
 
 

i 
 

 

 
 

HUBUNGAN ANTARA TINGKAT KEPERCAYAAN 

INTERPERSONAL DENGAN PENGUNGKAPAN DIRI 

REMAJA PENGGUNA MEDIA SOSIAL ONLINE  

DI SMA NEGERI 2 KUDUS 

 

SKRIPSI 

disajikan sebagai salah satu syarat memperoleh  

gelar Sarjana Psikologi 

 

oleh 

Delvi Andri 

1511412028 

JURUSAN PSIKOLOGI 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 

 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 

 



 
 

iv 
 

MOTTO DAN PERUNTUKAN 

 

 

Motto 

―Semakin mereka percaya kepada anda, semakin mudah bagi mereka untuk 

berkerja sama dengan anda, membantu anda dan menolong anda‖. (Penulis) 

 

 

 

 

  Peruntukan 

  Skripsi ini penulis persembahkan kepada  

  Ibu Ismarwati dan Bapak Sugeng Haryanto 

  Berserta Kakak Ari dan Kakak Riva 

 

 

 

  



 
 

v 
 

KATA PENGANTAR 

       Alhamdulillahirabbil’alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan selama menjalani proses 

pembuatan skripsi yang berjudul “Hubungan antara Tingkat Kepercayaan 

Interpersonal dengan Pengungkapan Diri Remaja Pengguna Media Sosial 

Online di SMA Negeri 2 Kudus” sampai dengan selesai. 

       Penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana 

Psikologi di Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, 

maka pada kesempatan ini ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. 

2. Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S., Ketua Jurusan Psikologi FIP UNNES 

serta sebagai Penguji III sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan 

masukan dan penilaian terhadap skripsi penulis 

3. Rahmawati Prihastuty, S.Psi.,M.Si Penguji I yang telah memberikan masukan 

dan penilaian terhadap skripsi penulis. 

4. Luthfi Fathan Dahriyanto, S.Psi.,M.A Penguji II sekaligus dosen pembimbing 

yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap skripsi penulis. 

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staff di Jurusan Psikologi yang telah 

berkenan membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis. 

6. Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengendali Pendidikan 

Menengah dan Khusus Wilayah II yang berada di kabupaten Pati dan SMA 



 
 

vi 
 

Negeri 2 Kudus yang telah membantu penulis dalm perijinan dan 

pengambilan data untuk penelitian. 

7. Ibu Ismarwati, Ayahanda Sugeng Haryanto, dan Kakak Ari Puspitasari dan 

Kakak Riva Dedi Utama yang telah memberikan segenap doa, perhatian, dan 

dukungan yang tiada lelah kepada penulis. 

8. Teman-teman Psikologi angkatan 2012 khususnya Faizin, Rizkiawan, Oka, 

Dewi, Kiki, Khotijah, Dewi, Uje, Friska, dan Ibeth yang bersama-sama 

dengan penulis menempuh studi dalam suka dan duka dan teman-teman Kost 

Geysuku terutama Dimas, Ateng, Rahmad, Amin dan Chandra yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis  

9. Semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu, baik yang secara langsung maupun tidak 

langsung. 

  Peneliti mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang 

telah membantu. Penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi 

untuk perkembangan ilmu, khususnya psikologi. 

 

Semarang, 03 Mei 2017 

 

 

Penulis 

 

 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

Andri, Delvi 2017. Hubungan antara Tingkat Kepercayaan Interpersonal dengan 

Pengungkapan Diri Remaja Pengguna Media Sosial Online di SMA Negeri 2 

Kudus. Skripsi. Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Luthfi Fathan Dahriyanto, S. Psi.,MA dan Pembimbing 

II Drs. Sugeng Hariyadi, S.Psi., M.S. 

 

Kata Kunci : Kepercayaan Interpersonal, Pegungkapan Diri, Media Sosial Online 

       Perkembangan teknologi memberikan perubahan cara berinteraksi dan 

pembentukan pertemanan. Pada awalnya pertemanan hanya dapat terjadi di dunia 

nyata, akan tetapi dengan perkembangan teknologi, pertemanan pun dapat terjadi 

di dunia maya melalui media sosial online. Hal mendasar dalam sebuah 

pertemanan adalah pengungkapan diri, di mana pengungkapan diri dapat terjadi 

saat hubungan terjalin begitu lama dan intens. maka seseorang dengan mudahnya 

dapat terbuka dengan orang yang baru dikenal. Di samping itu dasar untuk 

membangun suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan rasa saling 

percaya antara satu dengan yang lain. 

       Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja kelas XI pengguna media sosial 

online di SMA Negeri 2 Kudus. Jumlah subjek yaitu sebanyak 382 siswa. Teknik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling.Metode 

pengumpulan data menggunakan skala psikologi model Likert dengan dua macam 

skala psikologi, yaitu skala pengungkapan diri dan skala kepercayaan 

interpersonal.Skala pengungkapan diri yang terdiri dari 22 item terdapat 2 item 

yang tidak valid. item yang valid memiliki koefisien validitas bergerak dari 0,162 

sampai dengan 0,503 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,612 yang berada pada 

kategori cukup. Sedangkan kepercayaan interpersonal yang terdiri dari 26 item 

terdapat 1 item yang tidak valid. Item yang valid memiliki koefisien validitas 

bergerak 0,131 sampai dengan 0,584 dan koefisien reliabilitas sebesar 0,818 yang 

berada pada kategori tinggi. 

       Tingkat kepercayaan interpersonal remaja kelas XI pengguna media sosial 

online di SMA Negeri 2 Kudus berada dalam kategori sedang dengan dimensi 

yang paling berpengaruh yaitu kebaikan hati. Adapun pengungkapan diri berada 

pada kategori sedang dengan dimensi yang paling berpengaruh yaitu kejujuran. 

Metode analisis menggunakan korelasi Spearman Rank dengan hasil koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,456 dengan ρ sebesar 0,000. Nilai ρ < 0,05 sehingga 

hipotesis yang menyatakan ―ada hubungan signifikan antara kepercayaan 

interpersonal dengan pengungkapan diri‖, diterima. Artinya semakin tinggi 

tingkat kepercayaan interpersonal remaja maka semakin tinggi pula 

pengungkapan diri remaja pengguna media media sosial online, dan sebaliknya 

semakin rendah kepercayaan interpersonal yang dimiki remaja, maka semakin 

rendah pula pengungkapan diri pengguna media sosial online. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Masyarakat pada saat ini tengah hidup dalam sebuah era informasi digital. 

Terjadi perubahan dalam cara berkomunikasi dari bentuk komunikasi tatap muka 

secara langsung menjadi komunikasi yang termediasi oleh teknologi. Situs media 

sosial online misalnya telah menjadi bentuk komunikasi baru bagi kalangan 

remaja, dewasa hingga orang tua sekalipun (Buntara dan Helmi, 2015:106). 

Media sosial telah manjadi bagian integral masyarakat modern. Bahkan beberapa 

jaringan sosial memiliki pengguna yang jumlahnya lebih banyak dari pada 

populasi warga kebanyakan negara.  

      Menurut Nasrullah (2015:13) media sosial adalah medium di internet yang 

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja 

sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan 

sosial secara virtual. Tiga bentuk yang bisa merujuk pada makna bersosial adalah 

pengenalan (cognition), komunikasi (communication), dan kerja sama (co-

operation). 

      Sedangkan  menurut Dewa (2014:3) media sosial atau jejaring sosial itu 

sendiri adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang 

dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial bisa diartikan 

sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga 

menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan atau berinteraksi satu sama lain. 
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       Secara garis besar media sosial merupakan salah satu inovasi dari internet 

yang merupakan media baru dan sangat diminati. Media sosial adalah bentuk 

layanan internet yang ditujukan sebagai komunitas online bagi orang yang 

memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada bidang tertentu, atau kesamaan 

latar belakang tertentu. Media sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari 

elemen-elemen individual atau organisasi. Media sosial menunjukan jalan dimana 

mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal 

sehari-hari sampai dengan keluarga. 

       Menurut Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipsos MediaCT, dan The 

Wall Street Journal pada 2014 yang melibatkan 839 responden dari usia 16 

hingga 36 tahun menunjukkan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan masyarakat 

untuk mengakses internet dan media sosial jauh lebih banyak dibandingkan 

mengakses media tradisional.(sumber: www.statista.com, 2014) 

 

Gambar 1.1 Gambar Statistik Penggunaan Media  

( Sumber : www.statista.com,2015 ) 

 

       Dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa media tradisional, seperti 

televisi, radio, dan surat kabar, tidak lagi menjadi media yang dominan diakses 

http://www.statista.com/
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oleh masyarakat. Kebutuhan akan menjalin hubungan sosial di internet merupakan 

alasan utama yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengakses media. Kondisi 

ini tidak bisa didapatkan ketika masyarakat mengakses media tradisional. 

       Menurut Nasrullah (2015:39) jenis media sosial ada 6 yaitu media jejaring 

sosial (social networking), jurnal online (blog), jurnal online sederhana atau 

mikroblog (micro blogging), media berbagi (media sharing), penanda sosial 

(social bookmarking), dan media konten bersama atau Wiki. Pada saat ini media 

jejaring sosial (social networking) seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, 

WhatsApp, Line dan BBM merupakan medium yang terpopuler dalam kategori 

media sosial. Medium ini merupakan sarana yang bisa digunakan pengguna untuk 

melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial 

tersebut, di dunia virtual. 

       Kehadiran situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, 

WhatsApp, Line dan BBM merupakan media sosial yang digunakan untuk 

mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna, 

juga media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring 

sosial di dunia virtual. 

       Pada tahun 2016 survey yang dilakukan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia) tentang konten yang sering dikunjungi pengguna internet 

paling sering mengunjungi web onlineshop sebesar 82,2 juta atau 62 persen. Dan 

konten social media yang paling banyak dikujungi adalah Facebook sebesar 71,6 

juta pengguna atau 54 persen dan urutan kedua adalah Instagram sebesar 19,9 juta 

pengguna atau 15 persen. 
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Gambar 1.2 Konten yang Sering di Kunjungi 

(Sumber : http://isparmo.web.id, 2016) 

 

       Berdasarkan data yang di miliki oleh CNN tentang demografi pengguna 

internet di Indonesia pada tahun 2014 yang dilakukan oleh survey Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet di 

Indonesia mengalami peningkatan sebesar 34,9 persen dari total penduduk 

Indonesia. Jika pada sebelumnya pengguna internet sebesar 71,1 persen maka 

pada tahun ini menjadi 81,1 persen pengguna. 

       Data yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

mengatakan bahwa 53 persen pengguna situs media sosial di Indonesia adalah 

remaja. Pertumbuhan pesat pengguna Internet pada remaja disebabkan karena 

para remaja mempunyai waktu luang yang lebih banyak dibanding para pekerja, 

dan menjamurnya warnet dapat memfasilitasi masyarakat yang tidak mempunyai 

internet di rumah (sumber : www.kompas.com, 2011). 

 

http://isparmo.web.id/
http://www.kompas.com/
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Gambar 1.3 Pertumbuhan Internet Berdasarkan Usia 

(Sumber : https://apjii.or.id/, 2015) 

 

       Hal tersebut diperkuat oleh survey di lakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet (APJII) pada tahun 2014 menunjukkan usia pengguna, mayoritas 

pengguna internet di Indonesia berusia 18-25 tahun, yaitu sebesar hampir 

setengah dari total jumlah pengguna internet di Indonesia (49 persen). Artinya, 

dapat dikatakan bahwa segmen pengguna internet di Indonesia adalah remaja 

(Sumber : https://apjii.or.id/, 2015). 

       Menurut ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Seto Mulyadi, 

penggunaan situs jejaring sosial oleh remaja adalah sebagai media untuk 

menyampaikan keluh kesah mereka, tempat curhat karena di rumah mereka tidak 

dapat untuk mengungkapkan perasaan mereka, dan untuk mencari perhatian dari 

luar lingkungan mereka (sumber:www.koranfacebook.com,2010). Seseorang yang 

menggunakan situs media sosial online dikarenakan merasakan kenyamanan 

dalam menceritakan informasi pribadinya. Selain itu, untuk membangun 

hubungan pertemanan yang baru, menjalin komunikasi kembali dengan teman 

lama, menampilkan profil-profil dan informasi sesuai dengan gambaran yang 

dipikirkan dan diinginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat saat ini 

https://apjii.or.id/
https://apjii.or.id/
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cenderung lebih bersikap terbuka dengan status di sebuah situs media sosial untuk 

menuliskan kejadian yang sedang dialaminya dari pada harus bercerita dengan 

lingkungan sekitarnya. 

       Seperti halnya seorang remaja yang dengan leluasa mengungkapkan 

mengenai kekesalannya terhadap ibu hamil yang tiba – tiba meminta tempat 

duduk di kereta api akan tetapi pengungkapan yang dilakukan berujung pada bully 

terhadap dirinya. seperti inilah cara seorang remaja putri yang mengungkapkan 

kekesalan di media sosial path . (sumber: megapolitan.kompas.com, 2014) 

"Benci sama ibu-ibu hamil yang tiba-tiba minta duduk. Ya gue tahu lw hamil 

tapi plis dong berangkat pagi. Ke stasiun yang jauh sekalian biar dapat 

duduk, gue aja enggak hamil bela-belain berangkat pagi demi dapat tempat 

duduk. Dasar emang enggak mau susah.. ckckck.. nyusahin orang. kalau 

enggak mau susah enggak usah kerja bu di rumah saja. mentang-mentang 

hamil maunya dingertiin terus. Tapi sendirinya enggak mau usaha.. cape 

dehh," tulis wanita itu yang bertagar #notetomyselfjgnnyusahinorg!! 

 

 

 

        

 

 

 

Gambar 1.3 Kekesalan Remaja di Media Sosial Path 

(Sumber: megapolitan.kompas.com,2014) 
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       Perkembangan media sosial online saat ini tidak hanya digunakan sebagai 

wadah menjalin komunikasi, akan tetapi oleh sebagian orang digunakan sebagai 

salah sarana untuk melakukan tindak kejahatan, seperti kasus penculikan, 

pelecehan seksual, praktek asusila, penghinaan, dan cybercrime lainnya. Salah 

satu kasus penculikan yang terjadi pada tahun 2012, dimana seorang remaja yang 

berumur 14 tahun menerima permintaan pertemanan dari seorang pria yang 

berusia lebih tua karena hanya berdasarkan rasa penasaran, rasa penasarannya 

tersebut berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih intim yaitu dengan 

pertukaran nomer telpon lalu melakukan proses pertemuan setelah itu remaja 

tersebut menjadi korban pemerkosaan dan korban trackficking (sumber : 

www.voalindonesia.com, 2012). 

       Pengalaman penggunaan media sosial terutama untuk berkenalan dengan 

orang – orang baru dan banyaknya publikasi kasus penipuan dengan media sosial 

online akan membentuk pemaknaan individu tentang hubungan yang dijalin 

melalui media sosial tersebut dan konsep kepercayaan dalam dunia online. 

pengalaman penggunaan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana seseorang 

dengan mudahnya meng-add orang lain sebagai teman dan bagaimana individu 

dapat dengan bebas menuliskan apapun pada informasi dirinya untuk menciptakan 

good image, walaupun itu bukan merupakan identitas sebenarnya. 

       Selain kasus penculikan ada pula kasus tentang seorang siswi di salah satu 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Tulungagung, Jawa Timur, mengaku trauma 

masuk sekolah setelah beredar foto setengah telanjang yang pernah diberikannya 

http://www.voalindonesia.com/
http://wartakota.tribunnews.com/tag/trauma/
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kepada sang pacar, beredar luas. Tif yang berumur 15 tahun yang menjadi korban 

penyebaran foto porno tersebut. penyebaran foto setengah bugil dilakukan di situs 

media sosial online maupun dari ponsel ke ponsel. (sumber: www.wartakota.com, 

2014). 

       Berbagai fenomena tentang penggunaan internet khususnya media sosial 

online untuk curhat dan sejenisnya tersebut di atas, dalam lapangan psikologi 

dinamakan self disclosure (pengungkapan diri). Pengungkapan diri sebagaimana 

dimaksudkan juga terjadi pada siswa SMA N 2 Kudus. Peneliti melakukan studi 

awal pada tanggal 13 Juni 2016,  kepada 20 siswa – siswi SMA N 2 Kudus yang 

menggunakkan media online aktif dengan menggunakan angket untuk mengetahui 

permasalahan yang ada di lapangan. Berdasarkan jawaban dari 20 responden di 

dapatkan bahwa mereka mempunyai media sosial online. Media sosial yang 

sering digunakan adalah Instagram dan Facebook. 

 
 

Gambar 1.5 Media Sosial yang Sering Digunakan 

 

       Berdasarkan jawaban responden juga di dapatkan bahwa responden 

menggunakan media sosial selama 3-5 kali dalam sehari. Dimana rata-rata 

Path
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Twitter

BBM

Line

5% 
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25% 

15% 

10% 

10% 

Media Sosial yang Sering Digunakan  

Mediia Sosial

http://www.wartakota.com/
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menggunakan media sosial selama 1-3 jam dalam seharinya. alasan dari 

responden menggunakan media sosial adalah untuk menjalin komunikasi dengan 

teman lama atau teman baru dan untuk mendapatkan informasi. Sedangkan fitur 

yang sering digunakan adalah upadate status dengan presentase mencapai 45 

persen dan upload foto atau video yang mencapai 30 persen sedangkan fitur 

chatting yang mencapai 20 persen dan sisanya digunakan untuk bermain game 

dengan mencapai 5 persen. Dapat disimpulkan bahwa fitur update status dan 

upload foto atau video merupakan fitur yang sering digunakan. Dimana fitur – 

fitur tersebut mengandung unsur pengungkpan diri. 

 

 

Gambar 1.6 Fitur Media Sosial yang Digunakan 

       Tabel 1.1 merupakan hasil studi pendahuluan yang berupa pernyataan. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tersebut menunjukkan adanya indikasi 

pengungkapan diri yang belum sesuai harapan diantaranya apakah anda tidak 

merasa keberatan jika postingan yang berisikan tetang persoalan pribadi anda di 

komentari orang lain (Item no.2), apakah anda suka memposting update status 

yang menyangkut kehidupan pribadi anda (Item no.6), Apakah anda suka berbagi 

0% 20% 40% 60%

Update Status

Chatting

Upload Foto/vidio

Game

Fitur Media Sosial yang Digunakan 

Presentase



10 
 

 

informasi tentang diri anda kepada orang yang baru anda kenal (item no.9). 

Sedangkan untuk peryataan tentang apakah anda pernah memposting berkaitan 

dengan persoalan pribadi (item no.1) sudah mengindikasikan pengungkapan diri 

karena dari 20 responden, 18 responden menyatakan pernah berbagi informasi 

yang berkaitan dengan persoalan pribadi di media sosial. 

Tabel 1.1 Hasil Studi Pendahuluan 

No Pertanyaan Pilihan 

Jawaban 

Ya Tidak 

1 Apakah anda pernah memposting berkaitan 

dengan persoalan pribadi 

18 

(90%) 

2 

(10%) 

2 Apakah anda tidak merasa keberatan jika 

postingan yang berisikan tetang persoalan 

pribadi anda di komentari orang lain 

6 

(30%) 

14 

(70%) 

3 Apakah anda menyadari bahwa dengan 

memposting update status, maka secara tidak 

langsung orang lain akan tahu mengenai 

keadaan ataupun perasaan anda 

11 

(55%) 

9 

(45%) 

4 Apakah orang lain tahu anda sedang 

mengalami sebuah masalah, yang anda 

sendiri kadang tidak menyadarinya 

2 

(10%) 

18 

(90%) 

5 Apakah anda memproteksi isi akun media 

sosial anda dari orang yang tidak anda   kenal 

9 

(45%) 

11 

(55%) 

6 Apakah anda suka memposting update status 

yang menyangkut kehidupan pribadi anda 

11 

(55%) 

9 

(45%) 

7 Apakah akun media sosial yang anda miliki 

jarang anda gunakan 

2 

(10%) 

18 

(90%) 

8 Apakah anda merasa puas atau lega jika 

melakukan curhat di media sosial 

3 

(15%) 

17 

(85%) 

9 Apakah anda suka berbagi informasi tentang 

diri anda kepada orang yang baru anda    

kenal 

5 

(25%) 

15 

(75%) 

 

       Berdasarkan teori Johari Windows mengemukakan bahwa seharusnya 

individu membuka diri dalam posisi daerah terbuka yaitu daerah yang 
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memberikan informasi, perilaku, sikap maupun keinginan serta motivasi yang 

diketahui diri sendiri dan orang lain (Devito , 2011:59) 

       Dari hasil studi awal yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa fenomena 

menggunakan media sosial online yang awalnya adalah sebagai sarana untuk 

menyampaikan berbagai informasi yang sifatnya untuk dipublikasikan, tetapi pada 

saat ini media sosial online telah memasuki area privat seperti menampilkan foto 

dan identitas pribadi, mengekspresikan kejengkelan, mencurahkan isi hati, dan 

lain sebagainya. Disadari atau tidak yang demikian merupakan hal-hal yang tidak 

diperhatikan. 

       Menurut Altman dan Taylor (1973, dalam Bojmel dan Shahar, 2011) 

Pengungkapan diri memainkan suatu peran yang sentral dalam memelihara, 

mengembangkan dan membangun kedekatan hubungan pertemanan. Berdasarkan  

teori Johari Window (DeVito, 2011:59) pengungkapan diri dapat berdampak 

positif jika individu membuka diri dalam posisi daerah terbuka yaitu daerah yang 

memberikan informasi, perilaku, sikap maupun keinginan serta motivasi yang 

diketahui diri sendiri dan oleh orang lain. Pengungkapan individu mengenai 

perasaan dapat dilakukan kepada orang yang telah tercipta rasa nyaman. 

       Sedangkan menurut De Vito (2011:64-65) pengungkapan diri adalah jenis 

komunikasi dimana kita mengungkapan informasi tentang diri yang biasanya kita 

sembunyikan. informasi yang diberikan terdiri atas 5 aspek, yaitu perilaku, 

perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang sesuai dengan diri orang yang 

bersangkutan. 
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       Pengungkapan diri itu sendiri dapat memberikan manfaat dalam hal 

bertambahnya pengetahuan diri, meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi 

situasi yang sulit dan perasaan bersalah, meningkatkan efisiensi komunikasi, dan 

meningkatkan peluang untuk membina hubungan yang bermakna (De Vito, 2011 : 

67). Sebagai salah satu aspek penting dalam hubungan sosial, pengungkapan diri 

juga perlu bagi remaja, karena masa remaja merupakan periode individu belajar 

menggunakan kemampuannya untuk memberi dan menerima dalam berhubungan 

dengan orang lain (Gainau, 2009:2). 

       Pengungkapan diri merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan dalam interaksi sosial. Menurut Taylor dan Belgrave (1990 , dalam 

Gainau, 2009:2) individu yang terampil melakukan pengungkapan diri 

mempunyai ciri – ciri yakni memiliki rasa tertarik kepada orang lain dari pada 

mereka yang kurang terbuka, percaya diri sendiri dan percaya pada orang lain.  

       Seseorang yang mengakses dan terlibat dalam media sosial online merasa 

sudah saling mengenal dan sudah mengetahui individu – individu yang menjadi 

teman mereka, walaupun terkadang secara fisik mereka belum bertemu dan 

bertatap muka. Kedekatan itu biasanya terjadi hanya berdasarkan bahasa verbal 

yang intens, maka seseorang dengan mudahnya dapat terbuka dengan seseorang di 

media sosial, dapat memberikan dukungan emosional berdasarkan dari rasa yang 

percaya. Rasa percaya ini terjadi dengan intensitas pemberian komentar yang 

sering saat seseorang menuliskan sesuatu. 

       Dasar untuk membangun suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan 

rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Menurut Anderson dan Emmers-
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Sommer (2006, dalam Sheldon dan Pecchioni,2014:2) kepercayaan adalah penting 

untuk pengembang keintiman dan komitmen baik dalam hubungan offline ataupun 

online. Pedapat tersebut diperkuat dengan teori penetrasi sosial menandaskan 

supaya hubungan dalam jejaring sosial tetap terbina faktor yang penting adalah 

orang saling percaya. (Buntara dan Helmi, 2015:108). 

       Menurut Borum (2010:2) kepercayaan adalah pada dasarnya kesediaan untuk 

menerima kerentaan atau resiko berdasarkan harapan mengenai perilaku orang 

lain. Pendapat tersebut di perkuat oleh Giffin (1967:224-234, dalam Rakhmat, 

2009:130) percaya adalah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh 

resiko. Definisi ini menyebutkan tiga unsur percaya : (1) ada situasi yang 

menimbulkan resiko, (2) orang menaruh kepercayaan kepada orang berarti 

menyadari bahwa akibat – akibatnya bergantung pada perilaku orang lain, (3) 

orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. 

       Menurut Rempel, Holmes, dan Zanna (1985, dalam Buntara dan Helmi, 

2015:108) kepercayaan tersebut terlihat berkembang dari pengalaman masa lalu 

dan interaksi sebelumnya, sehingga berkembang sebagai hubungan yang matang. 

Sedangkan menurut (Rakhmat,2009:130) ada tiga faktor yang dapat 

menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan 

pada sikap saling percaya yaitu (1) menerima adalah kemampuan berhubungan 

dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa berusaha mengendalikannya, (2) 

empati dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti 
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emosional bagi kita dan (3) kejujuran menyebabkan perilaku kita dapat diduga 

(predictable) . 

       Menurut Supratiknya (1995:28) Tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan 

berubah-ubah dan berbeda - beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing – 

masing individu untuk mempercayai dan dapat dipercaya. Seperti halnya di media 

sosial online, pola komunikasi sosial lewat internet, setiap orang yang terlibat di 

dalamnya merasa sudah saling mengenal lebih dari segalanya. Walaupun 

terkadang secara fisik belum pernah bertemu. Hal tersebut dapat mempengaruhi 

tingkat kepercayaan karena berkomunikasi melalui media sosial online hanya 

melalui bahasa verbal tidak berkomunikasi secara langsung atau tatap muka. hal 

tersebut juga bisa menimbulkan resiko seperti kasus penculikan, penipuan, 

penghinaan dan lainya. 

       Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Håkansson dan Witme 

(2015:517) menyebutkan ada 8 artikel yang menekankan hubungan positif antara 

media sosial dan kepercayaan, dua artikel menunjukkan tidak ada hubungan 

positif antara kepercayaan dan media sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh mereka sendiri menunjukkan ada hubungan positif antara media sosial dan 

kepercayaan. 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Buntara dan Helmi (2015:110) 

mengemukakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesepian dan 

pengungkapan diri secara online dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

kepercayaan interpersonal sebagai variabel moderator antara kesepian dan 

pengungkapan diri secara online. 
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       Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Turkle (1997:117) 

mengemukakan bahwa beberapa waktu ini internet telah mengubah pola interaksi 

interpersonal  sehingga memungkinkan seseorang untuk berbagi pengalaman 

pribadi kepada orang asing. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bargh, dkk (2002:35) 

yang mengatakan terjadi proses keterbukaan diri di media online lebih sering 

terjadi karena adanya anonimitas. 

       Penelitian Harrison dan Thomas (2009:119) mengatakan bahwa tidak ada 

batas yang jelas antara identitas pengguna jejaring sosial, individu merasakan 

menjadi bagian dari sebuah komunitas dunia, proses yang terpenting adalah 

terbukanya pengguna media sosial. Pola interaksi antar individu yang mengalami 

perubahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengungkapan diri individu 

dalam jejaring sosial, dimana individu pengguna jejaring sosial lebih cenderung 

mengungkapkan segala perasaan, ide, maupun pandangannya terhadap orang lain 

dengan cara menampilkannya di aplikasi situs media sosial online. 

       Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat sebuah keprihatian yang cukup 

tinggi terhadap penggunaan media sosial online. Adanya kemudahan yang 

diberikan dimedia sosial membuat seseorang menjadi lupa akan area yang 

seharusnya tidak dipublikasikan. Oleh karena itu peneliti menetapkan lokasi 

penelitian di SMA Negeri 2 Kudus adalah salah satu sekolah yang di kenal oleh 

masyarakat Kudus dan sekitarnya, dimana adanya kemajuan teknologi seperti 

adanya ruang laboratorium komputer, wifi sebagai penghubung internet. Dengan 

adanya kemudahan yang diberikan pada media sosial online peneliti ingin 
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mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan diri media sosial online dan 

seberapa jauh tingkat kepercayaan interpersonal di media sosial online. 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah adakah ada hubungan antara tingkat kepercayaan interpersonal dengan 

pengungkapan diri remaja pengguna media sosial online di SMA Negeri 2 Kudus. 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

kepercayaan interpersonal dengan pengungkapan diri remaja pengguna media 

sosial online di SMA Negeri 2 Kudus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Berdasarkan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, maka manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

       Secara akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberi 

sudut pandang dan alternatif penelitian dalam ilmu komunikasi dan psikologi 

terutama ketika mempelajari mengenai  tingkat kepercayaan interpersonal 

khususnya dalam relasi dimana dalam usaha menjalin relasi dimana sebuah upaya 

pengungkapan diri. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

       Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang penting bagi 

masyarakat luas, terutama bagi orangtua terkait pengungkapan diri dalam jejaring 

sosial sehingga dapat meminimalisir kasus-kasus kejahatan yang terjadi 

sebelumnya, dengan cara meningkatkan kesadaran dalam berinteraksi dengan 

keluarga, agar dapat berkomunikasi dengan cara membangun hubungan 

interpersonal dalam keluarga. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

2.1.1 Pengertian Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

       Menurut DeVito (2011:64) pengungkapan diri adalah jenis komunikasi di 

mana kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita 

sembunyikan. Menurut Jourard (1971:391) pengungkapan diri merupakan 

tindakan seseorang dalam memberikan informasi yang bersifat pribadi pada orang 

lain. 

       Sedangkan Derlega (2011:119) pengungkapan diri secara tradisional berfokus 

pada keinginan untuk membuka rahasia pribadi yang mungkin mengungkapkan  

informasi tentang diri kepada orang lain (misalnya, tentang kekurangan pribadi, 

masalah dan kekhawatiran, kesulitan interpersonal). Sedangkan Nugroho 

(2013:557) mengemukakan bahwa pengungkapan diri adalah proses 

menghadirkan diri dalam kegiatan berupa berbagai topik seperti informasi yang 

akrab, informasi perilaku, sikap, membagi perasaan, keinginan, motivasi, dan ide. 

       Menurut Johnson (1981, dalam Supraktiknya, 1995:14)  pengungkapan 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 tanggapan kita dimasa kini tersebut. 

       Internet telah mengubah interaksi interpersonal yang memungkinkan untuk 

berbagi pengalaman pribadi dengan orang asing. Blau (2011:99) menjelaskan 
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bahwa self disclosure online mirip dengan self disclosure offline dalam beberapa 

aspek penting mempunyai hubungan timbal balik. Pengungkapan diri yang 

dilakukan secara personal, sensitif dan intim. 

       Menurut Ben-Ze’ev (2003:458) mengemukakan bahwa pengungkapan diri 

online memungkinkan adanya peningkatan kerentaan dalam berkomunikasi yang 

biasanya individu mengungkapkan informasi tentang dirinya secara offline 

berubah menjadi mengungkapkan diri secara online. 

       Dalam konteks komunikasi antar pribadi ditemukan bahwa, self-disclosure 

secara online lebih tinggi dibandingkan dengan interaksi tatap muka (offline), hal 

tersebut merupakan respon terhadap perubahan desain sistem interaksi (Joinson 

dan Paine,2007:240). Sedangkan Joinson (2010:4) mengemukakan bahwa 

pengungkapan diri merupakan prasyarat untuk mengakses secara online.  

       Berdasarkan dasar pendapat para ahli tentang pengungkapan diri diatas, maka 

disimpulkan bahwa pengungkapan diri online adalah sebuah perilaku memberikan 

informasi pribadi kepada orang lain atau pihak lain yang telah dikenal sebelumnya 

ataupun tidak dikenal sama sekali melalui komunikasi tekstual dalam kondisi 

online. 

2.1.2 Dimensi Pengungkapan Diri (Self Disclosure) 

       Menurut Jourard dan Lasakow (1958:92) ada 6 dimensi  pengungkapan diri / 

self disclosure yaitu 

1. Sikap atau opini mencakup pendapat/sikap mengenai keagamaan dan pergaulan 

remaja 
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2. Selera dan minat mencakup selera dalam pakaian, selera makanan dan 

minuman, kegemaran akan hobi yang disukai. 

3. Pendidikan mencakup keadaan lingkungan sekolah dan pergaulan sekolah. 

4. Keuangan mencakup keadaan keuangan seperti sumber keuangan, pengeluaran 

yang dibutuhkan, cara mengatur keuangan. 

5. Kepribadian hal-hal yang mencakup keadaan diri, seperti marah, cemas, sedih 

serta hal-hal yang berhubungan dengan lawan jenis 

6. Fisik mencakup keadaan fisik dan kesehatan fisik. 

       Sedangkan menurut Wheeless dan Grotz (1976:340) ada 5 dimensi 

pengungkapan diri 

1. Jumlah / Amount 

       Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi 

dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari pesan self disclosure 

atau waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement self disclosure 

individu tersebut terhadap orang lain. 

2. Valensi/ Valence 

       Valence merupakan yang hal positif atau negatif dari self disclosure. Individu 

dapat mengungkapkan diri mengenai hal – hal yang menyenangkan atau tidak 

menyenangakn mengenai dirinya, memuji hal – hal yang ada dalam dirinya atau 

menjelek – jelekkan diri individu sendiri. 

3. Akurasi dan Kejujuran / Accuracy and Honesty 

       Ketepatan dan kejujuran individu dalam self disclosure. Ketepatan dari self 

disclosure individu di batasi oleh tingkat dimana individu mengetahui dirinya 
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sendiri. Self disclosure dapat berbeda dalam hal kejujuran. Individu dapat saja 

jujur secara total atau dilebih – lebihkan, melewatkan bagian penting atau 

bebohong. 

4. Maksud atau Tujuan /Intention 

       Dalam melakukan self disclosure, salah satu hal yang kita pertimbangkan 

adalah maksud atau tujuannya. Tidak mungkin orang tiba – tiba mengungkapkan 

self disclosure apabila tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu. Contohnya 

pada saat untuk mengurangi rasa bersalah atau untuk mengungkapkan perasaan. 

Inilah yang populer disebut sebagai curhat itu. Kita mengungkapkan diri kita 

dengan tujuan tertentu. Oleh karena menyadari adanya maksud dan tujuan self 

disclosure itu maka kita pun melakukan kontrol atas self disclosure yang kita 

lakukan. Orang yang melebih-lebihkan atau berbohong dalam melakukan self 

disclosure pada satu sisi bisa dipandang sebagai salah satu bentuk kontrol agar 

mencapai maksud atau tujuan yang diinginkannya. 

5. Keintiman / Intimacy 

       Self disclosure bisa saja hal-hal yang sifatnya pribadi atau intim misalnya 

mengenai perasaan kita, tetapi bisa juga mengenai hal-hal yang sifatnya umum, 

seperti pandangan kita terhadap situasi politik mutakhir di tanah air atau bisa saja 

antara hal yang intim/pribadi dan hal yang impersonal publik. Sejauh mana 

kedalaman dalam self disclosure itu akan ditentukan oleh derajat keakraban kita 

dengan lawan komunikasi. Makin akrab kita dengannya maka akan makin dalam 

self disclosure yang diungkapkan. Selain itu, akan makin luas juga cakupan 

bahasan yang kita komunikasikan melalui self disclosure itu. Ini merupakan hal 
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yang logis. Bagaimana kita mau berbincang-bincang mengenai lapisan terdalam 

dari diri kita apabila kita tidak merasa memiliki hubungan yang akrab dengan 

lawan komunikasi kita. 

       Atas dasar pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa dimensi 

pengungkapan diri yaitu sikap atau opini, pendidikan, kepribadiaan, fisik, 

kejujuran dalam mengungkapkan diri , maksud atau tujuan, keintiman. 

2.1.3 Manfaat Pengungkapan Diri 

       De Vito (2011:67 – 69) mengungkapkan manfaat pengungkapan diri  

1. Pengetahuan Diri 

       Salah satu manfaat pengungkapan diri adalah perspektif baru tentang diri 

sendiri dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku kita sendiri. 

2. Kemampuan Mengatasi Kesulitan 

       Argumen lain yang berkaitan erat adalah bahwa kita akan lebih mampu 

menanggulangi  masalah atau kesulitan kita, khususnya perasaan bersalah, melalui 

pengungkapan diri. 

3. Efisiensi Komunikasi 

       Pengungkapan diri memperbaiki komunikasi. Kita memahami pesan – pesan 

dari orang lain sebagian besar sejauh kita memahami orang lain secara individu. 

4. Kedalaman Hubungan 

       Barangkali alasan utama pentingnya pengungkapan diri adalah bahwa ini 

perlu untuk membina hubungan yang bermakna di antara dua orang. Tanpa 

pengungkapan diri, hubungan yang bermakna dan mendalam tidak mungkin 

terjadi.    
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2.1.4 Bahaya Pengungkapan Diri 

       Bochner (1984, dalam DeVito,2011:69–70) mengemukakan bahaya 

pengungkapan diri 

1. Penolakan Pribadi dan Sosial 

       Ada kalanya sebuah pengungkapan diri juga berdampak pada penolakkan diri 

kita. Jika perihal yg kita sampaikan tidak dpt diterima oleh orang yg menjadi 

mitra bicara kita maka mungkin kita akan ditolak 

2. Kerugian Material 

       Adakalanya pengungkapan diri mengakibatkan kerugian material. Politisi 

yang mengungkapkan bahwa ia pernah dirawat psikiater mungkin akan 

kehilangan partai politiknya sendiri dan rakyat akan enggan memberikan suara 

bagianya. 

3. Kesulitan Intrapribadi 

       Bila reaksi orang lain tidak seperti yang kita duga, kesulitan intrapribadi 

dapat terjadi. Bila hasil dari pengungkapan diri menghasilkan sebuah penolakan 

dan bukannya dukungan maka, anda berada dlaam jalur menuju kesulitan 

intrapribadi. 

2.1.5 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Diri 

       DeVito (2011:65–67) mengungkapkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan diri  

1.  Besar Kelompok.  
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       Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil ketimbang 

dalam kelompok besar. Diad ( kelompok yang terdiri atas dua orang ) menrupakan 

lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Dengan satu pendengar, 

pihak yang melakukan pengungkapan diri dapat meresapi tanggapan dengan 

cermat. Dengan dukungan atau ketiadaan dukungan ini, orang dapat memantau 

pengungkapan diri ini, meneruskannya jika situasinya mendukung atau 

menghentikannya jika situasi tidak mendukung. Bila ada lebih dari satu orang 

pendengar, pemantau seperti ini menjadi sulit, karena tanggapan yag muncul pasti 

berbeda dari pendengar yang berbeda. 

2. Perasaan menyukai. 

       Kita membuka diri kepada orang – orang yang sukai atau cintai, dan tidak 

akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai (Darlega dkk.,1987). Ini 

tidak mengherankan karena perasaan suka yang dimiliki akan bersikap 

mendukung dan positif. 

3. Efek Diadik. 

       Individu akan melakukan pengungkapan diri bila orang yang saat bersamaan 

juga melakukan pengungkapan diri. Efek diadik ini memungkinkan seseorang 

merasakan lebih aman dan memperkuat perilaku pengungkapan diri. Berg dan 

Archer (1983) melaporkan bahwa pengungkapan diri menjadi lebih akrab bila itu 

dilakukan sebagai tanggapan atas pengungkapan diri orang lain. Komunikasi 

diadik biasanya bersifat spontan dan informal. Partisipan satu dengan yang lain  

saling menerima umpan balik secara maksimal. 

4. Kepribadian.  



25 
 

 

       Orang yang padai bergaul (sociable) dan ekstrovet melakukan pengungkapan 

diri lebih banyak ketimbang mereka yang kurang pandai bergaul dan lebih 

introvert. Perasaan gelisah juga mampu berimplikasi derajat pengungkapan diri. 

Rasa gelisah adakalanya meningkat pengungkapan diri seseorang ataupun 

menguranginya sampai batas minimum. Orang yang kurang berani bicara pada 

umumnya juga kurang mengungkapkan diri kepada mereka yang merasa lebih 

nyaman berkomunikasi. 

5. Topik. 

       Individu lebih cenderung membuka topik tertentu daripada topik yang lain. 

Menurut Jourard (1968,1971a), seseorang lebih mungkin mengungkapkan 

informasi diri tentang pekerjaan atau hobi daripada kehidupan seks atau situasi 

keuangan, makin kecil kemungkinan pengungkapannya. 

6. Jenis Kelamin.  

      Faktor terpenting yang melatar belakangi pengungkapan diri adalah jenis 

kelamin. Umumnya pria lebih kurang terbuka daripada wanita. Judy Pearson 

(1980) berpendapat bahwa peran seks-lah (sex role) dan bukan jenis kelamin 

dalam arti biologis yang menyebabkan perbedaan dalam hal pengungkapan diri 

ini. ―Wanita yang maskulin,‖contohnya, kurang membuka diri daripada wanita 

yang nilai dalam skala maskulinitasnya lebih rendah. Selanjutnya, ―pria 

feminism‖membuka diri. 

      Sedangkang Derlega dan Grzelak’s (1979, dalam Yang dan Bernard, 2012) 

faktor terbentuknya pengungkapan diri ada 5 yaitu 

1.  Pengembangan hubungan /Relationship Development   
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       Telah lama diidentifikasi sebagai faktor utama yang mendorong perilaku 

pengungkapan diri orang (Altman dan Taylor 1973; Cozby 1973; Schlenker 

1980). Dan pengungkapan diri diyakini menjadi cara yang baik untuk mencapai 

hubungan intim dan dekat (Collins dan Miller,1994). Orang mengungkapkan 

informasi untuk mencapai kepercayaan dan pemahaman dari orang lain. Dengan 

meningkatnya kepercayaan dan pemahaman bersama, hubungan lebih cenderung 

menjadi lebih dekat, tergantung pada fase hubungan dan kepribadian yang 

berbeda (Altman dan Taylor, 1973 dalam Darlega dan Grzelak 1979). 

2.  Validasi Sosial /Social Validation  

       Pengungkapan diri untuk meningkatkan keinginan umum dan penerimaan 

sosial. Menurut teori presentasi diri (Baumeister dan Leary 1995), tujuan bawaan 

untuk hampir semua individu adalah persetujuan sosial. Jika tidak ada imbalan 

sosial, maka pada umumnya orang berusaha untuk diterima dan disukai orang 

lain. 

3. Ekspresi Diri / Self-expression 

       Hipotesis menunjukkan bahwa Penyebaran informasi pribadi mungkin 

menjadi kegiatan yang bermanfaat diri, memuaskan ekspresi kebutuhan individu. 

Pentingnya ekspresi diri membuat orang ingin mengekspresikan perasaan, emosi, 

dan pikiran. Melalui ekspresi diri dapat melegakan emosi yang bisa meningkatkan 

kesejahteraan secara psikologis. 

4. Kontrol Sosial / Social Control 

       Kontrol sosial adalah untuk secara sengaja mengatur perilaku pribadi untuk 

memanipulasi kesan orang lain. Goffman (1959) istilah proses untuk berusaha ini 
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sebagai pengelolaan kesan. Orang dapat memilih untuk mengungkapkan atau 

menyembunyikan informasi tergantung pada seberapa banyak mereka bergantung 

pada pengungkapan memperoleh tujuan mereka (Leary dan Kowalski, 1990; 

omarzu, 2000). 

5. Klarifikasi Diri /Self-clarification  

       Dibahas dalam teori fungsional yang mungkin orang mengungkapkan diri 

untuk meningkatkan pengetahuan diri dan pemahaman yang lebih baik dari diri 

mereka sendiri. Menurut Derlega dan Grzelak (1979), tindakan pengungkapan diri 

dapat memungkinkan seseorang untuk lebih jelas melihat dan memahami keadaan 

internal yang tak terlihat. Ini adalah perilaku yang lebih berorientasi kepada diri 

dan kepada kognisi. Klarifikasi pengungkapan diri berfokus pada “private side” 

seseorang. Ini menyangkut pengungkapan lebih intim dan informasi pribadi.  

       Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan diri yaitu adanya adanya  perasaaan menyukai, 

adanya efek diadik yang memungkinkan seseorang merasakan lebih aman dan 

memperkuat perilaku pengungkapan diri, adanya topik tertentu untuk membuka 

diri, ekspresi diri dan pengembangan hubungan yang  merupakan faktor utama 

untuk mendorong perilaku pengungkapan diri seseorang untuk mencapai 

kepercayaan dan pemahaman dari orang lain. Dengan meningkatnya kepercayaan 

dan pemahaman bersama, hubungan lebih cenderung menjadi lebih dekat. 
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2.2 Kepercayaan Interpersonal 

2.2.1 Pengertian Kepercayaan Interpersonal 

       Menurut Borum (2010:2) kepercayaan adalah pada dasarnya kesediaan untuk 

menerima kerentaan atau resiko berdasarkan harapan mengenai perilaku orang 

lain. Pendapat tersebut di perkuat oleh Giffin (1967:224-234, dalam Rakhmat, 

2009:130)  percaya adalah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan 

yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh 

resiko. Definisi ini menyebutkan tiga unsur percaya : (1) ada situasi yang 

menimbulkan resiko, (2) orang menaruh kepercayaan kepada orang berarti 

menyadari bahwa akibat-akibatnya bergantung pada perilaku orang lain, (3) orang 

yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. 

       Menurut Anderson dan Emmers-Sommer (2006, dalam Sheldon dan 

Pecchioni, 2014:2) kepercayaan adalah penting untuk pengembang keintiman dan 

komitmen baik dalam hubungan offline ataupun online. Sedangkan menurut 

Supratiknya (1995:28) Tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah - 

ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing – masing individu 

untuk mempercayai dan dapat dipercaya. 

       Menurut Borum (2010:2) kepercayaan interpersonal sangat penting, paling 

tidak di definisikan dengan baik dan langsung diukur menggunakan konsep yang 

mempengaruhi individu dan organisasi secara kompleks dan dinamis. Sedangkan 

Menurut Rotter (1971:444) kepercayaan interpersonal adalah harapan yang 

dimilki oleh individu atau kelompok yang berupa janji, kata – kata verbal atau 

pernyataan tertulis dari individu atau kelompok yang dapat diandalkan. 
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      Kerpercayaan Interpersonal menuurut Mayer (1995:716) menyatakan bahwa 

kepercayaan intepersonal adalah keadaan psikologis yang terdiri dari niat untuk 

menerima kerentanan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa 

yang lain akan melakukan tindakan tertentu, terlepas dari kemampuan untuk 

memantau atau mengontrol pihak lain. 

       Dari definisi yang disampaian oleh para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepercayaan  interpersonal adalah suatu keinginan seseorang untuk peka terhadap 

tindakan orang lain berdasarkan harapan dimana orang lain akan melakukan 

tindakan tertentu pada orang yang dipercayainya, tanpa tergantung pada 

kemampuannya dalam mengawasi dan mengendalikannya. 

2.2.2 Dimensi Kepercayaan Interpersonal 

       Kepercayaan merupakan konstruk multidimensional yamg kompleks serta 

dapat dipengaruhi dengan cara yang berbeda dari rangsangan  kepercayaan yang 

berbeda pula. Mayer (1995:717) mengembangkan model dimensi dari 

kepercayaan, yaitu : 

1. Kemampuan ( Ability ) 

       Kemampuan adalah Sekelompokan keahlian, kompetensi dan karakteristik 

yang memungkinkan satu pihak memiliki domain spesifik.  kemampuan  meliputi 

kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam  ilmu 

pengetahuan. 
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2. Kebaikan Hati ( Benevolence ) 

       Adalah sejauh  mana Trustee ingin melakukan dan memberikan yang terbaik 

kepada Trustor, terlepas dari motif keuntungan yang sifatnya egosentris. 

Kebaikan hati meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima. 

3. Integritas ( Integrity ) 

       Integritas merupakan persepsi Trustor bahwa Trustee akan bertahan pada 

seperangkat prinsip yang telah diberikan kepada Trustor . integritas dapat dilihat 

dari sudut kewajaran, pemenuhan, kesetiaan, keterus-terangan, keterkaitan. 

2.2.3 Faktor Terbentuknya Kepercayaan Interpersonal 

       Membangun kepercayaan  pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. 

Itu tergantung pada perilaku kita dan kemampuan orang lain untuk kepercayaan 

dan dalam mengambil resiko. Menurut Deutsch dan Coleman (2006 : 98) Faktor 

yang mempengaruhi kepercayaan individu dalam mengembangkan harapannya 

mengenai bagaimana seseorang dapat kepercayaan kepada orang lain, bergantung 

pada faktor-faktor di bawah ini  

1. Predisposisi kepribadian.  

       Deutsch menunjukkan bahwa setiap individu memiliki predisposisi yang 

berbeda untuk percaya kepada orang lain. Semakin tinggi tingkat predisposisi 

individu terhadap trust, semakin besar pula harapan untuk dapat mempercayai 

orang lain. 

2. Reputasi dan stereotipe.  

       Meskipun individu tidak memiliki pengalaman langsung dengan orang lain, 

harapan individu dapat terbentuk melalui apa yang diperlajari dari teman ataupun 
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dari apa yang telah didengar. Reputasi orang lain biasanya membentuk harapan 

yang kuat yang membawa individu untuk melihat elemen untuk trust dan distrust 

serta membawa pada pendekatan pada hubungan untuk saling percaya. 

3. Pengalaman aktual.  

       Pada kebanyakan orang, individu membangun fase dari pengalaman untuk 

berbicara, bekerja, berkoordinasi dan berkomunikasi. Beberapa dari fase tersebut 

sangat kuat di dalam trust, dan sebagian kuat di dalam distrust. Sepanjang 

berjalannya waktu, baik elemen trust maupun distrust memulai untuk 

mendominasi pengalaman, untuk menstabilkan dan secara mudah mendefenisikan 

sebuah hubungan. ketika polanya sudah stabil, individu cenderung untuk 

mengeneralisasikan sebuah hubungan dan menggambarkannya dengan tinggi atau 

rendahnya trust atau distrust. 

      Sedangkan menurut (Rakhmat,2009:130) ada tiga faktor yang dapat 

menumbuhkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan 

pada sikap saling percaya yaitu 

1. Menerima  

       Adalah kemampuan berhubungan dengan orang lain tanpa menilai dan tanpa 

berusaha mengendalikannya. Menerima adalah sikap yang melihat orang lain 

sebagai manusia, sebagai individu yang patut dihargai (Taylor,1977:193, dalam 

Rakhmat,2009:131). Kita menerima seseorang apabila kita menerima orang lain 

apa adanya dan tidak berusaha mengatur. Sikap menerima dilukiskan Martin 

Bubber sebagai ―Saya menerima orang lain. saya mengakui orang yan menjadi 

rekan perjuangan saya; saya berjuang dengan dia sebagai partnernya, saya 
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menegaskan dia sebagai makhluk dan ciptaan)‖ (dalam Rakhmat, 2009:131). 

Sikap menerima tidak semudah yang kita bayangkan, karena kita cenderung tidak 

bisa menerima dengan terus mengkritik, mengecam, dan menilai. Namun, 

menerima bukan berarti menyetujui semua perilaku orang lain atau rela 

menanggung akibat – akibat perilakunya. Menerima berarti tidak menilai pribadi 

orang berdasarkan perilakunya yang tidak kita akan tetap berkomunikasi 

dengannya sebagai persona, bukan sebagai objek. 

2. Empati   

       Faktor kedua yang menumbuhkan sikap percaya pada diri orang lain. Empati 

dianggap sebagai memahami orang lain yang tidak mempunyai arti emosional 

bagi kita (Freud,1921, dalam Rakhmat,2009:132), sebagai keadaan ketika 

pengamatan bereaksi secara emosional karena ia menanggapi orang lain 

mengalami atau siap mengalami suatu emosi (Scotland,dkk,1978:12, dalam dalam 

Rakhmat 2009:132). Sebagai imaginasi intelektual dan partisipasi emosional pada 

pengalaman orang lain (Bannet,1979 dalam Rakhmat,2009:132). Pengertian 

terakhir sering dikaitkan dengan simpati yaitu menempatkan diri kita secara 

imajinatif pada posisi orang lain. Namun, dalam empati kita pada posisi orang lain 

melainkan kita ikut serta secara emosional dan intelektual dalam pengalaman 

orang lain. Berempati berarti membayangkan diri kita pada kejadian yang 

menimpa orang lain. Dengan empati kita berusaha melihat seperti orang lain 

melihat seperti orang lain melihat, merasakan seperti orang lain merasakan. 
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3. Kejujuran  

       Hal ketiga adalah kejujuran, sikap menerima dan empati kita mungkin akan 

dipersepsikan salah oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus jujur 

mengungkapkan diri kita kepada orang lain. Kita harus menghindari terlalu 

banyak melakukan ―pengelolaan kesan‖ yang membuat kita terkesan dibuat – 

buat. Orang cenderung akan menaruh kepercayaan pada orang yang terbuka dan 

tidak dibuat – buat. Kejujuran membuat perilaku kita dapat diduga yang kemudian 

mendorong orang lain untuk percaya pada kita. 

       Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

kepercayaan interpersonal yaitu predisposisi kepribadian, pengalaman aktual, 

sikap menerima, empati dan kejujuran. 

2.3 Media Sosial 

2.3.1 Pengertian Media Sosial 

       Secara sederhana istilah media bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi 

sebagaimana definisi yang selama ini diketahui (Laughey, 2007; McQuail, 2003). 

Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang 

masa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi masa. 

Namun semua definisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika 

disebut kata ―media‖, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai 

dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara 

radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai audio- visual merupakan 

representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media 

online atau di dalam jaringan (Nasrullah, 2015:3).  
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       Berdasrkan teori – teori sosial yang dikembangkan oleh Durkheim, Weber, 

Tonnies, maupun Max dapat disimpulkan bahwa media sosial bisa dilihat dari 

perkembangan bagaimana hubungan individu dengan perangkat media.(Nasrullah, 

2015:8). 

       Menurut Nasrullah (2015:11) media sosial adalah medium di internet yang 

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja 

sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan 

sosial secara virtual. Tiga bentuk yang bisa merujuk pada makna bersosial adalah 

pengenalan (cognition), komunikasi (communication), dan kerja sama (co-

operation). 

       Sedangkan  menurut Dewa (2014:3) media sosial atau jejaring sosial itu 

sendiri adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul - simpul yang 

dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial bisa diartikan 

sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga 

menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan atau berinteraksi satu sama lain. 

       Media sosial menurut Utari (2011:51, dalam uma dan Amal, 2014) adalah 

sebuah media online dimana para penggunannya dapat dengan mudah 

berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi 

informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, 

memberi komentar terhadap masukan yang diterima dan seterusnya. Semua dapat 

dilakukan denga cepat dan tak terbatas. 

       Jadi bisa disimpulkan bahwa media sosial adalah adalah saluran atau sarana 

pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (user) 
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media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi 

(sharing), dan membangun jaringan (networking). 

2.3.2 Jenis Media Sosial 

       Menurut Nasrullah (2015:39-46) membagi 6 kategori besar untuk melihat 

pembagian media sosial yaitu 

1. Media jejaring sosial ( social networking ) 

       Merupaka medium yang paling popular dalam kategori media sosial. Medium 

ini merupakan sarana yang digunakan pengguna untuk melakukan hubungan 

sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, di dunia 

virtual. 

2. Jurnal Online ( blog ) 

       Merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk 

mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagai, baik tautan 

web lain, informasi, dan sebagainya. 

3. Jurnal online sederhana atau mikroblog ( micro blogging ) 

       Merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis 

dan memplubikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. 

4. Media Berbagi (media sharing) 

       Jenis media sosial yang memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, 

mulai dari dokumen, video, audio, gambar dan sebagainya. 

5. Penanda sosial (social bookmarking) 

       Merupakan media sosial yang bekerja untuk mengorganisasikan, menyimpan, 

mengelola, dan mencari informasi atau berita tertentu secara online. 
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6. Media konten bersama atau Wiki 

       Media sosial ini merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para 

penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedia, wiki menghadirkan kepada 

pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata. 

2.3.3 Karakteristik Media Sosial 

Karakteristik media sosial menurut Nasrullah (2015:16) yaitu: 

1. Jaringan (network) 

       Membentuk jaringan di antara penggunanya. Tidak perduli apakah di dunia 

nyata (offline) antara pengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran 

media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara 

mekanisme teknologi. 

2. Informasi (information) 

       Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh 

pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas yang 

diproduksi dan distribusikan antarpengguna itu sendiri.  

3. Arsip (archive) 

       Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah 

tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun. 

4. Interaksi (interactivity) 

       Interaksi yang terjadi di media sosial minimal berbentuk saling mengomentari 

atau memberikan tombol like 

5. Simulasi Sosial (simulation of society) 
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       Didalam media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan bahkan 

mirip dengan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi dan 

terkadang berbeda sama sekali. 

6. Konten oleh Pengguna (user-generated content) 

       UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan 

kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. 

2.4 Hubungan Kepercayaan Interpersonal  Dengan Pengungkapan Diri 

Online 

       Perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat pada era 

globalisasi. Masyarakat yang menggunakan internet sebagai media atau sarana 

berkomunikasi. Perkembangan internet, media atau sarana komunikasi yang 

terdapat dalam internet semakin bervariasi, seperti situs jejaring sosial. Media 

sosial telah menciptakan cara baru untuk berkomunikasi dan menyebarkan 

informasi. Media sosial menyediakan situs-situs untuk berinteraksi dengan 

pengguna lainya. 

       Menurut Nasrullah (2015:13) media sosial adalah medium di internet yang 

memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja 

sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan 

sosial secara virtual. Tiga bentuk yang bisa merujuk pada makna bersosial adalah 

pengenalan (cognition), komunikasi (communication), dan kerja sama (co-

operation). 

       Menurut Altman dan Taylor (1973, dalam Bojmel dan Shahar,2011:735) 

Pengungkapan diri memainkan suatu peran yang sentral dalam memelihara, 
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mengembangkan dan membangun kedekatan hubungan pertemanan. Berdasarkan    

teori Johari Window (DeVito, 2011:59) pengungkapan diri dapat berdampak 

positif jika individu membuka diri dalam posisi daerah terbuka yaitu daerah yang 

memberikan informasi, perilaku, sikap maupun keinginan serta motivasi yang 

diketahui diri sendiri dan oleh orang lain. Pengungkapan individu mengenai 

perasaan dapat dilakukan kepada orang yang telah tercipta rasa nyaman. 

       Pengungkapan diri merupakan salah satu faktor yang menentukan 

keberhasilan dalam interaksi sosial. Menurut Taylor dan Belgrave (1990 , dalam 

Gainau, 2009:2)  individu yang terampil melakukan pengungkapan diri 

mempunyai ciri-ciri yakni memiliki rasa tertarik kepada orang lain dari pada 

mereka yang kurang terbuka, percaya diri sendiri dan percaya pada orang lain. 

DeVito (2011:65–67) mengungkapkan faktor – faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya pengungkapan diri yaitu besar kelompok, perasaan menyukai ,efek 

diadik, kepribadian, topik, dan  jenis kelamin. sedangkan menurut Derlega dan 

Grzelak’s (1979, dalam Yang dan Bernard, 2012:3) faktor terbentuknya 

pengungkapan diri ada 5 yaitu pengembangan hubungan, validasi sosial, ekspersi 

diri, kontrol sosial dan klarifikasi diri.  

       Seseorang yang mengakses dan terlibat dalam media sosial online merasa 

sudah saling mengenal dan sudah mengetahui individu – individu yang menjadi 

teman mereka, walaupun terkadang secara fisik mereka belum bertemu dan 

bertatap muka. Kedekatan itu biasanya terjadi hanya berdasarkan bahasa verbal 

yang intens, maka seseorang dengan mudahnya dapat terbuka dengan orang, dapat 

memberikan dukungan emosional berdasarkan dari rasa yang percaya. Rasa 
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percaya ini terjadi dengan intensitas pemberian komentar yang sering saat 

seseorang menuliskan sesuatu. 

       Dasar untuk membangun suatu hubungan interpersonal yang baik diperlukan 

rasa saling percaya antara satu dengan yang lain. Menurut Anderson dan Emmers-

Sommer (2006, dalam Sheldon dan Pecchioni, 2014:2) kepercayaan adalah 

penting untuk pengembang keintiman dan komitmen baik dalam hubungan offline 

ataupun online. Pedapat tersebut diperkuat dengan teori penetrasi sosial 

menandaskan supaya hubungan dalam jejaring sosial tetap terbina faktor yang 

penting adalah orang saling percaya. (Buntara dan Helmi, 2015:108). 

       Menurut (Rakhmat, 2009:130) ada tiga faktor yang dapat menumbuhkan 

sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap 

saling percaya yaitu menerima, empati,dan kejujuran sedangkan Deutsch dan 

Coleman (2006:98) faktor terbentuknya kepercayaan predisposisi kepribadian, 

Reputasi dan stereotype serta pengalaman aktual. 

       Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Håkansson dan Witme 

(2015:517) menyebutkan ada 8 artikel yang menekankan hubungan positif antara 

media sosial dan kepercayaan, dua artikel menunjukkan tidak ada hubungan 

positif antara kepercayaan dan media sosial, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh mereka sendiri menunjukkan ada hubungan positif antara media sosial dan 

kepercayaan. 

       Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Buntara dan Helmi (2015:116) 

mengemukakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesepian dan 

pengungkapan diri secara online dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 
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kepercayaan interpersonal sebagai variabel moderator antara kesepian dan 

pengungkapan diri secara online 

       Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Turkle (1997:117) 

mengemukakan bahwa beberapa waktu ini internet telah mengubah pola interaksi 

interpersonal sehingga memungkinkan seseorang untuk berbagi pengalaman 

pribadi kepada orang asing. Hal ini diperkuat oleh pendapat Bargh, dkk (2002:35) 

yang mengatakan terjadi proses keterbukaan diri di media online lebih sering 

terjadi karena adanya anonimitas. 

       Penelitian Harrison dan Thomas (2009:119) mengatakan bahwa tidak ada 

batas yang jelas antara identitas pengguna jejaring sosial, individu merasakan 

menjadi bagian dari sebuah komunitas dunia, proses yang terpenting adalah 

terbukanya pengguna jejaring sosial. Pola interaksi antar individu yang 

mengalami perubahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengungkapan diri 

individu dalam jejaring sosial, dimana individu pengguna jejaring sosial lebih 

cenderung mengungkapkan segala perasaan, ide, maupun pandangannya terhadap 

orang lain dengan cara menampilkannya di aplikasi situs media sosial online. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka berpikir  hubungan kepercayaan interpersonal dengan            

pengungkapan diri remaja pengguna media sosial online 

 

       Berdasarkan kerangka berpikir diatas bahwa remaja berada di antara masa 

anak dan masa dewasa. Oleh karena itu remaja seringkali dikenal dengan fase 

mencari jati diri atau fase topan dan badai. Pada fase ini remaja masih belum 

menguasai dan memfungsikan secara maksimal fungsi fisik maupun psikisnya.               

Remaja juga memilki karakteristik untuk merasa ingin diterima dalam kelompok 

dan perasaaan untuk disukai. Media sosial adalah suatu tempat bagi remaja untuk 

meningkatkan hubungan interpersonal untuk mengaktualisasikan diri melalui 

keterampilan interpersonal, seperti berkenalan dengan teman baru, mencurahkan 
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isi hati, dan mengunggah foto, Hal tersebut merupakan bentuk pengungkapan diri. 

Remaja yang mengakses dan terlibat di media sosial merasakan adanya rasa saling 

mengenal dan mengetahui individu–individu yang menjadi teman mereka, 

walaupun secara fisik mereka belum bertemu dan bertatap muka, adanya rasa 

saling mengenal dan intensitas pemberian komentar yang sering membuat 

terciptanya kepercayaan interpersonal. Kepercayaan itu muncul karena adanya 

faktor menerima, empati, dan kejujuran. 

       Media sosial merupakan sebuah medium di internet yang memungkinkan 

penggunanya menjalin kedekatakan dengan saling bertukar pikiran, bekerja sama, 

berbagi, dan menjadi perantara relasi personal kepada orang lain yang membuat 

seseorang dengan mudah terbuka mengungkapkan diri dengan orang yang 

didasarkan dengan rasa percaya. Pengungkapan diri itu muncul karena adanya 

faktor besar kelompok, perasaan menyukai, efek diadik, kepribadiaan, topik, dan 

jenis kelamin.  

       Berdasarkan penjelasan kerangka berpikir diatas bahwa kepercayaan 

interpersonal memiliki hubungan dengan pengungkapan diri kaitanya pada faktor 

yang mempengaruhi menggunakan media sosial pada remaja SMA 2 Kudus. Oleh 

karena itu judul penelitian ini tentang ―Hubungan Antara Tingkat  Kepercayaan 

Interpersonal Dengan Pengungkapan Diri Remaja Pengguna Media Sosial Online 

di SMA N 2 Kudus‖. 
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2.6  Hipotesis 

       Berikut adalah hipotesis dari penelitian ini adalah : Ada hubungan positif 

antara kepercayaan interpersonal dengan pengungkapan diri remaja pengguna 

media sosial online di SMA N 2 Kudus. Semakin tinggi tingkat kepercayaan 

interpersonal maka semakin tinggi pula pengungkapan diri pada remaja pengguna 

media sosial online, sebaliknya semakin rendah tingkat kepercayaan interpersonal 

maka semakin rendah pula pengungkapan diri remaja pengguna media sosial 

online. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan pengujian hipotesis dan hasil analisis penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan positif antara kepercayaan interpersonal dengan pengungkapan 

diri remaja pengguna media sosial online. Semakin tinggi kepercayaan 

interpersonal  ramaja,  maka semakin tinggi pula pengungkapan diri dan 

semakin rendah kepercayaan interpersonal remaja, maka semakin rendah pula 

pengungkapan diri. 

2. Pengungkapan diri remaja pengguna media sosial online di SMA Negeri 2 

Kudus  berada pada kategori sedang. Dimensi yang paling berpengaruh dalam 

pengungkapan diri adalah kejujuran. 

3. Kepercayaan Interpersonal  remaja pengguna media sosial online di SMA 

Negeri 2 Kudus berada pada kategori sedang. Dimensi yang paling 

berpengaruh dalam kepercayaan interpersonal remaja adalah kebaikan hati. 
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5.2 Saran 

1. Bagi Remaja 

       Remaja diharapkan dapat memahami konteks dan situasi sebelum 

mengungkapkan diri di media sosial online. 

2. Bagi Orang Tua  

       Diharapkan mampu menanggulangi permasalahan pengungkapan diri di 

media sosial online yang berdasarkan kepercayaan interpersonal dengan cara 

meningkatkan kesadaran dalam berinteraksi dengan keluarga, agar dapat 

berkomunikasi dengan cara membangun  hubungan interpersonal dalam 

keluarga  

3. Bagi Guru 

       Diharapkan bagi pendidik untuk memberikan ketrampilan berkomunikasi 

yang baik dalam setiap tatap muka langsung, sehingga remaja tidak hanya 

mengandalkan pengungkpan diri secara online yang hanya berdasarkan 

kepercayaan interpersonal yang tinggi. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

       Dianjurkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi permasalahan 

kepercayaan interpersonal terkait pengungkapan diri pada media sosial online. 

Kepercayaan interpersonal merupakan  kunci  utama dalam sebuah hubungan 

interpersonal. 
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