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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat mendasar untuk 

saling berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan teknologi informasi 

menempatkan komunikasi pada garis depan revolusi sosial yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Prasetya (2013) menjelaskan bahwa manusia akan 

mendapatkan kemudahan dalam berinteraksi dan bertukar informasi karena 

adanya teknologi informasi yang semakin cepat. Selain itu, dengan adanya 

teknologi informasi yang semakin maju maka komunikasi tidak hanya dapat 

dilakukan dengan face to face (FTF) saja, melainkan dapat dimediasi oleh media 

baik melalui komputer atau dengan smartphone (Putri, 2016).  

Salah satu media baru yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat 

Indonesia adalah media sosial. Media sosial merupakan sebuah ruang virtual yang 

memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dengan pengguna media sosial 

lainnya dan menggunakannya sebagai sarana berkomunikasi, membuat status, 

berkomentar, berbagi foto dan video layaknya ketika kita berada dalam 

lingkungan sosial. Saat ini pengguna internet khususnya di Indonesia telah 

mencapai 63 juta lebih dan 95% digunakan untuk mengakses media sosial 

(Sembiring, 2013). Data tersebut menggambarkan bahwa media sosial merupakan 

media yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi seperti di dunia 

nyata. 
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Selain itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mencari teman bahkan 

mencari pasangan hidup, salah satunya yaitu aplikasi Tinder. Aplikasi Tinder 

adalah aplikasi kencan dengan mempertemukan pengguna dengan pengguna 

lainnya yang memiliki hobi serupa atau bahkan pasangan idaman. Aplikasi ini 

telah diluncurkan sejak musim panas 2012 lalu oleh Sean Rad, Justin Mateen, dan 

Jonathan Badeen yang berpusat  di West Hollywood, California (Putri, Nurhayati, 

& Pamungkas, 2015). Aplikasi Tinder menyajikan konsep yang berbeda dari 

platform online dating lain seperti eHarmony, match.com, dan OkCupid, sehingga 

menarik perhatian pengguna media sosial. 

Aplikasi Tinder memiliki keunggulan yaitu dari cara pemilihan teman. 

Pengguna dapat memilih teman chat yang di inginkan atau pun sesuai dengan 

kriteria. Keunggulan tersebut yang membedakan aplikasi Tinder dengan media 

sosial lainnya yang sejenis. Jadi dapat dikatakan pengguna aplikasi Tinder hanya 

akan match dan chat dengan orang-orang yang memang sesuai dengan kriteria 

atau keinginannya berdasarkan simbol hati atau pun silang. Selain itu, pengguna 

juga dapat memilih jarak yang diinginkan untuk mencari pasangan yang 

memenuhi kriteria dimulai dari radius 1 km hingga puluhan kilometer (Sari, 

2015). 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa aplikasi Tinder dapat digunakan 

memperluas jaringan dan pergaulan serta membina relasi. Penggunaan aplikasi 

Tinder juga menggambarkan bahwa pada era digital, komunikasi memiliki banyak 

pola. Namun, pengguna aplikasi Tinder, harus memahami pola komunikasi yang 

akan dijalankan untuk menghasilkan komunikasi yang berkualitas dan 
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mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi seperti mengganggu privasi 

penggunanya. Seperti yang dikatakan oleh Nugrahani (2012, h.2), bahwa privasi 

adalah “kemampuan seseorang atau kelompok untuk memutuskan kapan dan 

kepada siapa informasi personal dapat dibagikan, dengan cara yang dikehendaki 

oleh pemilik infomasi”. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pengguna aplikasi 

Tinder adalah pemilik sah dari informasi yang mereka miliki dibagikan kepada 

orang lain. 

Karena itulah yang menjadikan media sosial Tinder menarik, melalui 

aplikasi Tinder kita dapat mengenal orang lain, mengungkapkan perasaan, 

membuat dan mengembangkan perasaan, serta berbagi pengetahuan bersama 

orang lain atau dengan kata lain, kita melakukan keterbukaan diri. Adanya 

keterbukaan diri, seseorang dapat menyampaikan informasi tentang dirinya 

kepada orang lain, mengokohkan keakraban dan membangun kepercayaan. 

Seperti yang dikatakan oleh Hanifia (2013) bahwa apabila komunikasi terjadi 

diantara dua orang yang sudah akrab, maka keterbukaan diri akan berlangsung 

hingga bisa tersingkapkan bagian-bagian diri yang terdalam. Keterbukaan diri 

tersebut mungkin saja baru sampai pada sisi terluar dari dirinya. Ketika situasi 

komunikasi terbentuk dan perilaku komunikasi berkeinginan mempengaruhi 

jalannya komunikasi, keterbukaan diri akan terbentuk. 

Pendapat di atas menjelaskan bahwa keterbukaan diri berarti membagikan 

informasi kepada orang lain tentang hal-hal yang bersifat pribadi ketika 

komunikasi telah terbentuk, karena tidak semua orang bisa melakukannya. Hal 

tersebut bisa terjadi dengan berbagai alasan, yaitu merasa takut rahasianya 
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terbongkar, kurang adanya rasa percaya diri kepada lawan bicara, kurang 

keberanian, merasa malu dan takut terhadap akibat yang timbul di kemudian hari. 

Sehingga perlu adanya rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya.  

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi 

tinder mengawali perkembangan suatu hubungan dimana terdapat self disclosure. 

Oleh karena itu, terdapat suatu kebutuhan akan teori seperti CPM yang digunakan 

untuk menjelaskan proses yang digunakan orang untuk mengelola hubungan 

antara menutupi dan mengungkapkan informasi privat (West & Turner, 2008). 

Dimana pengguna aplikasi Tinder akan menentukan kepada siapa seseorang akan 

mengungkapkan atau menyimpan informasi personalnya. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Self disclosure Melalui Media Sosial 

Aplikasi Tinder (Studi Self Disclosure di Kalangan Mahasiswa/i Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pelita Harapan Karawaci)”. Proses 

komunikasi mengunakan media memungkinkan orang untuk berkomunikasi 

secara intensif dan memberikan kesempatan untuk melihat pendokumentasian 

perubahan cara pembentukan hubungan yang dimediasi oleh teknologi dan dapat 

memberikan wawasan tentang aspek-aspek penting dari perilaku online yang 

dalam hal ini adalah self disclosure seseorang. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap yakni proses komunikasi 

secara primer dan secara sekunder, proses komunikasi secara primer adalah proses 
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penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Sedangkan proses komunikasi 

secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang 

lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memaknai 

lambang sebagai media pertama  (Aprilia, 2015). Media kedua yang dimaksud 

dalam proses komunikasi secara sekunder seperti surat, telepon, teks, surat kabar, 

radio, televisi, internet dan lain – lain. Media tersebut digunakan karena letak 

komunikator dan komunikan berada di tempat yang relatif jauh dan tentunya agar 

proses komunikasi berjalan dengan lancar.  

Saat ini banyak orang menggunakan media internet terutama Aplikasi 

Tinder sebagai sarana untuk memperluas jaringan komunikasi serta untuk 

menjalin pertemanan dan menambah wawasan. Hal ini berhubungan dengan 

adanya self disclosure pada individu tersebut. Self disclosure atau pembukaan diri 

menurut Devito (2011, h. 64) merupakan “jenis komunikasi di mana kita 

mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa self disclosure dapat terjadi, 

bila ada seseorang dengan sukarela menceritakan mengenai dirinya kepada orang 

lain.  

Pada kehidupan sehari-hari, pengungkapan diri atau self disclosure ini 

terjadi tidak hanya dalam komunikasi dan interaksi langsung antar manusia. 

Namun, proses pengungkapan diri ini dapat pula terjadi melalui media perantara 

yakni media sosial (Ningsih, 2015). Karena tidak semua orang bisa melakukan 

pengungkapan diri secara langsung dengan berbagai alasan, yaitu merasa takut 
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rahasianya terbongkar, kurang adanya rasa percaya diri kepada lawan bicara, 

kurang keberanian, merasa malu dan takut terhadap akibat yang timbul di 

kemudian hari. 

Dinamika kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai macam situasi 

dan kondisi yang beraneka ragam. Manusia bisa merasakan bahagia, tapi manusia 

juga akan merasakan pada titik di mana kehidupan tidak selalu menyenangkan. 

Dewasa ini, semenjak adanya media sosial seseorang bisa kapan saja dengan 

mudah berbagi mengenai hal pribadi, serta perasaan dan kegiatan dalam media 

tersebut. Seseorang biasa meluapkan kebahagiaan, kemarahan, hingga kekesalan 

dalam dunia maya. Hal inilah yang dinamakan pengungkapan diri atau self 

disclosure melalui media sosial (Ningsih, 2015). 

Walther yang dikutip oleh Severin dan Tankard (2005) menggambarkan 

komunikasi dengan perantara komputer yang secara sosial lebih menarik daripada 

komunikasi langsung. Dia memberikan tiga faktor yang cenderung menjadikan 

partner komunikasi via komputer lebih menarik: (a) jenis komunikasi melalui 

media sosial memungkinkan presentasi diri yang sangat efektif, dengan lebih 

sedikit penampilan atau perilaku yang tidak diinginkan dibandingkan komunikasi 

langsung; (b) orang yang terlibat dalam komunikasi via komputer kadang kala 

mengalami proses atributif yang berlebihan yang di dalamnya dengan membangun 

kesan stereotip tentang partner mereka; dan (c) ikatan intensifikasi bisa terjadi 

dalam pesan-pesan positif dari seseorang partner sehingga akan membangkitkan 

pesan-pesan positif dari rekan satunya.  
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Namun, orang yang hidup dengan menggunakan internet acap kali terjebak 

dalam situasi isolasi sosial di mana dia lebih terbuka pada media tersebut 

(Bakardjieva, 2005). Orang-orang tersebut menggunakan internet sebagai 

teknologi sosial atas solusi dalam mengatasi kesepian, ketidakberdayaan, dan 

kehilangan harga diri.   

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pola komunikasi 

tidak terlepas akan adanya pengaturan kesan yang ingin disampaikan. Kesan yang 

dimaksud mencakup mengenai apa yang dapat atau tidak dapat dibahas saat 

melakukan perbincangan. Apabila tujuan dan latar belakang setiap individu tidak 

diketahui, kemungkinan komunikasi yang diharapkan tidak akan tercapai. 

Faktanya, ketidakpastian selama melakukan perkenalan dalam sebuah hubungan 

akan cenderung berhubungan dengan pengungkapan diri yang dibangun pada saat 

berkomunikasi. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana Pola Komunikasi Self disclosure Melalui Media Sosial 

Aplikasi Tinder (Studi Self Disclosure di Kalangan Mahasiswa/i Universitas 

Pelita Harapan Karawaci)?  
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pola komunikasi self disclosure melalui media sosial Aplikasi Tinder 

(studi self disclosure di kalangan mahasiswa/i Universitas Pelita Harapan 

Karawaci). 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan yang bersifat 

teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis. Kedua kegunaan yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan  

kontribusi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan bidang kajian 

terkait. Selain itu diharapkan memberikan sumbangsih bagi disiplin ilmu 

terutama ilmu komunikasi dalam menelaah kajian hubungan komunikasi 

antar manusia dalam konteks keterbukaan atau self disclosure seseorang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai referensi yang dapat digunakan bagi pembaca pada khususnya 

dan masyarakat pada umumnya dalam menelaah dan memperhatikan 

lagi kegunaan media sosial sebagai sarana self disclosure seseorang. 

Dan memberi masukan akan penting self disclosure dalam menjalin 

komunikasi hiperpersonal. 
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b. Diharapkan mampu memberikan informasi kepada pengguna media 

sosial mengenai keterbukaan diri ketika berinteraksi dan berbagi konten 

mengenai kehidupan pribadi agar lebih bijak dalam hal penggunannya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan pedoman yang 

berlaku pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Pelita Harapan Karawaci-Tangerang, Banten. Penulis  

membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN (Introduction) 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah (background of 

the problem), identifikasi  masalah (identification of the problem), 

rumusan masalah (statement of the problem), tujuan penelitian (purpose 

of the study), kegunaan penelitian (significance of the study) dan 

sistematika penulisan (organization of the study). 

BAB II OBJEK PENELITIAN (Research Object) 

Bab ini akan menjelaskan mengenai objek penelitian dimana objek 

penelitian bukan merupakan sarana untuk memperbanyak kuantitas 

halaman, juga bukan merupakan sarana mengetahui sejarah keseluruhan 

dari sebuah perusahaan atau organisasi (kalau itu tidak terkait dengan 

topik yang diajukan). Bagian ini berisi mengenai ruang lingkup dari topik 

yang diajukan. Jadi objek penelitian bukan merupakan “ensiklopedia” 

sejarah, tetapi fokus kepada data atau informasi yang terkait topik yang 
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diajukan. Dalam kaitannya dengan penelitian, objek penelitian ini berarti 

Peneliti mencoba untuk membangun”konteks” terkait topik penelitian 

yang diangkat. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA (Literature Review) 

Bab ini berisi teori maupun konsep-konsep dengan tetap memperhatikan 

pendekatan penelitian yang digunakan dan permasalahan yang telah 

dirumuskan dalam Bab I. Dalam bab ini, Peneliti menyusun sebuah 

theoretical framework untuk memberikan jawaban teoretik tentatif 

terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bab ini diakhiri dengan 

kerangka pemikiran yang merupakan konstruksi logika dari masalah 

penelitian baik ditinjau dari aspek teoritis ataupun dari aspek konseptual.  

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN (Research Methodology) 

Bab ini menguraikan serangkaian metode-metode yang dipergunakan 

untuk menguji atau memperoleh data bagi jawaban teoretik tentatif yang 

dihasilkan dalam Tinjauan Pustaka. Pada intinya bagian ini menguraikan: 

metode operasionalisasi konsep, metode penelitian, metode pengumpulan 

data, metode pengujian data dan metode analisis data. 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN (Research Findings and Discussion) 

Bab ini, berisi hasil penelitian yang didapat dari wawancara atau 

observasi langsung. Data hanya dideskripsikan secara umum dan apa 

adanya. Kemudian dalam subbab ini Peneliti menggunakan ‘analytical 

tools’ yang dimiliki untuk melakukan interpretasi terhadap “data mentah” 
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yang sudah didapatkan. Tentu saja pembahasan harus didasarkan pada 

Rumusan Masalah yang ingin dijawab.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN (Conclusion and Suggestion) 

Bab ini berisi hanya jawaban pertanyaan dalam Rumusan Masalah yang 

ditemukan dari hasil pembahasan atau interpretasi yang dilakukan dan 

berisi pendapat atau masukan terhadap hasil penelitian yang sudah 

dilakukan baik untuk kalangan akademis (saran terhadap penelitian 

selanjutnya) maupun praktis.  

 

 




