswa 

UIN Suska Riau prodi Ilmu Komunikasi mengekspresikannya lewat sosial 

media. 

Menurut DeVito,
29

 ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh 

seseorang jika mau mengungkap informasi diri kepada orang lain, antara 

lain:  

a. Mengenal diri sendiri  

Seseorang dapat lebih mengenal dirinya sendiri melalui self 

disclosure karena dengan mengungkapkan dirinya, akan diperoleh 

gambaran baru tentang dirinya dan mengerti lebih dalam perilakunya. 

b. Adanya kemampuan menanggulangi masalah 

Sesorang dapat mengatasi masalah, karena ada dukungan dan bukan 

penolakan sehingga dapat menyelesaikan atau mengurangi bahkan 

menghilangkan masalahnya. 

c. Mengurangi beban 

Jika individu menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkannya 

kepada orang lain, maka terasa berat sekali memikulnya. Dengan adanya 

keterbukaan diri, individu akan merasakan beban masalah yang dialaminya 

dapat lebih ringan.  

Percakapan adalah aspek penting dalam interaksi  manusia.
30

 Dalam 

suatu interkasi antar individu dengan orang lain, apakah orang lain akan 

menerima atau menolak, bagaimana mereka ingin orang lain mengetahui 
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tentang mereka akan ditentukan oleh bagaimana individu dalam 

mengungkapkan dirinya 

Dalam konteks komunikasi, self disclosure ini termasuk kepada 

komunikasi antarpribadi disebutkan bahwa komunikasi tersebut dapat 

menjalin suatu hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain. 

Terjalinnya suatu hubungan yang bermakna tersebut berkaitan dengan 

adanya self disclosure atau pengungkapan diri. Dimana self disclosure ini 

merupakan bentuk komunikasi  di mana kita mengungkapkan sesuatu 

tentang siapa kita. Pengungkapan diri adalah jenis komunikasi di mana 

kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan. Istilah pengungkapan diri digunakan untuk mengacu pada 

pengungkapan informasi secara sadar, seperti pernyataan “saya takut 

terbang” atau “saya menghabiskan waktu dalam penjara sebelum saya 

berjumpa denganmu.” Pengungkapan diri ini dapat didefinisikan pula 

sebagai penyingkapan informasi tentang diri yang pada saat lain tidak 

dapat diketahui oleh pihak  yang lain. 

Pengungkapan diri memiliki beberapa fungsi. Menurut Derlega dan 

Grzelak
31

 ada lima fungsi pengungkapan diri, yaitu: 

a. Ekspresi: kadang-kadang kita mengatakan segala perasaan kita untuk 

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

semacam ini, kita mendapat kesempatan untuk mengekspresikan 

perasaan kita. 

b. Penjernihan diri : Dengan membicarakan masalah yang sedang kita 

hadapi kepada seorang teman, pikiran kita akan lebih jernih sehingga 

kita dapat melihat duduk persoalannya dengan lebih baik. 

c. Keabsahan sosial: Dengan mengamati bagaimana reaksi pendengar 

sewaktu kita sedang mengungkapkan diri, kita memperoleh informasi 

tentang ketepatan pandangan kita. 
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d. Kendali sosial: Kita dapat mengemukakan atau menyembunyikan 

informasi tentang diri kita sebagai peranti kendali sosial. 

e. Perkembangan hubungan: Saling berbagi informasi dan saling 

mempercayai merupakan sarana yang paling penting dalam usaha 

merintis suatu hubungan dan semakin meningkatkan keakraban. 

Menurut Derlega, meskipun pengungkapan diri dapat memperkuat 

dan mengembangkan hubungan, namun ia juga mengandung resiko. 

Menungkapkan informasi personal akan membuat kita berada dalam 

kondisi rawan
32

. Beberapa resiko yang dapat terjadi saat menungkapkan 

diri, antara lain: 

1) Pengabaian 

Kita mungkin berbagi sedikit informasi dengan orang lain saat 

mengawali suatu hubungan. Terkadang pengungkapan diri kita dibalas 

dengan pengungkapan diri orang lain dan hubungan pun berkembang. 

Tetapi, terkadang kita menyadari orang lain tidak peduli pada 

pengungkaan diri kita dan sama sekali tidak tertarik untuk mengenal kita. 

2) Hilangnya control 

Ada kebenaran dalam pepatah lama: “pengetahuan adalah 

kekuasan”. Terkadang orang memanfaatkan informasi yang kita berikan 

kepada mereka untuk menyakiti atau untuk mengontrol perilaku kita. 

3) Pengkhianatan 

Ketika kita mengungkapkan informasi personal kepada seseorang 

kita sering berasumsi atau bahkan secara tegas meminta, agar informasi 

itu dirahasikan, sayangnya, terkadang orang itu berkhianat. 

4) Penolakan 

Bila seseorang melakukan pengungkapan diri, biasanya kepada 

seseorang yang dipercaya. Seseorang melakukan pengungkapan diri pada 

orang yang dianggap mendukung pengungkapan dirinya. Namun, akan 
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terjadi suatu penolakan secara pribadi jika hal yang diungkapkan tidak 

disukai atau bertentangan oleh pendengar. 

5) Kesulitan intrapribadi 

Bila reaksi orang lain tidak seperti yang diharapkan, kesulitan 

intrapribadi dapat terjadi. Bila seseorang ditolak dan bukan didukung, bila 

orang-orang yang kita kenal menghindari kita, makan kita berada dalam 

jalur kesulitan intrapribadi.
33

 

b. Aspek-aspek Self Disclosure 

Menurut Devito
34

 Menyebutkan bahwa terdapat lima (5) dimensi di 

dalam self disclosure,  yaitu: 

1) Ukuran  

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 

tersebut. Dalam hal ini self disclosure yang dilakukan akan sangat tidak 

terbatas oleh waktu, dimana seseorang dapat kapan saja terhubung 

dengan aktivitas internet dan melakukan self disclosure pada media 

sosial saat seseorang merasa hal atau kejadian yang dialaminya patut 

untuk diungkapkan. Dalam hal ini, peneliti mengambil berapakali 

informan atau mahasiswa Komunikasi UIN Suska Riau memposting 

insta stories dalam sehari. 

2) Valensi 

Valensi merupakan kualitas positif dan negatif dari self 

disclosure. Individu dapat mengungkapkan diri dengan baik dan 

menyenangkan (positif), atau dengan tidak baik dan tidak 

menyenangkan (negatif), kualitas ini akan menimbulkan dampak yang 

berbeda, baik pada orang yang mengungkapkan diri maupun pada 

pendengarnya. Dalam hal ini peneliti melihat pada media sosial 
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instagram stories yang menjadi objek penelitian, mahasiswa UIN Suska 

Riau tentang isi postingan di insta stories. 

3) Kejujuran dan kecermatan 

Kecermatan atau ketepatan self disclosure akan dibatasi oleh 

sejauh mana individu mengetahui atau mengenal dirinya sendiri. 

Selanjutnya self disclosure akan berbeda tergantung pada kejujuran. 

Individu dapat secara total jujur atau dapat melebih-lebihkan, atau 

berbohong. Dalam hal ini, mengenal diri sendiri akan berkaitan dengan 

tinjauan konsep diri (selfconcept) seseorang. Pada penelitian ini akan 

diteliti lebih lanjut mengenai fenomena self disclosure, menselaraskan 

isi hati dengan  postingan yang dilakukan mahasiswa tersebut. 

4) Tujuan dan maksud 

Individu akan menyingkapkan apa yang ditujukan untuk 

diungkapkan, sehingga dengan sadar individu tersebut dapat mengontrol 

self disclosure. Dalam hal ini, mengenai penyingkapan perasaan 

terkadang seseorang berpikir secara spontan, melibatkan emotional yang 

kadang kurang terkontrol. Untuk itu, akan diteliti lebih lanjut mengenai 

fenomena self disclosure. Hal ini bermaksud untuk lebih mengetahui 

tentang tujuan dari postingan mahasiswa UIN Suska Riau. 

5) Keintiman  

Individu dapat menyingkapkan hal-hal yang intim dalam 

hidupnya atau hal Kedalaman self disclosure terbagi atas dua dimensi 

yakni self disclosure  yang dangkal dan yang dalam. Self disclosure yang 

dangkal biasanya diungkapkan kepada orang yang baru dikenal. Kepada 

orang tersebut biasanya diceritakan aspekaspek geografis tentang diri 

misalnya nama, daerah asal dan alamat. Self disclosure yang dalam, 

diceritakan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan hubungan 

(intimacy). Seseorang dalam menginformasikan dirinya secara mendalam 

dilakukan kepada orang yang betul – betul dipercaya dan biasanya hanya 

dilakukan kepada  orang yang betul-betul akrab dengan dirinya, misalnya 

orang tua, teman dekat, teman sejenis dan pacar. Pendek kata, dangkal 
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dalamnya seorang menceritakan dirinya ditentukan oleh yang hendak 

diajak berbagi cerita atau target person. Semakin akrab hubungan 

seseorang dengan orang lain, semakin terbuka ia kepada orang tersebut. 

Dalam hal ini peneliti bermaksud tentang apa saja yang ia mahasiswa 

Ilmu Komunikasi posting dalam insta stories. 

5. Teori Self Disclosure 

Self disclosure theory atau juga yang bisa disebut teori 

pengungkapan diri adalah proses sharing atau berbagi informasi dengan 

orang lain. Informasinya menyangkut pengalaman pribadi, perasaan, 

rencana masa depan, impian, dan lain-lain. Dalam melakukan proses self 

disclosure atau penyingkapan diri seseorang haruslah memahami waktu, 

tempat, dan tingkat keakraban. Kunci dari suksesnya self disclosure atau 

penyingkapan diri itu sendiri adalah kepercayaan.Dalam pengungkapan diri, 

hal yang paling mendasar adalah kepercayaan. Biasanya seseorang akan 

mulai terbuka pada orang yang sudah lama dikenalnya. Selain itu 

menyangkut kepercayaan beberapa ahli psikologi percaya bahwa perasaan 

percaya terhadap orang lain yang mendasar pada seseorang ditentukan oleh 

pengalaman selama tahun-tahun pertama hidupnya. Bila seseorang telah 

mengungkapkan sesuatu tentang dirinya pada orang lain, ia cenderung 

memunculkan tingkat keterbukaan balasan pada orang yang kedua. 

Salah satu model inovatif untuk memahami tingkat-tingkat 

pengungkapan diri dalam komunikasi adalah Jendela Johari (Johari 

Window). “Johari” berasal dari nama depan dua orang psikolog yang 

mengembangkan konsep ini, Joseph Luft dan Harry Ingham.
35

 Model ini 

menawarkan suatu cara melihat kesalingbergantungan hubungan 

interpersonal dengan hubungan antarpersonal. Model ini menggambarkan 

seseorang kedalam bentuk suatu jendela yang mempunyai empat kaca. 

Filsuf Charles Handy menyebut konsep Johari sebagai Rumah 

dengan empat kamar. Kamar 1 adalah diri kita sendiri yang kita lihat dan 

yang lain lihat. Kamar 2 adalah aspek yang orang lain lihat tetapi kita tidak 
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sadari. Kamar 4 adalah kamar yang paling misterius secara sadar atau tidak 

dari kita dilihat oleh orang lain ataupun kita sendiri. Kamar 3 adalah ruang 

pribadi kita, yang kita ketahui tetapi kita jaga dari orang lain.
36

 

a. Jendela terbuka 

Daerah terbuka atau openself biasanya berisikan semua informasi, 

perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan dan sebagainya 

yang dikenali oleh diri sendiri dan orang lain. Informasi yang termasuk 

kedalam daerah terbuka, diantaranya nama, warna kulit, dan jenis 

kelamin, usia, agama dan keyakinan politik. Daerah terbuka masing-

masing orang akan berbeda-beda besarnya bergantung pada siapa 

individu tersebut berkomunikasi. Ada orang yang membuat kita merasa 

nyaman dan mendukung kita, sehingga kita akan membuka diri kita 

lebar-lebar terhadap mereka. Namun sebaliknya, kita akan menutup 

sebagian besar diri kita kepada orang yang tidak dekat dengan kita, 

terlbih orang asing. Besarnya daerah terbuka seseorng berbeda-beda dari 

satu orang ke orang yang lain, dan kebanyakan diantara kita akan 

membuka diri kepada orang-orang tertentu tentang hal-hal tertentu pada 

waktu tertentu. 

b. Jendela buta 

Daerah buta atau blind self berisikan informasi tentang diri kita 

yang diketahui orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. 

Sebagian orang mempunyai daerah buta yang luas dan tampaknya tidak 

menyadari berbagai kekeliruan yang dibuatnya. Orang lain kelihatannya 

sangat cemas jika memiliki sedikit saja daerah buta. Mereka berusaha 

melakukan terapi dan mengikuti semua kegiatan kelompok penyadaran 

diri. Sementara, orang yang lain mengira mereka mengetahui segala 

tentang dirinya, percaya bahwa mereka telah menghilangkan daerah buta 

ini sampai nol. 
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c. Jendela gelap 

Daerah gelap atau unknown self adalah bagian dari diri kita yang 

tidak diketahui baik oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Ini adalah 

informasi yang tenggela di alam bawah sadar atau sesuatu yang luput dari 

perhatian. Eksplorasi daerah gelap melalui interaksi yang terbuka, jujur, 

empatik, dengan rasa saling percaya dengan orang lain merupakan cara 

yang efektif untuk mendapatkan gambaran diri. 

d. Jendela tertutup 

Daerah tertutup atau hidden self mengandung semua hal yang kita 

ketahui tentang diri sendiri dan tentang orang lain, tetapi kita hanya 

menyimpannya untuk diri kita sendiri. Ini adalah daerah dimana kita 

merahasiakan segala sesuatu tentang diri dan tentang orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Table. 2.1 

 Kamar Jendela Johari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

openself 

hidden self 

blind self 

unknown self 
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B. Kajian Terdahulu 

1. Jurnal Asriyani Sagiyanto “Self Disclosure Melalui Media Sosial 

Instagram (Studi Kasus Pada Anggota Galeri Quote)”. Vol 2, No 1 (2018). 

Self Disclosure yang dilakukan oleh anggota Galeri Quote
37

 

melalui media sosial Instagram merupakan pengungkapan diri dengan 

menuliskan isi hati, pikiran dan pengalaman yang dituangkan dalam 

bentuk quotes. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk quotes yang 

terkadang tidak mampu dibagikan pada dunia nyata. Namun, dalam suatu 

kelompok tidak semua melakukan kegiatan self disclosure dengan cara 

yang sama karena setiap individu memiliki kadar wilayah yang sangat 

berbeda antara satu dengan yang lainnya, hal ini yang sering menjadi suatu 

masalah dalam Galeri Quote. Tujuan Penelitian in untuk mengetahui 

bagaimana konsep Johari Window anggota Galeri Quote melalui media 

sosial Instagram. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis 

peneltian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan  

studi pustaka. Hasil dari penelitian mengenai konsep Johari Window 

bahwa anggota Galeri Quote masuk ke wilayah terbuka (open area) 

dimana mereka memperbesar wilayah terbuka dibandingkan dengan 

wilayah lainnya yang otomatis akan mengecil dengan sendirinya, dengan 

kata lain mereka lebih nyaman dan terbuka pada saat menulis quotes 

melalui media sosial Instagram. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada 

penelitian yang sama-sama membahas mengenai self disclosure pada 

sosial media. Sedangkan, Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada 

tujuan penelitian, subjek serta objek yang diteliti. 

2. Randolf A. Manampiring (2015) e-Jurnal Acta Diurna Volume IV No. 4. 

Peran Media Sosial Instagram Dalam Interaksi Sosial Antar Siswa SMA 

Negeri 1 Manado (Studi Pada Jurusan IPA Angkatan 2012). 
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Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification dan 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian jurnal ini 

menunjukkan bahwa siswa sering menggunakan media sosial terlebih 

Instagram sebagai sarana kepuasan mereka untuk hiburan, saling meniru 

dan mengidentifikasi. Postingan di Instagram dapat membuat mereka  

saling bersimpati serta siswa menganggap Instagram berperan dalam 

interaksi sosial mereka dikalangan sekolah. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian saya terdapat pada penelitian yang sama-sama 

membahas mengenai  pada Instagram. Sedangkan, Perbedaan dari kedua 

penelitian ini terdapat pada tujuan penelitian, subjek serta objek yang 

diteliti.
38

 

3. Binta Mu'tiya Rizki (Self Disclosure: Definisi, Operasionalisasi, Dan 

Skema Proses),Vol 7, No 1 (2015). 

Self Disclosure merupakan salah satu tekhnik atau keterampilan 

yang lazim dilakukan oleh terapis dalam proses konseling maupun 

psikoterapi. Self disclosure mencerminkan usaha dari terapis untuk 

bersikap lebih terbuka dengan menceritakan pengalaman maupun 

pengetahuan secara proaktif melaui perasaan, pikiran dan fisik terhadap 

klien sehingga diharapkan klien dapat menceritakan pengalaman, persepsi 

atau pengetahuannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran sederhana tentang skema proses dan manfaat dari tekhnik self 

disclosure dalam proses konseling. Penelitian menggunakan metode 

kualitatif dengan 1 subjek penelitian. Berdasarkan hasil skema proses dan 

proses evaluasi menunjukkan bahwa tekhnik self disclosure efektif untuk 

menggali informasi tentang yang sedang dialami subjek. Subjek menjadi 

lebih terbuka dan mudah mengungkapkan perasaan setelah teknik self 

disclosure diberikan, proses tersebut dapat dilihat melalui skema proses 

dan evaluasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat 

pada penelitian yang sama-sama membahas mengenai self disclosure. 
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Sedangkan, Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada tujuan 

penelitian, subjek serta objek yang diteliti.
39

 

4. Jurnal Nurshanti Ekasari, “Hubungan Antara Pengungkapan Diri (Self-

Disclosure) Melalui Blackberry Messenger Dan Kualitas Hidup (Quality 

Of Life) Pada Remaja” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya 

Vol.2 No.2 (2013). 

Penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan 

pengungkapan diri dikarenakan oleh adanya keinginan untuk mencapai 

kualitas hidup sebaik-baiknya demi mencapai suatu hubungan sosial yang 

baik pula. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah ada 

hubungan antara pengungkapan diri melalui blackberry messenger dan 

kualitas hidup. Populasi penelitian ini adalah adalah 508 mahasiswa yang 

berstatus aktif mengikuti perkuliahan pada Fakultas Psikologi Universitas 

Surabaya. Sampel penelitian sebanyak 342 mahasiswa yang menggunakan 

blackberry messenger dan dipilih dengan teknik accidental sampling. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan angket tertutup dan angket terbuka. 

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik korelasi uji 

nonparametrik Spearman’s Rank Order. Hasil uji hipotesis menyatakan 

ada hubungan yang positif antara pengungkapan diri melalui blackberry 

messenger dan kualitas hidup pada  remaja (r=0.216 dan p=0.000). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan yang mendominasi 

kualitas hidup dan dalam mengungkapkan diri (in self-disclosing) yang 

mendominasi pengungkapan diri. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah 

melakukan penelitian dengan subjek yang lainnya, seperti usia remaja 

akhir di lingkungan yang lain untuk melihat konsistensi hubungan antara 

pengungkapan diri melalui blackberry messenger dan kualitas hidup
40

. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya terdapat pada 

penelitian yang sama-sama membahas mengenai self disclosure. Sedangkan, 

Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada jenis penelitian, tujuan, 

subjek serta objek yang diteliti 

 

C. Kerangka Pikir 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana self disclosure yang dilakukan 

oleh mahasiswa ilmu komunikasi UIN SUSKA Riau melalui fitur instagram 

story, peneliti harus mengidentifikasi mahasiswa ilmu komunikasi UIN 

SUSKA Riau dalam proses pembukaan diri. Peneliti mengamati indivivdu 

yang membuat instagram story kemudian dari aspek yang dibagikan 

mahasiswa dalam instagram story, peneliti menemukan adanya unsur 

keterbukaan, kemudian peneliti mengamati siapa saja yang kerap melakukan 

pengungkapan diri dalam instagram story. Kemudian peneliti mencari apa 

ukuran, valensi, kejujuran, tujuan, dan keintiman. Selanjutnya dianalisis 

menggunakan teori self disclosure dan ditemukan hasil dari self disclosure 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau. 
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Gambar 2.1  

Kerangka Pikir Self Disclosure  

Mahasiswa Uin Suska Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa mahasiswa komunikasi 

konsentrasi public relation membagikan self disclosure di media instagram, 

kemudian dari postingan tersebut timbullah self disclosure yang terbagi dalam 

lima indicator penelitian, yaitu, ukuran, valensi, tujuan dan maksud, kejujuran dan 

kecermatan, dan keintiman. Untuk mengetahui gambaran self disclosure 

mahasiswa UIN Suska Riau, perlu adanya langkah untuk mencari tujuan dari 

penelitian ini, adapun ruang lingkup kajian dalam penelitian ini adalah 

1) Ukuran : Dalam hal ini, peneliti mengambil berapakali informan atau 

mahasiswa Komunikasi UIN Suska Riau memposting insta stories dalam 

sehari. 

MAHASISWA  ILMU 

KOMUNIKASI 

(PUBCLIC RELATIONS) 

POSTINGAN 

INSTAGRAM STORIES 

SELF DISCLOSURE 

KEJUJURAN DAN KECEMATAN 

UKURAN KEINTIMAN 

TEORI JOHARI WINDOWS 

VALENSI TUJUAN DAN MAKSUD 
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2) Valensi : Dalam hal ini peneliti melihat pada media sosial instagram stories 

yang menjadi objek penelitian, mahasiswa UIN Suska Riau tentang isi 

postingan di insta stories. 

3) Kejujuran dan kecermatan : Pada penelitian ini akan diteliti lebih lanjut 

mengenai fenomena self disclosure, menselaraskan isi hati dengan  

postingan yang dilakukan mahasiswa tersebut. 

4) Tujuan dan maksud : Hal ini bermaksud untuk lebih mengetahui tentang 

tujuan dari postingan mahasiswa UIN Suska Riau. 

5) Keintiman : Dalam hal ini peneliti bermaksud tentang apa saja yang ia 

mahasiswa Ilmu Komunikasi posting dalam insta stories. 

Setelah mengetahui kelima indicator tersebut kemudian peneliti akan 

menganilis melalui teori johari windows, yang di dalam nya terdapat 4 jendela 

yaitu: 

1) Jendela terbuka : Daerah terbuka atau openself biasanya berisikan semua 

informasi, perilaku, sikap, perasaan, keinginan, motivasi, gagasan dan 

sebagainya yang dikenali oleh diri sendiri dan orang lain. Informasi yang 

termasuk kedalam daerah terbuka, diantaranya nama, warna kulit, dan 

jenis kelamin, usia, agama dan keyakinan politik. 

2) Jendela buta : Daerah buta atau blind self berisikan informasi tentang diri 

kita yang diketahui orang lain, tetapi kita sendiri tidak mengetahuinya. 

Sebagian orang mempunyai daerah buta yang luas dan tampaknya tidak 

menyadari berbagai kekeliruan yang dibuatnya. 

3) Jendela gelap : Daerah gelap atau unknown self adalah bagian dari diri kita 

yang tidak diketahui baik oleh orang lain maupun diri kita sendiri. 

4) Jendela tertutup : Daerah tertutup atau hidden self mengandung semua hal 

yang kita ketahui tentang diri sendiri dan tentang orang lain, tetapi kita 

hanya menyimpannya untuk diri kita sendiri. 

Setelah mengkelompokkan barulah peneliti mendapat gambaran dari self 

disclosure mahasiswa UIN Suska Riau. 

 


