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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi semakin berkembang. Di era modern seperti sekarang ini juga telah 

banyak bermunculan alat komunikasi yang canggih yang mampu melakukan 

komunikasi secara efektif dan interaktif tanpa harus bertatap muka atau 

bertemu langsung, akan tetapi komuikasi tersebut tidak dapat menggantikan 

komunikasi secara langsung, karena jika kita berkomunikasi melalui alat 

komunikasi seperti telephone, internet, dan sebagainya, kita hanya bisa 

mendengarkan suara dan menangkap pesan yang disampaikan, berbeda jika 

kita berkomunikasi secara langsung atau bertatap muka, dengan bertatap 

muka kita bisa merasakan dan melihat bahkan menyentuh lawan bicara kita, 

sehingga lebih memberikan sensasi tersendiri kepada dua orang yang 

berkomunikasi. 

Proses komunikasi tersebut dapat terlihat dalam kehidupan masyarakat. 

Karena dalam kehidupan masyarakat sangatlah banyak terjadi proses 

komunikasi yang dapat merubah sikap dan perilaku dari cara komunikasi dan 

alat komunikasi yang digunakan. Hal tersebut tidak lepas dari proses 

komunikasi yang dijalani oleh setiap individu.Apalagi di zaman modern atau 

zaman media baru pada saat sekarang ini. Teknologi yang semakin 

berkembang tersebut telah menciptakan internet yang memiliki banyak 

kegunaan yang akan memudahkan manusia untuk berkomunikasi secara lebih 
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efektif dan interaktif, yaitu dengan melalui jejaring sosial yang ada dalam 

website yang telah disediakan, dan banyak sekali jejaring sosial pada masa 

sekarang ini. Telah banyak umat manusia di bumi yang menggunakan 

jejaring sosial yang bernama facebook. Facebook merupakan jejaring sosial 

yang paling popular, karena keragaman fitur di dalamnya. Dalam facebook 

kita bisa chatting, mengupdate status, mengunggah foto, dan sebagainya. 

Akan tetapi media sosial atau bisa disebut juga jejaring sosial ini masih 

banyak kekuranganya. Dapat di sadari bahwa alat komunikasi jejaring sosial 

tidak bisa mengkomunikasikan pesan nonverbal, karena komunikasi 

nonverbal sangat kompleks dan tidak mudah untuk di pahami, misalnya saja 

apabila seseorang akan menekankan sesuatu maksud dari apa yang kita 

ucapkan sambil tersenyum ataupun sambil memukulkan tangan ke meja. Hal 

tersebut tidak dapat dilakukan dalam proses komunikasi pada media sosial 

atau jejaring sosial karena masih adanya keterbatasan teknologi. Peranan 

media bagi masyarakat adalah sebagai penyedia informasi, gambar, pesan , 

dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat, facebook digunakan untuk 

komunikasi antar pribadi yang berguna untuk bersosialisasi lebih luas, akan 

tetapi facebook juga memiliki dampak yag negatif dalam penyampaian 

komunikasinya,  seseorang  yang menulis status pada dinding facebook, dan 

status tersebut mengandung unsur menyindir seseorang dan orang lain 

membaca status tersebut, secara tidak sengaja status tersebut menyinggung 

perasaan orang lain. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya salah paham 



3 
 

antar pribadi, karena pesan yang akan disampaikan tidak mengarah pada 

sasaran. 

Komunikasi antar pribadi merupakan langkah awal individu untuk 

berkomunikasi secara luas dalam masyarakat, bagaimana individu tersebut 

mampu membangun kepribadian dan daya tarik untuk memunculkan rasa 

percaya diri. Akan tetapi jika dilihat dalam kehidupan sehari-hari komunikasi 

antar pribadi lebih banyak digunakan dalam proses pengenalan antar individu, 

bagaimana individu tersebut menggambarkan diri mereka ke individu lain 

dan begitu pula sebaliknya, sehingga dalam proses komunikasi ini terdapat 

feedback. Dalam komunikasi antar pribadi dapat memunculkan persepsi 

terhadap orang lain, misalnya seseorang dapat menduga terhadap orang lain, 

apa yang akan dilakukan orang tersebut, atau bahkan seseorang dapat 

mengetahui sifat dari orang tersebut. hal tersebut diperlukan supaya 

komunikasi berjalan efektif antar dua individu yang berkomunikasi. Dalam 

komunikasi antar pribadi perlu pemahaman tentang informasi yang di 

sampaikan oleh komunikator kepada komunikan dan sebaliknya, 

Pada prosesnya di kehidupan sehari-hari banyak terjadi 

kesalahpahaman mengenai pemahaman pesan di media facebook yang 

disampaikan komunikator  kepada komunikan yang seharusnya pesan atau 

informasi tersebut bermakna positif akan tetapi oleh komunikan diartikan 

negatif sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara komunikator dan 

komunikan. Hal tersebut karena tidak adanya nonverbal dalam konten 

facebook. Pada dasarnya secara nyata dengan adanya komunikasi nonverbal 
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seseorang akan kelihatan berbohong atau tidak atas apa yang mereka 

sampaikan. Berbeda dengan hal tersebut dalam proses komunikasi interaktif  

melalui facebook ini seseorang dapat melakukan apa saja sesuai keinginan 

mereka untuk menunjukan diri mereka kepada orang lain tanpa orang lain 

mengetahui motif yang sebenarnya. (DePaulo, 2003: 394). Dalam hal ini juga 

erat kaitanya dengan keterbuakaan diri yang ditunjukan oleh setiap individu 

dalam menginformasikan dirinya kepada orang lain melalui facebook.  

Keterbukaan diri merupakan proses pengungkapan  informasi diri 

sendiri kepada orang lain dimana terjadi pertukaran informasi antara manusia 

dalam sebuah hubungan selama hubungan mereka terjalin (DeVito, 1997:61). 

Perubahan akan terjadi apabila terjadi perubahan anatar  hubungan kedua 

individu, misalnya ketika terjadi masalah di dalam hubungan kedua individu, 

maka sikap mereka akan berubah.Self disclosure juga akan menginformasikan 

hal-hal yang tidak penting mengenai diri sendiri sampai hal-hal yang sangat 

personal. Bagaimana suatu individu dapat memahami hal-hal yang dapat 

mempengaruhi keterbukaan dirinya, jadi individu tersebut harus memahami 

apakah dia mampu bersosialisai dengan baik di masyarakat atau tidak, karena 

hal tersebut penting untuk menyampaikan keterbuakaan diri mereka kepada 

orang lain. Akan tetapi keterbukaan diri banyak memiliki keuntungan atau 

kelebihan yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang diri sendiri dan 

dapat memahami perilaku sendiri, tentunya dalam keterbukaan diri juga 

banyak berperan dalam sebuah hubungan yang bermakna atau sebuah 

hubungan yang special akan mustahil untuk berkembang apabila tidak ada 
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keefektivitasan di dalam hubungan tersebut. Apabila dikaitkan dengan media 

baru di masa sekarang ini, keterbukaan diri yang diungkapkan setiap individu 

mengenai informasi yang dimiliki oleh setiap individu di media facebook 

dapat membantu seseorang untuk membuka diri supaya orang lain bisa 

mengenal dan memahami pribadi masing-masing, agar terjalin kedekatan dan 

kenyamanan. 

Jika merujuk dari penelitian terdahulu milik Arif Sugiyanti (2012) 

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Informatika, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Motif dan perbedaan 

jender dalam menggunakan facebook”. Pada penelitian ini mempunyai 

kesamaan, yaitu menggunakan metode kuantitatif. Adapun perbedaanya 

adalah penelitian ini menggunakan teori uses & gratification dan motif, 

sedangkan penulis menggunakan pendekatan komunikasi antar pribadi dan 

untuk lebih khususnya adalah teori keterbukaan diri.Objek dari penelitian 

terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama pada 

media facebook.Oleh karena itu terlihat jelas perbedaan yang terdapat dalam 

penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu terletak pada 

pendekatan dan teori yang diterapkan pada penelitian tersebut. 

Kemudian selain itu, penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nino 

Pratikta (2013) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan 

Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Pengaruh 

self disclosure anak kepada orang tua dan gaya parenting orang tua terhadap 

kenakalan anak di sekolah” Pada penelitian ini menggunakan metode 
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kuantitatif, sama halnya dengan penulis, penulis juga menggunakan metode 

kuantitatif. Kemudian penelitian ini sama-sama menggunakan teori self 

disclosure.Maka dari itu perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada penerapan self 

disclosure, dimana pada penelitian terdahulu self disclosure diterapkan pada 

komunikasi antara anak-anak kepada orang tua, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh penulis self disclosure diterapkan pada perbedaan 

komunikasi antar pribadi antara laki-laki dan perempuan. 

Dari apa yang telah dijabarkan pada latar belakang permasalahan di 

atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengulas dan membahas masalah 

tersebut sebagai laporan skripsi dengan judul “HUBUNGAN KOMUNIKASI 

ANTAR PRIBADI MELALUI MEDIA FACEBOOK DENGAN 

KETERBUKAAN DIRI DALAM BERKOMUNIKASI PADA 

MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA” 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang di jabarkan di atas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Adakah hubungan antara 

komunikasi antar pribadi melalui media facebook dengan keterbukaan diri 

dalam berkomunikasi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta? 
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C. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui hubungan anatara komunikasi antar pribadi melalui 

media facebook dengan keterbukaan diri dalam berkomunikasi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 
D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :  

1. Secara Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kajian pemikiran pada ilmu komunikasi dan masukan mengenai kajian 

penelitian tentang hubungan anatara komunikasi antar pribadi melalui 

media facebook dengan keterbukaan diri dalam berkomunikasi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan kepada khalayak dalam  melihat tentang hubungan anatara 

komunikasi antar pribadi melalui media facebook dengan keterbukaan 

diri dalam berkomunikasi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta selektif dalam berkomunikasi.  

 
E. Landasan Teori 

1. Komunikasi 

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latincommunication yang 

bersumber dari kata communiss yang berarti sama, di sini maksud dari 

sama adalah mambangun kebersamaan antara dua orang atau lebih 

(Effendi, 2003:9). Menurut Carl I Howland, komunikasi adalah proses 
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mengubah perilaku orang lain, sedangkan ilmu komunikasi adalah upaya 

yang sistematis untuk merumuskan secara tepat asas-asas penyampaian 

informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Apabila dikaitkan 

dengan perbedaan berkomunikasi antara pria dan wanita makaakansangat 

berbeda, karena pola pikir antara pria dan wanita berbeda, pria lebih 

cenderung menggunakan logika sedangkan wanita lebih cenderung 

menggunakan perasaan (Yati utoyo lubis, 2001:12).Jadi secara 

keseluruhan tujuan dari komunikasi tidak terlepas dari bagaimana manusia 

mengisi hidupnya dalam pola interaksi sosial yang tercipta antara satu 

dengan lainya, baik untuk aktualisasi diri, interaksi, eksistensi, ekspresi, 

apresiasi maupun menciptakan esensi dalam hidupnya. 

Pada dasarnya komunikasi dibagi menjadi beberapa level yaitu, 

sebagai berikut : 

a. Komunikasi Antar Pribadi 

b. Komunikasi Kelompok 

c. Komunikasi Organisasi 

d. Komunikasi massa 

2. Komunikasi Antar Pribadi  

Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang 

secara tatap muka , yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi 

yang lain secara langsung , baik secara verbal maupun nonverbal. (Enjang, 

2009:68). Asumsi dasar komunikasi antarpribadi adalah bahwa setiap 

orang yang berkomunikasi akan membuat prediksi pada data psikologis 
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tentang efek atau perilaku komunikasinya, yaitu bagaimana pihak yang 

menerima pesan memberikan reaksinya. Jika menurut komunikator reaksi 

komunikan menyenangkan, maka ia akan merasa komunikasinya akan 

berhasil. 

Dalam komunikasi antar pribadi sangat berbeda sekali, komunikasi 

antar pribadi dalam proses komunikasi ini, antara dua pria yang saling 

berkomunikasi akan banyak terjadi komunikasi yang tidak terduga, dalam 

komunikasi ini bisa terjadi percakapan serius, percakapan santai, atau 

percakapan yang menghadirkan kelucuan. Sedangkan komunikasi yang 

dilakukan antara pria dengan wanita pada awal pertemuan masih saling 

tertutup sehingga satu sama lain saling merasa penasaran dan ingin 

mengetahui kepribadian masing-masing, dan pada akhirnya akan 

mengarah pada komunikasi antar pribadi yang memiliki komitmen atau 

bisa disebut juga percintaan. (yati utoyo lubis, 2001:23) 

Menurut Rakhmat bahwa, pola komunikasi antar pribadi mempunyai 

efek yang berlainan pada hubungan antarpribadi. Tidak benar anggapan 

orang bahwa makin sering orang melakukan komunikasi antar pribadi 

dengan orang lain, maka makin baik hubungan mereka. Bila diantara 

komunikator dan komunikan berkembang sikap curiga, maka makin sering 

mereka berkomunikasi makin jauh jarak diantara mereka.Yang menjadi 

persoalan bukan berapa kali komunikasi dilakukan, tetapi bagaimana 

komunikasi itu dilakukan. Ada beberapa factor yang dapat menumbuhkan 

hubungan antarpribadi yang baik, yaitu sikap percaya, sikap suportif dan 
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terbuka. (Rakhmat, 2005:129). Bersama-sama dengan sikap percaya dan 

sikap suportif, sikap terbuka mendorong timbulnya saling pengertian, 

saling menghargai dan yang paling penting dapat saling mengembangkan 

hubungan antar pribadi. 

3. Keterbukaan Diri 

Dalam suatu interaksi antar individu dengan orang lain atau antar 

pribadi, apakah orang lain akan menerima atau menolak, bagaimana 

mereka ingin mengetahui orang lain tentang mereka akan ditentukan oleh 

bagaimana individu melakukan pengungkapan dirinya. Keterbukaan diri 

adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang 

sedang kita hadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang 

relevan atau yang berguna untuk memahami tenggapan kita di masa kini. 

Tanggapan terhadap orang lain atau terhadap kejadian tertentu lebih 

melibatkan perasaan. Membuka diri berarti membagikan kepada orang lain 

perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukanya, atau 

perasaan kita terhadap kejadia-kejadian yang baru saja kita saksikan. 

Seperti yang sudah di katakana, selain membuka diri kepada orang lain 

kita pun harus membuka diri bagi orang lain agar dapat menjalin relasi 

yang baik denganya. Terbuka bagi orang lain berarti menunjukan bahwa 

kita menaruh perhatian terhadap perasaanya, terhadap kata-kata atau 

perbuatan kita, artinya kita menerima pembukaan dirinya. Kita rela 

mendengarkan reaksi atau tanggapanya terhadap situasi yang sedang 

dihadapinya. (Johnson, 1981:16) 
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Keterbukaan diri seseorang dapat menentukan tahap hubungan antar 

pribadi seseorang dengan individu lainya.Tahap tersebut dapat dilihat dari 

tingkat keluasan dan kedalaman topik pembicaraan. Ada individu yang 

terlalu membuka diri yang disebut dengan over disclosure, yaitu  

menginformasikan semua hal tentang dirinya kepada siapapun. Sedangkan 

individu yang menutup dirinya kepada siapapun disebut under disclosure 

yaitu jarang sekali membicarakan dirinya kepada orang lain.Menurut 

Devito (2006:63) wanita lebih sering mengekspresikan perasaanya dan 

memiliki keinginan yang besar untuk selalu mengungkapkan dirinya. 

Menurut Devito (1997:62) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

keterbukaan diri, adapun faktor-faktor tersebut sebagai berikut : 

a. Besar kelompok 

Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil 

ketimbang dalam kelompok besar. Dengan satu pendengar, 

pengungkapan diri yang dilakukan akan lebih efektif dan pihak yang 

melakukan pengugkapan diri dapat meresapi tanggapan secara lebih 

cermat dibandingkan dengan dua pendengar atau lebih. 

b. Perasaan menyukai 

Pada dasarnya kita melakukan pengungkapan diri pada orang 

yang kita sukai atau cintai, dan kita tidak akan membuka diri pada 

orang yang tidak kita sukai. Hal tersebut dikarenakan orang yang kita 

sukai akan memberikan dukungan atau saran yang positif.  
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c. Efek diadik 

Kita melakukan pengungkapan diri jika orang yang bersama 

kita juga melakukan pengungkapan diri.Hal tersebut akan membuat 

kita lebih aman dan nyaman dan memperkuat pengungkapan diri kita 

sendiri. 

d. Kompeten 

Seseorang yang memiliki pengetahuan yang lebih akan lebih 

sering melakukan pengungkapan diri ketimbang orang yang 

pengetahuanya kurang. Hal tersebut karena orang yang kompeten 

akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar. 

e. Kepribadian 

Orang-orang yang pandai bergaul akan melakukan 

pengungkapan diri yang lebih banyak dari pada yang tidak pandai 

bergaul. 

f. Topik 

Kita cenderung lebih mebicarakan topik yang baik dari pada 

topik yang negatif.Semakin pribadi dan negatif topik yang kita 

bicarakan makan semakin kecil pengungkapannya. 

g. Jenis kelamin 

Faktor terpenting dalam pengungkapan diri adalah jenis 

kelamin.Pada umunya pria lebih kurang terbuka ketimbang wanita. 
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4. Media Sosial Online 

Media sosial online adalah media yang di desain untuk memudahkan 

interaksi sosial yang bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet 

dengan pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat 

broadcast media mologue (satu ke banyak audiens) ke sosial media 

dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). Saat ini mengacu pada 

pengguanaan web dan technology mobile untuk mengubah komunikasi 

menjadi dialog yang lebih interaktif. Mengenai sosial media di zaman 

modern pada saat ini adalah sebagai sebuah grup dari aplikasi dengan 

dasar internet yang membangun dasar dari ideologi dan teknologi dari web 

2.0 dan memperbolehkan perbuatan dan pertukaran user atau konten yang 

dibuat oleh penggunanya, sebagai satu kesatuan untuk mengembangkan 

komunikasi sosial, dimana juga menggunakan akses yang terukur dari 

teknik komunikasi yang dibangun. Jenis dan komposisi media sosial online 

di dunia virtual sangat beragam, antara lain jejaring sosial. 

Menurut  (mayfield, 2011) media online sosial merupakan sebuah 

media online jenis baru yang memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Partisipasi 

Media sosial mendukung kontribusi dan umpan balik dari 

semua orang yang tertarik di dalamnya, sehingga tercipta sebuah 

partisipasi dari pengguna di media tersebut. 

 

 



14 
 

b. Keterbukaan 

Sebagian besar pelayanan sosial media terbukauntuk umpan 

balik dan partisipasi.Mereka mendukung adanya voting, komen dan 

saling membagi informasi.Sedikit kemungkinan adanya batasan 

untuk mengakses atau menggunakan konten yang tersedia pada 

media sosial tersebut dimana layanan yang tersedia ditujukan bagi 

para penggunanaya. 

c. Percakapan 

Dimana media tradisional lebih mengandalkan broadcast, yaitu 

konten didistribusikan kepada pengguna, sedangkan media sosial 

lebih terlihat sebagai komunikasi dua arah. 

d. Komunitas 

Media sosial memungkinkan komuniitas terbentuk lebih cepat 

dan lebih efektif untuk berkomunikasi. Komunitas berbagi bebrapa 

hal yang sama, seperti kesukaan terhadap kuliner, sebuah isu politik, 

atau sebuah acara televise. 

e. Connectivity 

Kebanyakan media sosial mengandalkan konektivitas mereka 

dengan dunia internet, seperti dengan link ke website lain sehingga 

interaksi yang tercipta tidak hanya pada media sosial tersebut, 

namun juga keberbagai sumber yang mendukung kekayaan interaksi 

bagi user itu sendiri. 
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Kelima karakteristik tersebut memberikan dampak yang kurang 

positif terhadap komunikasi antar pribadi. Hal tersebut karena media 

sosial tidak memberikan komunikasi secara non verbal, sehingga 

apabila di kaitkan dengan komunikasi antar pribadi yang merupakan 

level awal dari sebuah proses komunikasi dan fungsinya untuk 

menjalin kedekatan dan kenyamanan serta untuk mengetahui 

perilaku masing-masing. Maka media social bukan arena tidak 

adanya pesan non verbal. Sedangkan dampak  positif tempat yang  

tepat untuk berkomunikasi antar pribadi, hal tersebut dari media 

sosial terhadap komunikasi antar pribadi adalah dapat meningkatkan 

komunikasi yang lebih mendalam apabila seseorang sudah saling 

mengenal sebelumnya dan lebih efektif  dalam memberikan solusi 

atau tanggapan mengenai masalah yang di bicarakan. 

5. Facebook sebagai situs jejaring sosial 

Facebook merupakan situs jejaring sosial yang dapat menggabungkan 

jaringan yang diorganisir oleh kota, tempat kerja, sekolah, dan daerah serta 

saling berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang merujuk 

kepada suatu komunitas.Facebook memiliki sederet fitur yang 

memungkinkan penggunanya berinteraksi langsung sperti chatting, tag 

photo, blog, game, update status dan masih banyak fitur lainya. Situs 

jejaring social ini telah membantu banyak orang. Disisi lain, facebook juga 

memiliki karakter media sosial online. Facebook adalah media yang 

bersifat anonimitas, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat 
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diidentifikasi, jadi seseorang dapat menjadi siapa saja di internet sesuai 

yang diinginkanya. (Tharlow, 2007:99). 

Orang-orang yang tergabung dalam facebook memiliki karakteristik 

yang beragam berdasarkan ciri-ciri paling menonjol (Juju dan Sulianta, 

2010:65-68), yaitu sebagai berikut : 

a. Facebook ghost 

Orang golongan ini jarang terkoneksi ke internet, dia 

terkoneksi karena suatu niat tertentu saja.Ia tampaknya penasaran 

dengan apa yang dilakukan orang di facebook, mungkin juga dia 

memata-matai kekasih lamanya dan setelah itu dia tidak lagi 

terkoneksi ke facebook. Mungkin dia juga sudah melupakan 

password-nya.Orang kategori ini tidak peduli dengan profil dirinya, 

mungkin tidak ada foto yang mendeskripsikan dirinya, hanya 

tampilan biru saja, maka dari itu dikatakan ghost. 

b. Extreme Makeover 

Orang kategori ini pada dasarnya kurang menarik secara fisik, 

tetapi begitu ia terjun ke dunia facebook, semuanya berubah 180 

derajat. Bahkan sekarang sudah banyak jasa studio foto yang 

melakukan perombakan foto atau gambar aslinya, sehingga foto atau 

gambar hasil edit yang di pasang pada facebook menjadi lebih 

menarik. 
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c. Si Ekslusif 

Orang kategori ini sangat membanggakan dirinya. Dia memang 

pada dasarnya juga berlagak seperti di dunia nyata.Dia hanya 

berteman dengan orang segelintir yang menjadi pusat perhatian, dia 

pun salah satu diantaranya. Dia hanya mau berteman pada orang 

yang selevel denganya. 

d. Si Eksis 

Kebanyakan orang-orang yang tergabung ke dalam facebook 

menempati porsi ini, mereka senang sekali meng-update status dan 

profilnya setiap saat. Tampaknya menjadi hal penting bagi mereka 

agar dunia tahu apa yang mereka lakukan bahkan hal terkecil 

sekalipun, misalnya “aku lagi makan es krim”. 

e. Si Pecandu Pertemanan 

Pada dasarnya dia adalah orang yang tidak popular, dia hanya 

memiliki beberapa teman tetapi di faceboook jumlah temanya 

menggelembung ratusan bahkan ribuan, orang-orang demikian kerap 

kali ingin mendapatkan teman yang dikategorikan sempurna dalam 

benaknya. 

f. Si Ingat Gue? 

Ini salah satu permintaan pertemanan yang cukup banyak di 

dapatkan di facebook.Malahan banyak yang meminta pertemanan 

tanpa mencantumkan pesan apapun dan berharap si penerimanya 
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mengenalnya. Meskipun mereka baru saja bertemu beberapa jam 

kemudian berkenalan, mereka sudah me-request pertemanan. 

g. The Fcebook Superfan 

Teman facebook kategori ini senang sekali menjadi fans orang-

orang terkenal, bukan saja orang-orang terkenal bahkan group dan 

siapapun saja dimasukan  dalam hubungan pertemananya, coba saja 

perhatikan update terbaru tentang orang ini biasanya akan dilihat 

bahwa si facebook superfan menjadi fans selebriti A, selebriti B da 

seterusnya. 

h. Si Hari Bersejarah 

Tampaknya facebook bukan sarana pertemanan untuk orang 

ini, mereka hanyalah ingin kembali mengumandangkan hal-hal yang 

telah terjadi dan memang apa yang dikumandangkanya sangat 

membosankan. Mungkin mereka berfikir facebook merupakan saran 

yang tepat untuk kembali menggemakan masa-masa kemenangan. 

i. Si Gamers 

Mereka umumnya tidak pula tertarik dengan jejaring sosial 

yang sebenarnya untuk media komunikasi, mereka hanya mencintai 

permainan yang disajikan di dalamnya, tidak heran jika dalam dunia 

sebenarnya mereka hanya memiliki beberapa teman tetapi di 

facebook, temanya bisa mencapai angka ribuan, semuanya hanyalah 

teman-teman game-nya.  rang-orang seprti ini bahkan tidak terlalu 
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peduli dengan foto-foto yang di tag untuk mereka, profil foto pun 

hanya mascot atau tokoh game saja. 

j. SI Pamer 

Orang seperti ini akan terlihat di facebook dengan semua foto-

foto albumnya. Semua yang dilakukanya hanya untuk berpamer ria 

akan semua aktifitas. Meskipun tidak dikategorikan hedonis, karena 

mereka sebenarnya kebanyakan hanya ingin pamer, sperti foto 

wisata, foto sewaktu sedang mengunjungi café to café, berpesta, 

berpose dengan ragam kebendaan, dan lain sebagainya. 

 
F. Kerangka berfikir 

Keterbukaan diri atau pengungkapan diri merupakan jenis dari 

komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi, dimana seorang individu 

memerlukan tahap komunikasi ini, karena komunikasi antar pribadi 

merupakan tahap pertama untuk membentuk perilaku.  

Media facebook merupakan wadah yang paling cocok untuk 

membantu mencurahkan perasaan atau melakukan pengungkapan diri.Karena 

dalam media ini seorang laki-laki atau perempuan bisa mengungkapkan diri 

tanpa adanya batasan perbedaan jenis kelamin. 
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Bentuk praktis dari kerangka pemikiran teoritis diatas adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modifikasi skema kerangka berfikir (Sumber : Supratiknya, 1999: 71-76) 

 
G. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

H0 = Tidak ada hubungan komunikasi antar pribadi melalui media 

facebook dengan keterbukaan diri dalam berkomunikasi pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

H1 = Ada hubungan komunikasi antar pribadi melalui media facebook 

dengan keterbukaan diri dalam berkomunikasi pada mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
 
 
 
 
 
 

Komunikasi 
Antar Pribadi 
Melalui Media 

Facebook 

Keterbukaan Diri 
Dalam 

Berkomunikasi 

1. Sikap percaya 
2. Sikap suportif  
3. Terbuka 

a. Besar kelompok 
b. Perasaan menyukai 
c. Efek diadik 
d. Kompeten 
e. Kepribadian 
f. Topik 
g. Jenis kelamin 

Variabel dependen Variabel Independen 



21 
 

H. Definisi Konseptual 

1. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara 

tatap muka , yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang 

lain secara langsung , baik secara verbal maupun nonverbal. 

2. Keterbukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan  kita 

terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi 

tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 

tenggapan kita di masa kini. 

3. Facebook merupakan situs jejaring sosial yang dapat menggabungkan 

jaringan yang diorganisir oleh kota, tempat kerja, sekolah, dan daerah 

serta saling berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain yang 

merujuk kepada suatu komunitas. 

 
I. Definisi Operasional 

1. Komunikasi antar pribadi  dalam penelitian ini adalah dapat berupa 

komunikasi antar pribadi melalui media facebook, yang memungkinkan 

setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung. Indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

a. Berkomunikasi melalui chatting 

b. Berdiskusi pada group di facebook 

c. Memberikan komentar pada status terbaru 

d. Memberikan like 

e. Membuka facebook hanya untuk bermain game 

f. Permintaan Pertemanan 
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g. Memasang foto profil yang menarik (secara penampilan)  

2. Keterbukaan diri adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan  kita 

terhadap situasi yang sedang kita hadapi serta memberikan informasi 

tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami 

tenggapan kita di masa kini. Dapat dilihat bagaimana laki-laki dan 

perempuan melakukan pengungkapan diri mengenai apa yang di rasakan 

ataupun di hadapi. 

Indikatornya dapat dilihat melalui : 

a. Intensitas berkomunikasi  

b. Saling membagi informasi yang pernah dialami 

c. Saling membantu dalam menyelesaikan masalah 

d. Saling memberikan ucapan pada even-even tertentu 

 
J. Metode penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu penelitian metode  kuantitatif yaitu 

suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia , suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa modern. Metode  kuantitatif bertujuan secara sistematis 

menguraikan fakta dan karakteristik populasi  tertentu atau bidang 

tertentu secara faktual dan cermat ( Rachmat, 1998:24).  
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2. Sumber data 

a. Data primer  

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama 

baik dari individu atau perseorangan dari hasil wawancara atau 

pengisisan kuisioener (mc.leod, 1995:42). Pada penelitian ini data 

primer yang di peroleh melalui kuisioner yang ditujukan kepada 

mahasiswa UMS. 

b. Data sekunder   

Data sekunder adalah data yang telah diolah dari data yang 

sebelumnya adalah data primer melalui proses mengidentifikasi 

(mc.leod, 1995:42).Pada penelitian ini data sekunder diperoleh 

dengan proses mengidentifikasi kuisioner yang telah diajukan 

kepada mahasiswa UMS dan kemudian dibuat sebuah table 

pengklasifikasi. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan keterbukaan 

diri dalam komunikasi antar pribadi dalam media facebook pada 

mahasiswa UMS. Objek penelitian ini adalah situs jejaring sosial 

facebook. Situs ini menjadi objek penelitian karena efek atau manfaat 

yang ditimbulkan terhadap mahasiswa UMS. Sedangkan subjek 

penelitian ini adalah semua mhasiswa UMS  yang mempunyai akun 

facebook. Jadi lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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4. Populai, Sampel dan Sampling 

a. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang 

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan-hewan, tumbuh-

tumbuhan, dan gejala-gejala nilai tes atau peristiwa-peristiwa 

sebagai sumber dan yang memiliki karaktristik tertentu di dalam 

suatu populasi (Nawawi, 1996:141).Penentuan populasi pada 

penelitian ini diambil pada semua mahasiwa  UMS yang berjumlah 

24.976 mahasiswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau 

fenomena yang akan diamati. Dalam pengambilan sampel, peneliti 

tidak mungkin akan mempelajari semua karakteristik dalam sebuah 

populasi, dikarenakan adanya keterbatasan peneliti. Maka dari itu 

peneliti dapat mengambil sampel dalam sebuah populasi. 

Dalam menentukan jumlah sampel pada populasi tersebut, 

peneliti menggunakan rumus taroyamane dengan presisi 10% dan 

tingkat kepercayaan 90%, rumus tersebut adalah sebagai berikut : 

       
1)( 2 +

=
dN
Nn  

Keterangan : 

n= Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 
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d= Nilai presisi  

Berdasarkan pada rumus diatas, maka sampel yang diambil 

adalah : 

60,99
76,250

976.24
1)01,0(976.24

976.24
1)1,0(976.24

976.24
2

=

=

+
=

+
=

n

n

n

n

 

Jadi sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

100 mahasiswa. 

c. Sampling 

Peneliti menggunakan teknik proporsional sampling yaitu 

dengan menggolongkan anggota sampel dan penggolongan tersebut 

adalah 12 fakultas di UMS, yaitu fakultas keguruan dan ilmu 

pendidikan (FKIP), fakultas ekonomi dan bisnis (FEB), fakultas 

kesehatan,(FIK), fakultas teknik, fakultas psikologi, fakultas 

hukum, fakultas agama islam, fakultas komunikasi dan informatika 

(fki), fakultas farmasi, fakultas kedokteran dan fakultas geografi.  

Supaya sampel dapat mewakili jumlah populasi, maka 

dalam pengambilan sampel digunakan rumus sebagai berikut : 

N
xnnn 1

=  

Keterangan : 

dibulatkan menjadi 100
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n1 = Jumlah mahasiswa tiap fakultas 

n   = Jumlah sampel 

N  = Jumlah populasi 

Kemudian hasil perhitungan pengambilan sampel tiap 

fakultas adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

No Fakultas Populasi Penarikan sampel sampel 
1 Keguruan dan 

Ilmu pendidikan 
(FKIP) 

6.990 n = 6.990 x 100 
24.976 

28 

2 Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) 

4.268 n = 4.268x 100 
24.976 

17 

3 Hukum (FH) 1.213 n = 1.213 x 100 
24.976 

5 

4 Teknik (FT) 3.636 n = 3.636 x 100 
24.976 

15 

5 Geografi 432 n = 432 x 100 
24.976 

2 

6 Psikologi 1.431 n = 1.431 x 100 
24.976 

6 

7 Agama Islam 
(FAI) 

1.115 n = 1.115 x 100 
24.976 

4 
 

8 Kedokteran (FK) 487 n = 487 x 100 
24.976 

2 

9 Kedokteran Gigi 
(FKG) 

247 n = 247 x 100 
24.976 

1 

10 Ilmu Kesehatan 
(FIK) 

2.593 n = 2.593 x 100 
24.976 

10 

11 Farmasi 991 n = 991 x 100 
24.976 

4 

12 Komunikasi dan 
Informatika (FKI)

1.477 n = 1.477 x 100 
24.976 

6 

Jumlah 100 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode 

kuisioner, yaitu dengan cara mengajukan pertanyaa-pertanyaan secara 

tertulis kepada responden. 

6. Teknik Pengukuran Skala 

Skala yang digunakan untuk menghitung skor jawaban responden, 

teknik pengukuran skala variable komunikasi antar pribadi dengan 

menggunakan  skala Likert. Skala pengukuran pada tipe terdapat 5  

pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju = 5, Setuju=4, Kurang Setuju= 3, 

Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju= 1 Kemudian skala pengukuran 

untuk variable keterbukaan diri berpedoman pada skala likert dengan 

tiga alternative jawaban yaitu  Sangat Setuju = 5, Setuju=4, Kurang 

Setuju= 3, Tidak Setuju = 2, Sangat Tidak Setuju= 1. 

7. Teknik Uji Persyaratan Analisis 

a. Uji Validitas 

  Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur, 

mengukur yang ingin diukur. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan pengujian validitas dengan corrected item-total 

corelation, yaitu dengan cara mengkorelasikan skor tiap item 

dengan skor totalnya. Teknik statistik yang digunakan untuk 

mencari koefisien korelasi adalah teknik product moment dari 

Pearson, menggunakan alat bantu komputer dengan program 

SPSS. Dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2010): 
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Keterangan : 

r    = Koefisien korelasi product moment 

∑ x  = Jumlah masing-masing butir 

∑ y  = Jumlah skor total 

∑ xy  = Jumlah antara skor x dan y 

n   = Jumlah subyek/sampel 

b. Uji Reliabilitas 

 Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dengan bantuan program SPSS, dengan 

pengukuran one shot (pengukuran sekali saja) hasilnya akan 

diketahui dengan melihat hasil output SPSS. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan paket program SPSS 16.00 for 

windows. Masing-masing pernyataan diuji konsistensinya terhadap 

variabel penelitian dengan menggunakan Cronbach Alpha. Teknik 

ini dipilih karena merupakan pengujian konsistensi yang cukup 

sempurna. Persamaan Cronbach Alpha, sebagai berikut (Sugiyono, 

2010):  

r 11 =
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
∑

2

2

1
1 t

b

K
K
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   Keterangan : 

  r 11  = Reliabilitas instrumen 

K  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ 2
bσ  = Jumlah varian butir 

2
tσ  = Varian total 

Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 dan sebaliknya penelitian dikatakan tidak reliabel 

apabila nilai Croanbach Alpha < 0,60 (Ghozali, 2005).  

c. Uji Asumsi 

1) Uji Normalitas Sebaran 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya 

suatu data. Adapun pengujian normalitas ini dengan 

menggunakan uji One Sample Kolomogorov-Smirnov dengan 

menggunakan taraf signifikansi 0,05. Data dinyatakan 

berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 dan 

data tidak terdistribusi secara normal apabila signifikansi lebih 

kecil dari 0,05.(Priyatno, 2010). 

2) Uji linieritas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat berbentuk 

linier atau tidak. Kaidah uji yang digunakan adalah jika linierity 

berada pada taraf signifikansi atau p < 0,05 maka hubungannya 

dinyatakan linier. Dan jika linierity berada pada taraf 



30 
 

signifikansi atau p >  0,05 maka hubungan antara variabel 

dinyatakan tidak linier. 

8. Teknik Analisis Data 

a. Korelasi Product Moment 

Dalam Penelitian ini product moment digunakan untuk 

mengetahuihubungan antar 2 variabel, karena data yang 

dikumpulkan adalah bersifat ordinal, maka perlu diubah menjadi 

data interval dengan rumus transformasi linier yaitu : 

xSD
xxZ −

=  

Ketereangan : 

   Z     :  Tranformasi linier 

   x     :  Nilai skor mentah x 

  x     :  Nilai rata-rata dari x 

   SDx : Standart deviasi 

Rumus umum standart deviasi : 

n
xSDx

2

=  

   Keterangan : 

   SDx  : Standart deviasi 

   n      : Jumlah sampel 

   x2     : Jumlah kuadrat dari skor x setelah dikurangi  

    rata-rata 
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Sedangkan rumus korelasi product moment sebagai                             

berikut : 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]2222 ∑∑∑∑
∑ ∑ ∑

−−

−
=

yynxxn

yxxyn
rxy  

 n      : Jumlah sampel 

  xy     : Variabel yang diuji melalui transformasi 


