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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Kajian Literatur 

2.1.1 Review Penelitian Sejenis 

Tabel 2.1 

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilaksanakan 

No

1 Nama 
Peneliti

Nurul Hidayah Mutiara Ayu 
Oktavianti

Helvira Sabriana 
Rosa

2 Judul 
Penelitian

Pengaruh Close 
Friends 

Instagram 
Terhadap Self 

Disclosure  Siswa 
SMAN 1 MAROS

Instagram Stories 
Sebagai Media Self 

Disclosure 
Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UINSA

Analisis Pengguna 
Instagram Di Kalangan 
Mahasiswa Universitas 
Bakrie Yang  Memiliki 

Second  Account 
Menggunakan 

Communication 
Privacy Management 

Theory

3 Metode Kuantitatif Kualitatif Kualitatif

4 Teori Self Disclosure Self Disclosure

Communication 
Privacy Management 

(CPM) dan 
Dramaturgi

Penelitian Terdahulu

 

 



10 
 

 

5 Persamaan

Menggunakan 
objek penelitian 
yang sama yaitu 
Close friend 
instagram, dan 
menggunakan 
teori yang sama 
yaitu Self 
disclosure

Menggunakan metode 
penelitian yang sama 
metode kualitatif, 
objek penelitian sama 
yaitu stories 
instagram , 
menggunakan teori 
yang sama self 
disclosure, subjek 
penelitian pada 
mahasiswa

menggunakan metode 
penelitian yang sama 
metode kualitatif, 
objek penelitan pada 
instagram, 
menggunakan teori 
yang sama yaitu CPM 
(communication 
privacy 
management ), subjek 
penelitian mahasiswa

6 Perbedaan

Menggunakan 
metode penelitian 
kuantitaif, hanya 
menggunakan 
teori self 
disclosure, 
subjek penelitian 
pada siswa SMA

Hanya menggunakan 
teori self disclosure, 
objek penelitian hanya 
stories instagram 
tidak mencangkup fitur 
close friend 

Menggunakan teori 
dramaturgi, objek 
penelitian berfokus 
pada second account

 

2.1.2 Kerangka Konseptual 

Dalam tinjauan ini menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan masalah 

yang dibahas, berdasarkan tinjauan pustaka yang peneliti gunakan sebagai 

referensi. Kerangka konseptual ini membantu peneliti menghubungkan atau 

menjelaskan penelitian yang merekaa pelajari dengan lebih jelas dan rinci. 

2.1.2.1 Definisi Komunikasi 

Dalam buku karangannya yang berjudul “Dinamika Komunikasi, Onong 

Uchjana Effendy berpendapat bahwa pengertian komunikasi harus dilihat dari dua 

sudut pandang, yaitu pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatik. 

Pengertian komunikasi secara umum itupun harus juga dilihat dari dua segi, yaitu 

pengertian komunikasi secara etimologis dan pengertian komunikasi secara 
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terminologis. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin 

communicatio yang bersumber dari kata communis yang berarti sama. Kata sama 

yang dimaksudkan adalah sama makna.  

Dalam pengertian ini, komunikasi adalah interaksi yang terjadi ketika setiap 

individu yang terlibat dalam komunikasi memiliki pengertian dan pemahaman yang 

sama tentang apa yang mereka komunikasikan. Dengan kata lain, ketika setiap 

individu yang terlibat dalam komunikasi saling memahami satu sama lain maka 

hubungan antara mereka bersifat komunikatif. 

Menurut Carl I. Hovland, ilmu komunikasi adalah: Upaya yang sistematis 

untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta 

pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland di atas menunjukan bahwa 

yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, 

akan tetapi juga pendapat umum dan sikap public yang dimana didalam sosial dan 

politik memerankan peran yang sangat penting. Hovland dalam definisinya 

mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain 

(communication is the process to modify the behavior of other individuals). 

Secara sederhana menurut buku Deddy Mulyana (Ilmu Komunikasi Suatu 

Pengantar) adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses 

tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita. Dapat diartikan bahwa dengan adanya 

komunikasi maka akan menyebabkan timbulnya suatu persepsi, persepsi di sebut 
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sebagai bentuk dari penafsiran atau bisa di katakana juga sebagai timbal balik dalam 

proses komunikasi 

Terlihat jelas bahwa komunikasi adalah inti dari semua hubungan sosial 

antara satu individu dengan individu lainnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan 

manusia, setiap individu memiliki jenis interaksi yang berbeda dan saling 

mempengaruhi untuk kepentingan masing masing. Maka dari situlah terjadi 

pengungkapan pikiran dan perasaan dalam bentuk sebuah percakapan, 

Begitu banyak ahli berpendapat mengenai definisi komunikasi salah satunya 

definisi yang dijelaskan oleh Evertt M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai 

proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber 

kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Pendapat senada 

dikemukakan oleh Theodore Herbert, bahwa komunikasi merupakan proses 

dipindahkannya pengetahuan dari seseorang kepada orang lain, dengan maksud 

mencapai beberapa tujuan khusus. Selain itu, Wilbur Schramm mengemukakan 

pendapatnya bahwa, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara 

pengirim dan penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima memiliki 

beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang 

dikirim oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. (Suranto : 

2005) 

Harold lasswell dalam karyanya, the structure and function of 

communication in society mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan 

komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan: Who, Says What, In Which 

Channel, To Whom, With What Effect?.  



13 
 

 

a) Who (siapa) : Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan dalam 

proses komunikasi bisa dalam bentuk perorangan ataupun lembaga atau 

instansi. 

b) Says What (apa yang dikatakan) : pernyataan umum adalah dapat berupa 

suatu ide, informasi, opini, pesan dan sikap yang sangat erat kaitannya 

dengan pesan yang disampaikan. 

c) In Which Channel (melalui saluran apa) : media komunikasi atau saluran 

yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi. 

d) To Whom (kepada siapa) : komunikan atau audience yang menjadi sasaran 

komunikasi adalah kepada siapa pernyataan tersebut ditujukan, berkaitan 

dengan si penerima pesan. 

e) With What Effect (dengan efek apa) : hasil yang dicapai dari usaha 

penyampaian pernyataan umum itu pada sasaran yang dituju. 

Paradigma lasswell menunjukan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai 

jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni: 

1. Komunikator (communicator, source, sender) 

2. Pesan (Message) 

3. Media (channel, media) 

4. Komunikan (communicant, communicatee, receiver, recipient) 

5. Efek (effect, impact, influence) 

Berdasarkan paradigma lasswell diatas menunjukan bahwa komunikasi merupakan 

proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media 

yang menimbulkan efek tersebut. 



14 
 

 

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses mengkomunikasikan 

pikiran dan perasaan dari satu orang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). 

Pikiran dan perasaan dapat diekspresikan sebagai ide, informasi, pendapat, 

keyakinan, keyakinan, keraguan, kemarahan, keberanian, dan  sebagainya. Dan 

emosi datang dari lubuk hati. 

2.1.2.1.1   Unsur Komunikasi 

Dalam pengertian komunikasi yang telah diuraikan di atas, komunikasi 

merupakan suatu cara seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain 

dengan tujuan dan sasaran tertentu. Komunikasi diartikan sebagai usaha untuk 

menyampaikan suatu pesan diantara tiap individu agar proses komunikasi dapat 

berlangsung, minimal terdiri dari 6 unsur yaitu: 

1. Pengirim pesan (komunikator) 

2. Pesan 

3. Media 

4. Penerima (komunikan) 

5. Pengaruh atau efek 

6. Umpan balik 

David K. Berlo membuat formula komunikasi yang lebih sederhana yang dikenal 

sebagai “SMCR”, yaitu: source (pengirim), message (pesan), channel (saluran 

media), dan receiver (penerima). 
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1. Komunikator 

Pengirim pesan atau komunikator adalah seseorang yang bertindak sebagai 

pembawa pesan untuk mewujudkan motif dari pesan yang dia inginkan. 

Seorang komunikator dapat dikenali dari jumlahnya terdiri dari satu orang, 

banyak orang (lebih dari satu orang), dan massa. Dengan kata lain, komunikator 

adalah individua tau kelompok orang yang berinisiatif  menjadi sumber atau 

pusat suatu hubungan. Tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan pesan 

kepada penerima, tetapi juga memberikan jawaban dan tanggapan secara 

langsung maupun tidak langsung kepada kelompok sasarannya. 

2. Pesan 

Pesan komunikasi memiliki berbagai macam bentuk. Pesan dapat diterima 

melalui salah satu atau kombinasi tertentu dari panca indra kita. Ada dua sifat 

pesan: 

• Pesan bersifat verbal (verbal communication) antara lain: 

o Oral (komunikasi yang dijalin secara lisan). 

o Written (komunikasiyang dijalin secara tulisan). 

• Pesan bersifat non verbal (non verbal communication) yaitu: 

o Gestural communication (menggunakan sandi-sandi bidang 

kerahasiaan). 

3. Media 

Media merupakan saluran, sarana penghubung, dan alat-alat komunikasi. 

Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya tengah, 

perantara atau pengantar. Kata media, merupakan bentuk jamak dari kata 



16 
 

 

“medium”, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Menurut 

Arsyad (2002: 4) media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh 

manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan atau pendapat, 

sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada 

penerima yang dituju. 

4. Komunikan 

Komunikan atau Penerima adalah orang-orang yang menerima pesan dari 

sumber ke penerima. Penerima biasanya disebut dengan berbagai nama seperti 

Audience, Target, Adopter, Komunikan atau dalam bahasa asing disebut 

Receiver, Audience, Decoder. 

5. Pengaruh atau efek 

Dampak atau efek adalah perbedaan pikiran, perasaan, dan perilaku 

penerima pesan sebelum dan sesudah menerima pesan. Hal ini dapat 

mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Dapat juga diartikan 

sebagai mengubah atau memperkuat keyakinan terhadap pengetahuan, sikap, 

dan tindakan dengan menerima suatu pesan. Efek komunikasi diartikan sebagai 

pengaruh yang ditimbulkan dari pesan komunikator terhadap diri komunikan. 

Terdapat tiga pengaruh dalam diri komunikan: 

• Kognitif (seseorang menjadi tahu sesuatu) 

• Afektif (sikap seseorang terbentuk) 

• Konatif (tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak 

melakukan sesuatu) 
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6. Umpan Balik 

Umpan balik merupakan perbedaan pikiran, perasaan, dan perilaku 

penerima pesan sebelum dan sesudah menerima pesan. Hal ini dapat 

mempengaruhi pengetahuan, sikap dan perilaku seseorang. Dapat juga diartikan 

sebagai mengubah atau memperkuat keyakinan terhadap pengetahuan, sikap, 

dan tindakan dengan menerima suatu pesan.  

2.1.2.1.2   Proses Komunikasi 

Proses merupakan Suatu rangkaian dari tahap-tahap yang harus dilalui 

dalam usaha pencapaian tujuan. Dalam prosesnya, komunikasi memiliki dua tahap, 

yaitu proses komunikasi secara primer dan sekunder. (Effendy, 2011:11-18). 

1. Proses Komunikasi Secara Primer 

Proses komunikasi secara primer merupakan proses penyampaian yang 

menggunakan symbol atau lambang sebagai media dan 

mengkomunikasikannya kepada orang lain. Symbol atau lambang sebagai 

media utama dari proses komunikasi adalah bahasa, gerak tubuh, tanda, 

gambar, warna dan lain sebagainya. Hanya bahasalah yang mampu 

“menerjemahkan” opini, baik mengenai hal yang konkret maupun abstrak. 

Bukan saja tentang hal atau peristiwa yang terjadi sekarang, juga di masa 

lalu dan masa yang akan datang. Berkat keterampilan bahasa 

memungkinkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan dengan menjadi 

manusia yang beradab dan berbudaya, serta dapat memprediksi apa yang 

akan terjadi di masa yang akan datang. Bahasa merupakan yang paling 

banyak digunakan dalam media primer atau utama. Akan tetapi tidak semua 
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orang memahami dalam mencari kata atau kalimat yang tepat yang dapat 

mengambarkan pikiran dan perasaan dari apa yang sampaikan memlalui 

bahasa tersebut, dan belum tentu sebuah perkataan mengandung makna 

yang sama bagi semua orang. Dan agar dalam penyampaiannya 

meminimalisir penafsiran yang berbeda maka pada tahap pertama seorang 

komunikator menyandi (encode) pesan atau informasi yang akan 

disampaikan agar dapat dimengerti oleh komunikan, artinya komunikator 

mentransisikan pikiran dan perasaan ke dalam lambang yang diperkirakan 

dapat dimengerti oleh komunikan. Kemudian komunikan mengawasi sandi 

( decode ) pesan ataupun informasi tersebut, pada tahap ini komunikan 

menafsirkan lambang yang di berikan oleh komunikator kepada komunikan 

dalam konteks pengertiannya. Setelah itu komunikan akan bereaksi 

(response) terhadap pesan tersebut dan memberikan umpan balik 

(feedback). Dan apabila feedback tersebut positif, komunikan akan 

memberikan reaksi yang menyenangkan sehingga komunikasi berjalan 

lancar, sebaliknya apabila feedback negative, maka komunikan akan 

memberikan reaksi yang tidak menyenangkan sehingga komunikai tidak 

akan berjalan dengan lancar. 

2. Proses Komunikasi Secara Sekunder 

Proses komunikasi sekunder adalah proses menggunakan simbol 

sebagai media pertama dan kemudian menggunakan alat atau sarana sebagai 

media kedua untuk menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain.. 

Penggunaan alat atau sarana biasanya digunakan oleh seseorang dimana 
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komunikan yang dituju berada relative jauh atau berjumlah banyak. Contoh 

media kedua yang dimaksud adalah telepon, surat kabar, radio, majalah, 

televisi, dan lain sebagainya. Peran media sekunder dalam proses 

komunikasi sangat penting karena dapat mengefektifkan komunikasi. 

Dalam contoh acara televisi, media ini dapat menjangkau komunikator yang 

relatif jauh dan sejumlah besar orang, akan tetapi kelemahan dari media 

sekunder ini adalah keefektifan penyebaran pesan persan yang bersifat 

persuatif atau ajakan, umpan balik atau feedback yang berlangsung pada 

saat itu mengalami penundaan (delayed feedback). Dalam proses 

komunikasi  sekunder, komunikator harus memperhatikan sifat-sifat media 

yang digunakan ketika menempatkan simbol yang tercipta dari isi pesan 

komunikasi. 

2.1.2.1.3   Tipe Komunikasi 

Menurut Effendy (1993:57-83), tipe komunikasi dirangkum ke dalam tiga 

jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. 

1. Komunikasi pribadi 

Komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, komunikasi 

intrapribadi (intrapersonal communication) dan komunikasi (interpersonal 

communication). Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi 

dalam diri seseorang. Individu berperan sebagai komunitor ataupun sebagai 

komunikan.Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi agar seseorang dapat 

menginterpretasikan suatu objek yang diamati dan memikirkannya kembali 

sehingga terjadi komunikasi dalam dirinya. 
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Kedua, komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), yaitu 

dialog antara dua orang atau lebih. Ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah 

dimulai dari diri sendiri. Kedua, ini adalah transaksi karena terjadi pada saat 

yang bersamaan. Ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup 

aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga hubungan interpersonal. 

Keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Kelima, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. 

Keenam, tidak dapat diubah atau diulang. Ini berarti jika terdapat salah dalam 

pengucapan dapat meminta maaf jika salah mengucapkannya, tetapi itu tidak 

berarti bahwa telah menghapus apa yang sudah dikatakan. 

2. Komunikasi kelompok 

Menurut Muhammad Fajar (2009: 65) Komunikasi kelompok adalah suatu 

kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh 

beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, 

mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi tatap muka. 

Komunikasi dalam kelompok merupakan kegiatan komunikasi yang 

berlangsung diantara suatu kelompok. 

Pesan atau informasi yang dikirim mempengaruhi kepentingan semua 

anggota kelompok, bukan kepentingan orang perorangan. Komunikasi 

kelompok juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki tujuan 

yang sama,  berinteraksi  untuk mencapai  tujuan bersama, saling mengenal, dan 

melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok. 
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3. Komunikasi massa 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner (Rakhmat, 2003 dalam Ardianto, 2007), yakni: komunikasi massa 

adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar 

orang (mass communication is messages communicated through a mass 

medium to a large number of people). Dari definisi ini, kita tahu bahwa media 

harus menggunakan media massa. Media komunikasi yang termasuk media 

massa adalah radio, televisi, surat kabar, majalah, dan film. 

Definisi komunikasi massa yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli 

komunikasi lain, yaitu Gerbner. Menurut Gerbner (1967) “Mass 

communication is the technologically and institutionally based production and 

distribution of the most broadly shared continuous flow of messages in 

industrial societies”. (Komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang 

berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinyu serta paling 

luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2003 dalam Ardianto, 

2007). Dari definisi Gerbner tergambar bahwa media menciptakan produk 

berupa pesan komunikasi. Produk  terus didistribusikan dan didistribusikan ke 

berbagai pemirsa pada interval waktu yang teratur, seperti harian, mingguan, 

dan bulanan. 

2.1.2.1.4   Tujuan Komunikasi 

Menurut Effendi dalam bukunya Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, tujuan 

komunikasi diantaranya sebagai berikut: 
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1. Perubahan sosial (to change the society), memberikan berbagai macam 

informasi pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat yang diberikan 

informasi dapat mendukung dan ikut serta terhadap informasi yang telah 

diberikan. 

2. Perubahan sikap (to change the attitude), memberikan informasi pada 

masyarakat dengan tujuan dapat mengalami perubahan hidup. 

3. Perubahan opini pendapat (to change the opinion), kegiatan memberikan 

informasi kepada masyarakat dengan tujuan akhir masyarakat dapat 

berubah pendapat atau opini terhadap informasi yang telah diberikan. 

4. Perubahan perilaku (to change behavior), pada tahap ini informasi yang 

diberikan kepada masyarakat dapat mengubah perilakunya, perubahan 

perilaku komunikasi berperan secara sistematis sehingga masuk kedalam 

perilaku seseorang 

Berdasarkan tujuan komunikasi yang dikemukakan oleh effendi, dapat 

disimpulkan tujuan komunikasi pada hakikatnya adalah untuk mengubah 

keinginan komunikator, dan apabila komunikasi itu benar dan tepat maka 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses  komunikasi adalah hasil  yang 

baik. 

2.1.2.2  Definisi New Media 

New media merupakan media yang menawarkan digitisation, convergence, 

interactiviy, dan development of network terkait pembuatan pesan dan penyampaian 

pesannya. Kemampuanya menawarkan interaktifitas ini memungkinkan pengguna 

dari new media memiliki pilihan informasi apa yang dikonsumsi, sekaligus 
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mengendalikan keluaran informasi yang dihasilkan serta melakukan pilihanpilihan 

yang diinginkannya. Kemampuan menawarkan suatu interactivity inilah yang 

merupakan konsep sentral dari pemahaman tentang new media. (Flew, 2002: 11-

22) 

Media baru/new media adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan dan 

menjelaskan karakteristik media yang berbeda dengan media yang sudah ada, 

seperti  media yang berisi konten interaktif contoh dari media baru adalah Internet. 

Dalam hal ini, referensi ini tidak berarti bahwa media lama telah hilang, tetapi 

dimaksudkan untuk menjelaskan fitur-fitur yang ditampilkan. 

Utari dalam Komunikasi 2.0, menyatakan, dalam media baru ada kombinasi 

antara komunikasi interpersonal dengan komunikasi massa. Karena menjangkau 

khalayak secara global maka bisa dikatakan komunikasi massa, dan pada saat yang 

sama karena pesan yang ada dibuat, diarahkan, dan dikonsumsi secara personal, 

maka dikatakan komunikasi interpersonal. (Utari, 2011:52) 

2.1.2.3  Definisi Media Sosial 

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media 

sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content. Web 2.0 menjadi platform dasar media sosial. 

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:  

1. Proyek kolaborasi (misalnya, wikipedia). 

2. Blog dan microblogs (misalnya, twitter). 
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3. Komunitas konten (misalnya, youtube). 

4. Situs jaringan sosial (misalnya facebook, instagram). 

5. Virtual game (misalnya resident evil 7). 

6. Virtual social (misalnya, e-Commerce). 

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial 

online, disebut jejaring sosial online bukan media massa online karena media sosial 

memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang 

berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa 

terbentuk karena kekuatan media online karena apa yang ada di dalam media sosial, 

terbukti mampu membentuk opini, sikap dan perilaku publik atau masyarakat. 

Fenomena media sosial ini bisa dilihat dari kasus Prita Mulyasari versus Rumah 

Sakit Omni International. Inilah alasan mengapa media ini disebut media sosial 

bukan media massa. (Ardianto, 2011: xii). 

Media sosial adalah media yang dapat digunakan untuk komunikasi jarak 

jauh melalui perangkat aplikasi khusus. Tujuan dari media sosial adalah untuk 

menghubungkan pengguna dengan jangkauan yang luas. Media sosial adalah situs 

web dimana setiap orang dapat membuat halaman web pribadi dan menghubungkan 

dengan teman untuk berbagi dan berkomunikasi. Media sosial mengundang orang-

orang yang tertarik untuk berpartisipasi dan memberikan umpan balik terbuka 

dalam waktu sesingkat mungkin, termasuk komentar dan berbagi informasi. 

Media sosial berkaitan langsung dengan kemajuan teknologi, dan semakin 

maju teknologi, semakin berkembang pula media sosial. Dengan smartphone dan 

internet, Anda dapat mengakses media sosial kapan saja, di mana saja. Begitu 
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seseorang memiliki akses ke media sosial, arus informasi meningkat pesat karena 

kecepatan media sosial tampaknya telah menggantikan peran tradisional media  

dalam penyebaran informasi.. Jenis-jenis media sosial menurut Nasullah (2015) 

setidaknya ada enam kategori besar untuk melihat pembagian media sosial, yakni: 

1. Media Jejaring Sosial (Social networking) 

Media jejaring sosial adalah media yang paling populer. Media ini 

merupakan sarana dimana pengguna dapat melakukan hubungan sosial, 

termasuk akibat dan dampak dari hubungan sosial  di dunia maya. Ciri 

utama  situs jejaring sosial adalah mereka membentuk jaringan pertemanan, 

baik dengan pengguna yang sudah mereka kenal, baik di dunia nyata 

(offline) atau dengan kesempatan untuk memulai jaringan baru untuk 

menjalin pertemanan. 

2. Jurnal online (blog) 

Blog adalah media sosial yang memungkinkan pengguna 

mengunggah, berkomentar, dan berbagi aktivitas sehari-hari, tautan web 

lain, informasi, dan banyak lagi.. Pada awalnya blog merupakan suatu 

bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap 

menarik dan diperbarui setiap harinya. Pada perkembangan selanjutnya, 

blog banyak jurnal (tulisan keseharian pribadi) pemilik media dan terdapat 

kolom komentar yang bisa diisi oleh pengguna. Secara mekanis, jenis media 

sosial ini bias dibagi menjadi dua, yaitu kategori personal homepage, yaitu 

pemilik menggunakan nama domain sendiri seperti .com atau.net dan yang 
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kedua dengan menggunakan failitas penyedia halaman weblog gratis, 

seperti wordpress atau blogspot. 

3. Jurnal online sederhana atau microblog (micro-blogging) 

Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan jenis 

media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

memublikasikan aktifitas serta atau pendapatnya. Contoh microblogging 

yang paling banyak digunakan adalah Twitter. 

4. Media berbagi (media sharing) 

Situs berbagi media merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, audio, 

gambar, dan sebagainya. Contoh media ini adalah: Youtube, Flickr, Photo-

bucket, atau snapfish. 

5. Penanda sosial (social bookmarking) 

Penanda sosial merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasi, 

menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara 

online. Beberapa situs sosial bookmarking yang popular adalah 

delicious.com, stumbleUpon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk di 

Indonesia ada LintasMe. 

6. Media konten bersama atau wiki. 

Media sosial ini merupakan sebuah website yang isinya merupakan hasil 

kerjasama antar pengguna. Seperti kamus dan ensiklopedia, wiki memberi 

pengguna pemahaman, sejarah, referensi buku, atau tautan ke satu kata. 

Kenyataannya prakteknya ini dibuat oleh pengunjung. Artinya, semua 
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pengunjung bekerja sama atau bekerja sama untuk memasukkan konten 

untuk website ini. 

Pada dasarnya media sosial dapat digunakan untuk melakukan berbagai 

interaksi melalui interaksi, kolaborasi, dan saling mengenal dalam bentuk tulisan, 

visual, dan audiovisual.. Sosial media dimulai dengan tiga hal, yaitu Sharing, 

Collaborating dan Connecting. 

2.1.2.3.1  Fungsi Media Sosial 

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar 

dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. 

hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media 

sosial diantaranya sebagai berikut 

a) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan 

itu sendiri.  

b) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluar interaksi sosial 

manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.  

c) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media 

siaran dari dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik 

komunikasi dialogis antara banyak audience. 

Selain itu terdapat pendapat lain menurut Puntoadi (2011: 5), yaitu pengguna media 

sosial berfungsi sebagai berikut :  

a) Keunggulan membangun personal branding mellui sosial media adalah 

tidak mengenal trik atau popularitas semu, karena audensilah yang 
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menentukan. Berbagai media sosial menjadi media untuk orang 

berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan memberikan sebuah popularitas di 

media sosial.  

b) Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk 

berinteraksi lebih dekat dengan konsumen. Media sosial menawarkan 

sebuah konten komunikasi yang lebih individual. Melalui media sosial pula 

berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari konsumen mereka 

dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat membangun 

sebuah ketertarikan yang mendalam. 

 

2.1.2.4  Definisi Instagram 

Instagram berasal dari keseluruhan fungsi aplikasi ini, kata ”insta” berasal 

dari kata “instan” seperti kamera polaroid yang pada masanya dikenal sebagai 

sebutan foto instan. Sama halnya dengan kamera polaroid, Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan. Dan sedangkan untuk kata “gram” berasal 

dari kata telegram yang cara kerja telegram mengirim pesan atau informasi kepada 

orang lain secara cepat. Apabila disatukan dalam satu pengertian maka Instagram 

merupakan aplikasi yang dapat mengunggah foto secara instan dan informasi yang 

ingin disampaikan kepada orang lain akan diterima dengan cepat menggunakan 

jaringan internet. Maka dari itu Instagram merupakan gabungan dari kata instan dan 

telegram 

Pada Instagram terdapat system pertemanan yang menggunakan istilah 

Following (pengguna mengikuti setiap kegiatan/postingan dari orang yang 
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pengguna ikuti) dan followers (orang yang mengikuti kegiatan/postingan 

pengguna). Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar 

dan memberikan respon (feedback) dengan like (suka) terhadap foto yang 

dibagikan. 

Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan Burb INC, perusahaan 

yang memiliki visi misi dalam membuat aplikasi yang dikhususkan untuk gadget. 

Instagram juga merupakan produk dari programmer dan sekaligus CEO nya yaitu 

Mike Krieger dan Kevin Systrom, Instagram didirikan bersama Burn INC diawal 

tahun 2010 pada bulan januari. Setelah melewati massa 10 bulan Instagram 

mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif. Pada bulan April 2021, perusahaan 

mengumumkan partisipasi 30 juta pengguna aktif dan pada bulan yang sama, 

facebook mencatat pertumbuhan Instagram dan membeli aplikasi tersebut sebesar 

US$ 1 miliar. 

Pada tahun 2013, Instagram membuat aplikasi ini menjadi lebih mudah 

untuk berbagi postingan, dengan hanya menyalin dan menyisipkan link ke sebuah 

artikel atau website pengguna dapat menunjukan konten Instagram seperti yang 

dimaksud kan untuk terlihat. Dan pada akhir 2013 instagram juga menambahkan 

layanan obrolan pribadi untuk mengirim foto maupun video, tidak lama dari situ 

Instagram juga meluncurkan sebuah fitur yang terinspirasi dari salah satu fitur yang 

ada di aplikasi snapchat, untuk fitur yang terinspirasi dari fitur snapchat adalah fitur 

yang Bernama Instagram stories.  
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Saat ini, Instagram adalah salah satu media sosial yang paling banyak 

digunakan oleh orang-orang dari semua kalangan. Dari anak-anak hingga orang tua.  

Instagram sama populernya dengan Facebook dan Twitter. 

2.1.2.4.1  Fitur Instagram 

Instagram mempunyai banyak fitur yang dapat digunakan oleh pengguna 

dan setiap fitur memiliki fungsi dan kelebihannya masing-masing, ada beberapa 

fitur yang digunakan oleh penggunanya sebagai bentul self disclosure melalui fitur 

Instagram tersebut, diantaranya adalah: 

1. Fitur followers atau pengikut 

Sistem sosial Instagram adalah  mengikuti akun pengguna lain atau 

memiliki pengikut Instagram. Komunikasi antar pengguna Instagram 

lainnya dapat terjalin dengan cara menyukai dan  mengomentari foto yang  

diunggah oleh pengguna lain. Pengikut juga merupakan faktor penting, dan 

jumlah  suka  pengikut memiliki dampak besar pada apakah  sebuah foto 

akan menjadi foto populer. 

2. Explore 

Pada Juni 2012, Instagram memperkenalkan explore atau jelajahi, 

yang menampilkan foto populer, foto yang diambil di lokasi terdekat dan 

sejenis dengan pencarian yang sering dilakukan pengguna. Tab ini 

diperbarui pada Juni 2015 untuk menampilkan tag dan tempat yang sedang 

tren, konten yang dikurasi, dan kemampuan untuk mencari lokasi. Pada saat 

ini, menu explore diikuti penambahan sesuai dengan munculnya fitur baru 

dalam Instagram seperti Instagram live dan Instagram stories. 
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3. Instagram Live 

Fitur Instagram ini memungkinkan kita membuat tayangan langsung 

dari aplikasi Instagram. Seperti juga live video di Facebook, follower bisa 

langsung bergabung dan memberi komentar. 

4. IG TV 

IGTV adalah fitur terbaru dari Instagram. IGTV adalah video 

vertikal yang tersedia di aplikasi dan situs web Instagram. Dengan IGTV, 

pengguna dapat mengunggah video hingga 10 menit  dengan ukuran file 

hingga 650MB. Pengguna tervalidasi populer dapat mengunggah video 

hingga 60 menit dengan ukuran file hingga 5,4 GB. 

 

5. Instagram Stories 

Instagram Stories adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk 

mengambil gambar, menambahkan efek dan layer, dan menambahkan feed 

Instagram Stories. Gambar yang diunggah ke Cerita Pengguna akan 

kedaluwarsa setelah 24 jam. Banyak yang menganggapnya sebagai tiruan 

Snapchat. Dengan Instagram Stories, Anda tidak hanya dapat berbagi foto 

dan video yang hilang setelah 24 jam, tetapi juga menambahkan filter 

seperti Snapchat yang menambahkan mahkota bunga, telinga kelinci, dan 

banyak lagi. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Instagram Stories untuk 

mengungguli pengguna aktif harian Snapchat. 

6. Close Friend  
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Close friend merupakan sebuah fitur yang ada pada Instagram yang 

memungkinkan penggunanya membagikan stories hanya dengan orang-

orang terdekat yang telah dipilih. Close friend merupakan fitur Instagram 

yang dirilis pada desember 2018 lalu, fitur ini digunakan oleh pengguna 

Instagram untuk melakukan filter terhadap para follower dan memilih 

beberapa orang yang terpercaya untuk dapat bisa melihat stories yang 

dibagikan. Fitur close friend ini bersifat subjektif karena ditentukan dari 

penilaian dan kriteria yang ditentukan oleh seseorang. 

2.1.2.5 Definnisi Fitur Close Friend 

Close friend berasal dari dua kata bahasa inggris yaitu close artinya dekat, 

friend artinya teman. Close friend merupakan salah satu fitur special bagi para 

pengguna sosial media Instagram. Close friend digunakan untuk mengabadikan 

momen pada Instagram stories akan tetapi hanya daftar teman dekat saja yang dapat 

melihat kegiatan apa saja yang kita bagikan pada Instagram stories yang 

menggunakan fitur close friend. 

Close friend merupakan fitur yang dirilis pada bulan desember tahun 2018. 

Oleh pengguna Instagram fitur ini digunakan untuk menfilter follower yang dapat 

melihat Instagram stories. Close friend bersifat subjektif karena hanya dapat 

ditetapkan dan dinilai oleh satu pihak saja. Hanya orang-orang yang di anggap 

terpercaya yang dapat menikmati fitur close friend ini. Maka dari itu ketika 

pengguna memutuskan untuk menggunakan fitur close friend maka tentu harus 

memiliki pertimbangan yang matang agar informasi yang dibagikan pada Instagram 

stories melalui close friend tetap terjamin kerahasiaanya. 
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Untuk dapat masuk ke daftar close friend tidak dapat by request karena 

hanya pemilik akun yang dapat memutuskan sendiri teman yang dapat dijadikan 

close friend, dan tanda seseorang yang masuk dalam daftar close friend akan terlihat 

ketika pengguna mendapati lingkaran hijau pada Instagram stories yang pengguna 

bagikan kepada teman-teman yang terdaftar dalam fitur close friend. 

2.3.4 Kerangka Teoritis 

2.1.3.1 Communication Management Privacy (CPM) 

Teori Communication Management Privacy atau CPM dilihat oleh Petronio 

sebagai deskripsi dari sistem manajemen privasi yang berisi tiga bagian utama. 

Bagian pertama dari sistem, kepemilikan privasi yang berisi mengenai adanya 

batasan privasi yang mencakup informasi yang dimiliki seseorang tetapi orang lain 

tidak dapat mengetahuinya. Batas privasi seperti suatu filter tipis dan berpori hingga 

penghalang tebal yang tidak bisa ditembus yang melindungi rahasia yang dalam 

dan gelap. Bagian kedua dari sistem yaitu kontrol privasi yang melibatkan 

keputusan kami untuk berbagi informasi pribadi dengan orang lain. Petronio 

menganggap ini sebagai mesin manajemen privasi. Keputusan untuk berbagi 

informasi atau melepaskan beberapa kontrol juga membentuk kembali batas-batas 

yang terkandung dalam bagian kepemilikan privasi sistem. Terakhir, bagian ketiga 

dari sistem manajemen privasi yaitu ikut berperan ketika mengelola informasi 

pribadi tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin teman Anda mengungkapkan 

rahasia Anda setelah Anda menetapkan aturan kepercayaan diri yang ketat (Griffin 

et al., 2019, h. 145). 
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Dengan melihat tiga bagian utama dari sistem manajemen privasi ini, 

selanjutnya dapat membantu Anda dalam memahami lima prinsip inti CPM 

Petronio (Griffin et al., 2019, h. 144-145). Empat prinsip pertama berhubungan 

dengan masalah kepemilikan dan kontrol privasi; yang kelima melibatkan 

turbulensi privasi — gejolak yang meletus ketika aturan dilanggar. Prinsip-

prinsipnya adalah: 

1. Setiap individu percaya bahwa mereka memiliki dan mempunyai hak 

untuk mengendalikan informasi pribadi milik masing-masing dari 

mereka. 

2. Setiap individu dapat mengendalikan informasi milik pribadi mereka 

dengan menjalankan aturan privasi yang dimiliki tiap pribadi individu. 

3. Adanya kesepakatan di mana ketika pihak lain diberitahu dan/atau 

menemukan suatu informasi pribadi milik seseorang maka mereka telah 

menjadi pemilik bersama dari informasi pribadi tersebut. 

4. Perlunya menegosiasikan aturan privasi apabila ada pihak ketiga yang 

ingin di beri tahu terhadap informasi pribadi yang di mana informasi 

tersebut telah menjadi informasi milik bersama (pihak kedua). 

5. Adanya kemungkinan turbulensi batas terjadi ketika pemilik bersama 

informasi pribadi tersebut tidak secara efektif dapat bernegosiasi dan 

mengikuti aturan privasi yang telah disepakati bersama. 

CPM dalam West & Turner (2010, h. 223) memiliki tiga asumsi mengenai sifat 

manusia yang selaras dengan aturan dan sistem, yaitu: 
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1. Manusia adalah individu yang dapat  mengambil keputusan; 

2. Manusia adalah individu yang dapa membuat dan mengikuti aturan 

3. Manusia memiliki pilihan dalam memikirkan diri sendiri dan orang lain. 

Sebagai teori dialektik, CPM juga memiliki dua asumsi, yaitu kehidupan relasional 

ditandai dengan perubahan dan adanya paradoks mengenai fakta mendasar dalam 

kehidupan yang berhubungan. Privasi informasi yang sulit untuk diungkapkan oleh 

seseorang biasanya mengenai informasi yang sangat penting yang dimilikinya. 

CPM berkaitan dengan menjelaskan proses negosiasi seseorang mengenai 

pengungkapan informasi pribadi. Seseorang dapat bernegosiasi khususnya pada 

dirinya mengenai pilihan dalam menyembunyikan suatu informasi atau 

membagikan informasi itu pada orang lain  (West & Turner, 2010, h. 223).  

2.1.3.2 Teori Self Disclosure 

Pengungkapan diri menurut Jourard (1964, h. 24) berarti pembicaraan 

mengenai diri sendiri kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa yang 

dipikirkan, dirasakan dan diinginkan oleh seseorang. Sejalan dengan devito. 

Menurut Devito (2011), pengungkapan diri adalah informasi mengenai diri 

sendiri, tentang pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, atau tentang orang lain 

yang sangat dekat yang sangat dipikirkan. Jadi, pengungkapan diri dapat diartikan 

sebagai tindakan Anda sendiri atau tindakan, misalnya, orang tua atau anak Anda, 

karena mereka mempunyai hubungan langsung dengan Anda.  

Sementara menurut Derlega, dkk (dalam Devito, 2011), dinyatakan bahwa 

pengungkapan diri sebagai setiap informasi tentang diri sendiri. Menurut Derlega, 
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sebaiknya kita lebih memusatkan kepada informasi yang biasanya disembunyikan 

daripada daripada segala jenis informasi yang belum diungkapkan. Pengungkapan 

diri adalah informasi yang biasanya tidak akan Anda ungkapkan dan Anda secara 

aktif berusaha tetap menjaga kerahasiaannya. 

Menurut Cangara (2016), kegiatan mengenal diri adalah hal yang penting 

jika kita menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengenal diri, 

kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri kita. Untuk 

memahami diri sendiri, Joseph Luft dan Harrington Ingham memperkenalkan 

sebuah konsep yang dikenal sebagai Johari Window, sebuah kaca jendela yang 

terdiri dari empat bagian antara lain wilayah terbuka (open area), wilayah buta 

(blind area), wilayah tersembunyi (hidden area), wilayah tak dikenal (uknown area). 

1. Wilayah Terbuka  

Di wilayah terbuka kita mengenal diri kita dalam hal kepribadian, kelebihan, 

dan kekurangan. Menurut konsep ini, kepribadian, kelebihan, dan 

kekurangan yang kita miliki selain diketahui oleh diri sendiri juga diketahui 

oleh orang lain. Jadi, jika kita ingin sukses berkomunikasi, kita harus 

mampu mempertemukan keinginan kita dan keinginan orang lain. Jika 

wilayah terbuka semakin melebar dalam arti kita bisa memahami orang lain 

dan orang lain dapat memahami diri kita, akan terjadi komunikasi yang 

mengena. Sebaliknya, jika wilayah terbuka ini makin mengecil berarti 

komunikasi kita cenderung semakin tertutup. 

2. Wilayah Buta 
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Di wilayah buta orang tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya, 

namun sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain. Di 

berbagai kasus, banyak orang tidak mengetahui kelemahannya, bahkan 

berusaha menyangkal jika hal itu ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, jika 

wilayah buta makin melebar dan mendesak wilayah ini, maka akan terjadi 

kesulitan komunikasi. Menurut Joseph Luft dan Harrington, wilayah buta 

ini ada pada setiap manusia dan sulit dihapus sama sekali, kecuali 

mengurangi. Salah satu caranya adalah bercermin pada nilai, norma, dan 

hukum yang diikuti oleh orang lain. 

3. Wilayah Tersembunyi 

Pada wilayah tersembunyi, kemampuan yang kita miliki tersembunyi 

sehingga tak diketahui oleh orang lain. Ada dua konsep yang erat 

hubungannya dengan wilayah tersembunyi, yaitu overdisclose dan 

underdisclose. Overdisclose ialah sikap terlalu banyak mengungkapkan 

sesuatu sehingga hal-hal yang harusnya disembunyikan juga diutarakan, 

seperti konflik rumah tangga, utang, dan lain-lain. Sedangkan underdisclose 

adalah sikap terlalu menyembunyikan sesuatu yang seharusnya 

dikemukakan. Pada pengobatan gangguan kejiwaan misalnya, sikap 

underdisclose bisa menyulitkan sang psikiater, sebab pasien sangat sulit 

menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pengobatan dirinya. Sikap 

lain dari underdisclose ini ialah terlalu banyak tahu tentang orang lain, 

namun tidak mau bicara tentang dirinya. 

4. Wilayah Tak Dikenal 
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Wilayah tak dikenal merupakan wilayah yang paling kritis dalam 

komunikasi. Selain kita sendiri yang tidak mengenal diri, orang lain tidak 

mengetahui siapa kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi 

kesalahan persepsi dan atau kesalahan perlakuan terhadap orang lain karena 

tidak saling mengenal baik itu menyangkut kelebihan, kekurangan maupun 

statusnya (siapa dia). 

Menurut Joseph Luft dan Harrington Ingham, empat wilayah pada konsep Johari 

Window merupakan satu kesatuan (100%) yang terdapat dalam diri setiap orang. 

Hanya saja, kadar wilayahnya itu sangat berbeda antara satu orang dengan yang 

lain. Orang yang ingin sukses bermasyarakat, ia harus memperbesar wilayah 

terbuka. Dengan memperbesar wilayah terbuka, tiga wilayah lain akan mengecil. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian pengungkapan diri yang 

dilakukan oleh individu di media sosial, lebih spesifiknya fitur close friend. Jika 

seseorang tidak dapat mengungkapkan dirinya kepada orang lain pada kehidupan 

nyata, mereka dapat membuka diri mereka melalui dunia yang lebih bebas yaitu 

dunia maya. Membuka diri sama dengan membagikan kepada orang lain tentang 

perasaan terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya. 

2.1.3.2.1   Manfaat Self Disclosure 

Ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh seseorang jika mau 

mengungkap informasi diri mereka kepada orang lain (Gainau, 2009; Purwadi, 

2021) antara lain: 

1. Mengenal diri sendiri 
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Seseorang dapat lebih mengenal diri sendiri melalui self disclosure, karena 

dengan mengungkapkan dirinya akan diperoleh gambaran baru tentang 

dirinya, dan mengerti lebih dalam perilakunya 

2. Adanya kemampuan menanggulangi masalah 

Seseorang dapat mengatasi masalah karena ada dukungan dan bukan 

penolakan, sehingga dapat menyelesaikan atau mengurangi bahkan 

menhilangkan masalahnya. 

3. Mengurangi beban 

Jika individu menyimpan rahasia dan tidak mengungkapkannya kepada 

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

keterbukaan diri, individu akan merasa beban itu terkurangi, sehingga orang 

tersebut ringan beban masalah yang dihadapinya. 

2.1.3.2.2  Dimensi Self Disclosure 

Menurut Jourard (1964) Self disclosure memiliki tiga dimensi, antara lain: 

1. Keluasan (breadth) 

Dimensi ini berkaitan dengan materi yang diungkapkan atau topik 

permbicaraanya. Ada enam kategori informasi tentang diri sendiri yang 

biasanya diungkapkan, yaitu: (1) sikap dan pendapat, (2) rasa dan minat, (3) 

perkerjaan atau Pendidikan, (4) uang, (5) kepribadian, dan (6) tubuh.  

2. Kedalaman (depth) 

Dimensi ini berkaitan dengan kedalaman pengungkapan diri atau seberapa 

terbuka seseorang dalam mengungkapkan dirinya pada orang lain, terdapat 

empat tingkatan: (1) tidak pernah bercerita kepada orang lain tentang aspek 
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diri, (2) berbicara secara umum, (3) bercerita secara penuh dan sangat 

mendetail, (4) berbohong atau memberikan gambaran diri yang salah pada 

orang lain. 

3. Target/sasaran 

Dimensi ini berkaitan dengan orang yang menjadi sasaran seseorang dalam 

melakukan pengungkapan diri. Ada lima target/sasaran yang biasanya 

menjadi objek pengungkapan diri yaitu: (1) ayah, (2) ibu, (3) teman pria, (4) 

teman wanita, (5) pasangan. 

Mengenai hubungan antara self disclosure dan CPM, Petronio lebih 

menegaskan teori CPM lebih kepada disclosure of private information atau 

penyingkapan suatu informasi pribadi. Maka, pada hasilnya CPT mempunyai 

tujuan dengan mengusulkan lima anggapan dasar yaitu West & Turner (2010, h. 

224-227): 

1. Informasi pribadi. Pengungkapan atau menyembunyikan informasi. 

2. Batas-batas pribadi. Adanya batasan antara informasi pribadi dan 

informasi publik. 

3. Kontrol dan Kepemilikan. Kedua hal ini bergantung pada anggapan 

bahwa seseorang mempunyai informasi bersifat pribadi mengenai diri 

mereka sendiri. 

4. Sistem manajemen berbasis aturan. Suatu konteks kerja dalam 

memahami keputusan yang diambil oleh orang lain tentang adanya 

batasan pada informasi milik pribadi. 
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5. Dialektika Manajemen. Berpusat pada ketegangan antar individu atau 

kelompok yang mengadvokasi untuk mengungkapkan informasi pribadi 

dan sebaliknya kepada mereka yang mengadvokasi untuk 

menyembunyikannya. 

2.2 Kerangka Pemikiran 
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Bagan 2.1 

Kerangka Teori 

Berawal dari pengguna Instagram yang ada disekitar ruang lingkup peneliti 

kemudian berlanjut lebih mengurucut kepada pengguna close friend Instagram yang 

merupakan fokus utama dari skirpsi ini, kemudian peneliti menggunakan 2 teori 

yaitu management privacy menurut petronio dan self disclosure menurut jourard, 

yang dimana didalam close friend terdapat privacy didalamnya yaitu pemilihan 

daftar teman dan pembatasan informasi yang tidak bisa diberikan kepada semua 

orang dan teori yang tepat untuk hal ini adalah management privacy, kemudian 

untuk keterbukaan pengguna di dalam close friend yang tepat adalah teori self 

disclosure yang dijelaskan oleh jourard, kemudian dijelaskan juga oleh petronio 

management privacy dan self disclosure memiliki keterkaitan satu sama lain yang 

tidak dapat dipisahkan karena didalam keterbukaan diri seseorang terdapat Batasan 

Batasan didalamnya, yang juga dikemukakan oleh jourard bahwa keterbukaan 

seseorang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keluasan, kedalaman, dan target. Dari 3 

dimensi self disclosure tadi maka peneliti mengambil judul penggunaan close friend 

sebagai bentuk self disclosure mahasiswa kota bandung.
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