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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat 

hidup sendiri melainkan membutuhkan kehadiran orang lain, sehingga harus 

mencoba untuk menjalin hubungan, saling memahami kebutuhan satu sama lain, 

membentuk interaksi dan mempertahankan interaksi yang telah terbentuk 

(Sarwono dan  Meinarno, 2009). Salah satu kunci utama dari kehidupan manusia 

sebagai makhluk sosial adalah komunikasi. Komunikasi menjadi unsur yang 

penting dari aspek kehidupan manusia, dimana komunikasi diartikan sebagai  

bagian dari proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan individu dalam  

membagikan pesan atau informasi yang nantinya akan membentuk sebuah 

perilaku.  Dengan kata lain, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunikasi dan 

interaksi sosial, karena komunikasi dapat menjadi jembatan bagi manusia dalam 

menjalankan kehidupannya (Hanani, 2017). 

Perkembangan dunia teknologi telah merubah gaya komunikasi manusia, 

yang pada mulanya hanya dapat dilakukan melalui bertemu secara langsung kini 

telah beralih menggunakan media elektronik yang dilengkapi dengan berbagai 

fitur dan teknologi internet sehingga memudahkan individu dalam menjalin 

komunikasi (Roudhonah, 2019). Ben-Ze’eu dan McKenna (Rubin dan Koplan, 

2010) menyatakan bahwa internet menyediakan tempat untuk berinteraksi baik 

dalam dalam bentuk teks maupun isyarat fisik, sehingga individu bebas memilih 
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dengan siapa akan melakukan komunikasi. Tingginya penggunaan internet 

menjadi bukti bahwa teknologi semakin maju dan berkembang, misalnya di 

Indonesia sendiri berdasarkan data yang tercatat oleh  teknologi komunikasi dan 

informasi pada tahun 2021 pengguna internet di Indonesia  meningkat sebesar 

11%  dari  175,4  juta menjadi 202,6 juta pengguna yang didominasi  generasi 

milenial dengan rentang usia 20-34 tahun.                           .

Taylor,dkk., (2009) berpendapat bahwa di era digital seperti sekarang ini, 

banyak individu lajang beralih menggunakan teknologi dalam hal mencari 

pasangan, yang mulanya harus bertemu secara langsung kini dapat dilakukan 

melalui online seperti dengan menggunakan aplikasi dating online, situs tersebut 

memberikan kesempatan bagi individu untuk bertemu dengan orang baru. 

Aplikasi tersebut terus mengalami perkembangan sehingga dapat menjangkau 

berbagai kalangan khususnya bagi individu yang lajang. McKenna, dkk., (Rubin 

& Coplan, 2010) menyatakan bahwa melalui layanan dating online ini individu 

akan lebih mudah dan leluasa dalam berinteraksi dengan orang lain tanpa takut 

terjadi penolakan terutama pada individu yang merasa malu, m engalami 

kecemasan sosial dan kurang memiliki keterampilan sosial. Serta individu yang 

telah dikecewakan atau kesulitan dalam mencari pasangan di dunia nyata (Kasali, 

2018).  

Banyaknya manfaat dan keuntungan yang didapat melalui aplikasi dating 

tersebut menyebabkan pengguna aplikasi dating online semakin meningkat secara 

signifikan yaitu 27% pengguna aplikasi dating online berusia 18 hingga 24 tahun 
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(Smith, 2016). Berdasarkan data yang dikutip dari situs businessofapps.com tahun 

2021 diketahui bahwa mayoritas pengguna aplikasi dating online berada pada 

rentang usia 18 sampai 24 tahun, kemudian usia 25 sampai 34 sebesar 25%, serta 

individu yang berusia 45 sampai 54 tahun hanya 8%.  

Feldman (2012) mengatakan bahwa usia dewasa awal dimulai dari usia 20  

sampai dengan 45 tahun. Pada fase inilah individu memiliki tugas perkembangan 

yang salah satunya adalah membangun komitmen atau keintiman untuk 

membangun keluarga yang harmonis (Mariyati & Rezania, 2021). Ketika  

individu telah berhasil membentuk identitas diri maka ia akan mencari keintiman 

baik secara fisik maupun emosional kepada teman sebaya dan pasangan.  Menurut 

Erikson (Santrock, 2002)  keintiman merupakan salah satu bentuk krisis dalam 

kehidupan dan menjadi salah satu tantangan perkembangan yang penting berupa 

Intimacy versus Isolation. Intimacy terbentuk ketika individu telah berhasil 

menjalin pertemanan dan hubungan dekat dengan orang lain, apabila individu 

mengalami kegagalan dalam membangun keintiman, maka akan merasa terisolasi 

dan  kesepian.  Tugas perkembangan dewasa awal dalam membangun relasi dapat 

diwujudkan melalui aplikasi dating online yang memiliki jangkauan lebih luas 

sehingga memudahkan individu dalam membangun relasi dan aplikasi tersebut 

juga dapat menjadi solusi bagi individu yang kesulitan dalam mengekspresikan 

diri secara langsung yang nantinya akan berpengaruh pada kehiidupan sosialnya, 

karena alasan utama individu menggunakan aplikasi dating yaitu untuk mencari 

dan membentuk hubungan romantis (Mikyoung, Kyoung & Mira, 2009). 
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Aplikasi dating online mengharuskan individu untuk melengkapi identitas 

diri, menulis deskripsi tentang diri dan menambahkan foto dengan tujuan agar 

pengguna lain menjadi lebih tertarik karena ketertarikan merupakan dasar dari 

sebuah hubungan (Myers, 2012). Ketika individu telah menemukan pasangan 

yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan maka selanjutnya akan beralih ke 

tahap chat personal, dimana individu dapat saling berinteraksi dan berbagi 

informasi diri sehingga akan menimbulkan rasa percaya dan hubungan yang 

terjalin menjadi semakin intim (Sanderson & Canton dalam Mercer & Clayton, 

2012). Salah satu elemen terpenting dalam keintiman yaitu self disclosure 

(pengungkapan diri) yang nantinya akan mengarah pada keterbukaan dan 

kedalaman (Stenberg dalam Papalia,dkk., 2009). 

Secara psikologi istilah yang menjelaskan mengenai kegiatan yang saling 

memberikan informasi pribadi kepada orang lain disebut dengan self disclosure 

(Wood, 2013). Menurut Dayakisni dan Hudaniah (2009)  self disclosure 

merupakan sebuah kegiatan membagi informasi pribadi secara jujur dan apa 

adanya dengan orang lain berupa berbagi topik seperti informasi perilaku, sikap, 

perasaan, keinginan, motivasi dan ide dalam bentuk deskriptif maupun evaluative. 

Self disclosure (pengungkapan diri) merupakan komunikasi yang penting karena 

individu dapat berbagi perasaan, pikiran, pengalaman pribadi kepada orang lain 

dan secara tidak langsung keterbukaan diri ini akan mempengaruhi pasangan 

untuk melakukan pengungkapan sehingga dapat saling memahami dan semakin 

banyak pengungkapan yang dilakukan maka hubungan hubungan yang terjalin 

semakin dalam (Myers, 2012). 
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Morissan (2010) menyatakan bahwa bagi pasangan yang baru mengenal, 

percakapan personal yang mengungkapkan informasi pribadi kepada pasangan 

menjadi cara supaya lebih mengenal satu sama lain. Percakapan pada awal 

pertemuan biasanya hanya bersifat basa-basi, sepele, dan membahas hal-hal yang 

bersifat umum. Interaksi tersebut merupakan awal dari periode dimana masing-

masing individu saling menjajaki sebelum berlanjut ke tahap yang lebih intim. 

Faktor kepribadian seperti pemalu dan cuek juga dapat mempengaruhi arah 

hubungan tersebut. Myers (2012) menyatakan bahwa dalam proses berbagi 

informasi, individu cenderung mengikuti norma resipirok (timbal balik), yang 

artinya Individu melakukan pengungkapan lebih banyak kepada orang yang 

terbuka. Namun ketika individu yang cenderung pendiam telah membicarakan 

suatu hal yang sifatnya pribadi maka nantinya akan timbul keinginan untuk lebih 

terbuka dan membagikan informasi diri yang bersifat rahasia, sehinnga secara 

tidak langsung keterbukaan akan menghasilkan keterbukaan pula. 

Saat ini self disclosure dapat dilakukan secara online sehingga lebih 

memudahkan individu yang kurang terampil dalam berinteraksi. Menurut Suler 

(Devito, 2016) individu akan merasa lebih terbuka, bebas dan aman ketika 

mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dikatakan secara langsung. 

Namun berkomunikasi secara online cenderung beresiko karena dapat 

menyebabkan terjadinya efek disinhibitas dimana individu tidak mampu untuk 

mengendalikan perilaku, pikiran dan perasaannya didunia maya sehingga 

mendorong individu untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kenyataan serta hanya menunjukkan sisi positif dari dirinya saja agar lebih terlihat 
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menarik bagi orang lain (Floyd, 2011). Taylor, dkk., (2009) menyebutkan bahwa 

banyak pengguna aplikasi dating yang tidak mengungkapkan dirinya secara jujur. 

Hal ini dibuktikan dengan menggunakan foto palsu, deskripsi diri yang tidak 

sesuai, dan memanipulasi identitas diri lainnya. Dari fenomena tersebut dapat 

menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terkait aplikasi dating ini, 

masyarakat memandang bahwa aplikasi dating online hanya digunakan sebagai 

tempat untuk menipu dan berisi individu yang tidak laku di dunia nyata sehingga 

tidak layak dijadikan sebagai tempat untuk mencari pasangan yang serius. Selain 

itu Safitri & Utari (2018) menyatakan bahwa saat ini banyak dijumpai kejahatan 

mengenai penyalahgunaan aplikasi dating online seperti penipuan, pencurian, 

perampokan, penculikan, pelecehan seksual, dan pembunuhan berencana, semua 

peristiwa tersebut berawal dari pemalsuan identitas meliputi usia, tempat tinggal, 

pekerjaan, serta menggunakan foto orang lain sebagai profil.  

Hal tersebut dibuktikan pada kasus yang tercantum dalam 

borobudurnews.com dimana terjadi kasus penipuan yang berasal dari aplikasi 

dating online pada tahun 2018 lalu kemudian berpacaran sampai tahun 2022 yang 

awalnya menggunakan aplikasi tersebut karena usianya yang sudah matang untuk 

membina sebuah rumah tangga. Pelaku sering berjanji untuk menikahi korban 

bahkan sudah bertemu dengan orang tua pelaku. Melalui bujuk rayu pelaku sering 

meminta uang kepada korban dengan alasan untuk memperbaiki mobil dan 

kebutuhan lainnya. Kasus tersebut terjadi hampir satu tahun pacaran. Setelah 

sadar telah ditipu, korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Magelang kota 
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dengan total kerugian sebesar 461 juta dan pelaku terkena hukuman 4 tahun 

penjara.  

Kasus penipuan melalui aplikasi dating online juga dimuat dalam 

KOMPAS.COM pada tanggal 09 November 2021. Seorang wanita bernama S 

merupakan pribadi yang kurang percaya diri ketika bertemu dengan orang baru 

yang mengakibatkan S sulit untuk mendapat pasangan dan akhirnya memutuskan 

untuk mencari kenalan melalui situs kencan online. Setelah sekian lama 

menggunakan situs tersebut akhirnya S bertemu dengan A dan mulai 

berkomunikasi pada bulan Mei 2019. Keduanya memiliki tujuan hidup yang sama 

yaitu ingin segera menikah dan membina rumah tangga sehingga keduanya 

memutuskan untuk berlanjut ke jenjang yang lebih serius serta mulai 

merencanakan untuk membeli rumah masa depan meskipun belum pernah 

bertemu secara langsung. Seiring berjalannya waktu S merasakan mulai 

mencurigai A dan memutuskan untuk melakukan penyelidikan dengan cara 

mencari tahu apakah A benar bekerja ditempat yang dikatakan dan ternyata A 

tidak tercatat dalam daftar pegawai kantor tersebut. Dari sanalah Ia baru 

menyadari bahwa A telah memalsukan dokumen kredit rumah dan surat 

elektronik dari pengacara. S tidak pernah menduga bahwa Ia tidak hanya gagal 

dalam menjalin hubungan tetapi harus menanggung hutang sebesar 5,8 Miliar 

yang digunakan untuk kredit rumah. Dari peristiwa tersebut S sempat mengalami 

trauma berat  dan selalu menyalahkan diri atas kesalahan yang telah terjadi 
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Fenomena mengenai maraknya penggunaan aplikasi dating online 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa subjek. Berdasarkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022 dengan subjek yang 

berinisial I (22) seorang mahasiswa. Subjek merupakan tipe orang yang pendiam, 

sulit untuk berinteraksi dengan orang baru karena subjek akan merasa cemas dan 

takut akan penolakan, sehingga memilih menggunakan aplikasi tan – tan untuk 

mencari pasangan. Saat itu subjek tidak langsung menambahkan foto dan hanya 

menuliskan beberapa informasi saja karena subjek sulit percaya kepada orang 

baru, Ia menambahkan foto profil setelah tiga bulan menggunakannya. Subjek 

sangat selektif dalam memilih pasangan dan harus benar – benar melihat 

bagaimana orang tersebut. dengan tidak adanya foto profil mengakibatkan subjek 

sulit untuk mendapat pasangan, namun setelah satu minggu berhenti 

menggunakan akhirnya mendapat pasangan yang cocok, dari perstiwa tersebut 

subjek berusaha untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan yang dimilikinya 

dan mulai untuk memasang foto profil. Subjek juga megatakan bahwa 

menggunakan aplikasi dating tidak selalu lancar, Ia sering di ghosting, diberi janji 

manis dan sering diminta untuk mengirim foto yang tidak pantas, namun 

meskipun begitu subjek tetap menggunakan aplikasi tersebut dengan alasan bahwa 

aplikasi tersebut sangat bermanfaat untuk mencari relasi secara online. 

Wawancara kedua dilakukan pada tanggal 10 Maret 2022 dengan subjek 

yang berinisial ID (25), subjek merupakan tipe orang yang cuek atau kurang 

peduli dengan lingkungan sekitar dan cenderung kaku ketika berhadapan dengan 

perempuan, yang mengakibatkan subjek sulit memjalin hubungan. Dengan 
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sikapnya yang kaku tersebut subjek sempat mengalami kesulitan dalam memulai 

percakapan dengan pasangan, karena merasa bingung dan tidak tahu harus 

bertanya seperti apa sehingga subjek sering kali merasa gagal. Menurutnya 

dengan usia yang sudah terbilang cukup matang tersebut seharusnya subjek sudah 

menjalin hubungan dengan lawan jenis sehingga Ia mencoba memberanikan diri 

untuk mencari pasangan melalui aplikasi dating online dan memulai berinteraksi 

dengan orang lain meskipun masih sedikit kaku dan masih sulit untuk terbuka 

dengan pasangan. Subjek akan membuka diri ketika sudah merasa nyaman, kenal 

lebih dalam dan telah timbul rasa percaya terhadap pasangan yang ditemuinya, 

untuk membangun rasa percaya terhadap pasangannya, subjek akan mencari tahu 

orang tersebut melalui media sosial jika terdapat terdapat perbedaan antara nama 

yang tertera pada aplikasi dating dan di media sosialnya maka subjek tidak akan 

melanjutkan obrolan tersebut. selain itu, subjek juga pernah diminta untuk 

mengirimkan sejumlah uang dan dikirim gambar yang kurang pantas, namun 

subjek hanya membiarkan saja karena tujuannya dalam menggunakan aplikasi 

tersebut untuk mendapat pasangan.   

Wawancara dengan subjek ketiga berinisial AR (21) yang telah dilakukan 

pada tanggal 10 Maret 2022. Subjek mengatakan bahwa Ia menggunakan aplikasi 

dating online ini karena merasa kesulitan untuk membangun relasi yang 

disebabkan karena tipe orang pemalu, sulit membangun obrolan dengan orang lain 

dan memiliki orang tua yang overprotektif. Subjek menggunakan aplikasi dating 

karena ingin memiliki pasangan yang serius tanpa harus bertemu secara langsung. 

Oleh sebab itu subjek berusaha dan memantapkan hati untuk memasang foto dan 
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biodata semenarik mungkin agar dapat menarik bayak pengguna, karena baru 

perta kali menggunakan subjek juga sempat tertipu dengan seseorang yang 

memasang foto profil yang tidak sesuai, kejadian tersebut diketahui pada saat 

subjek telah merasa cocok sehingga memberikan nomor WhatsApp nya dan 

ternyata antara foto profil yang berada pada aplikasi dating dengan profil 

WhatsApp tersebut sangat berbeda sehingga subjek merasa telah tertipu dan 

langsung mengakhiri proses chatting. Subjek juga mengatakan bahwa Ia merasa 

tidak nyaman saat ditanya mengenai hal – hal pribadi dan akan langsung 

memblokirnya. Namun subjek tidak menyerah karena ingin mencari pasangan 

hanya saja subjek menjadi lebih selektif dalam membagikan informasi diri dan 

tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal. 

Menurut Devito (2013) pengungkapan diri dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah harga diri. Gufron dan Risnawati (2012) menyatakan 

bahwa harga diri merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan perilaku 

individu.  Setiap individu pasti menginginkan penghargaan positif terhadap 

dirinya. Pengharapan yang positif akan membuat individu merasa bahwa dirinya 

lebih berharga,berhasil dan berguna (berarti) bagi orang lain. Meskipun dirinya 

memiliki kekurangan baik secara fisik maupun psikis. Terpenuhinya kebutuhan 

harga diri nantinya akan membentuk sikap optimis dan percaya diri. Begitupun 

sebaliknya ketika kebutuhan harga diri tidak terpenuhi, maka individu tersebut 

akan berperilaku negatif. Harga diri merupakan evaluasi individu mengenai 

keadaan diri atas perbedaan antara gambaran diri  dan diri yang ideal (Lawrence, 

2006). 
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Komunikasi akan berjalan dengan baik ketika individu berani untuk 

mengungkapkan pikiran atau informasi kepada orang lain. Perasaan berani 

tersebut bersumber dari penerimaan dan penilaian yang dilakukan individu 

terhadap dirinya sendiri atau yang biasa disebut dengan harga diri (Baron & 

Byrne, 2004) . Dayakisni & Hudaniah (2009) menyatakan bahwa individu yang 

harga dirinya tinggi memiliki harapan yang kuat sehingga lebih mengutamakan 

tindakan – tindakan yang dapat memperkuat hubungan dan juga akan lebih mudah 

untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang lain (Riyanto & 

Susanto,2009).  

Fenzel (Santrock, 2007) menjelaskan bahwa individu yang memiliki harga 

diri rendah cenderung memandang dirinya secara negatif, mengakibatkan depresi, 

keinginan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena merasa tidak diterima 

oleh lingkungan sosialnya, dan terjadi gangguan anorexia nervosa. Heimpel,dkk., 

(Taylor dkk, 2009) juga menyatakan bahwa harga diri yang rendah akan 

berdampak negatif pada individu. Individu yang memandang rendah dirinya 

memiliki konsep diri yang kurang jelas, merasa rendah diri, memiliki tujuan yang 

kurang realistis, cenderung pesimis dalam menghadapi masa depan, memandang 

negatif masa lalu dan tenggelam dalam perasaan negatif. Sehingga individu 

dengan harga diri rendah akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya terhadap orang lain.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prawesti dan  

Dewi (2016) dengan judul “Self Esteem dan Self Disclosure pada Mahasiswa 

Psikologi Pengguna Blackberry Messenger” dari hasil analisa data diperoleh 
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koefisien korelasi sebesar 0,315 pada taraf signifikasi p = 0,000 (p > 0,01) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara self 

esteem dengan self disclosure pada mahasiswa psikologi Universitas Negeri 

Semarang pengguna jejaring sosial blackberry messenger. Hal ini menunjukkan 

bahwa harga diri yang tinggi akan diikuti dengan self disclosure yang tinggi pula, 

begitupun sebaliknya. Selain itu itu Utomo dan Laksmiwati (2019) juga 

melakukan penelitian yang berjudul ”Hubungan Harga Diri dengan Pengungkapan 

Diri pada Siswa-Siswi Pengguna Jejaring Sosial Instagram di SMA Negeri 1 

Gedangan”. Berdasarkan analisa data yang dilakukan diketahui bahwa terdapat 

hubungan positif antara harga diri dengan pengungkapan diri pada siswa-siswi 

pengguna jejaring sosial Instagram d SMA Negeri 1 Gedangan dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,924  dan nilai signifikansi probabilitasnya  sebesar p 

= 0,000 (p < 0,01) yang artinya semakin tinggi harga diri yang dimiliki siswa 

maka semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi self disclosure adalah kepercayaan 

(Hargie, 2011). Kepercayaan merupakan salah satu kunci dalam komunikasi, 

tanpa adanya kepercayaan interaksi tidak akan berlanjut bahkan dapat 

mengakibatkan lawan komunikasi menjadi menutup diri yang kemudian akan 

menghambat proses interaksi sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa kepercayaan 

menjadi faktor penentu dalam membangun keintiman (Hanani, 2017). 

Kepercayaan adalah kesediaan individu untuk mengambil resiko atau konsekuensi 

baik yang menguntungkan ataupun merugikan dirinya, selain itu kepercayaan 
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melibatkan pengungkapan diri, terbuka dalam menerima dan mendukung orang 

lain (Johnson & Johnson, 2014). 

Menurut Hardjana (2019) kepercayaan terbentuk melalui pengalaman di 

masa anak-anak dan remaja, apabila individu tumbuh dilingkungan dengan orang-

orang yang dapat dipercaya maka Ia menjadi lebih terbuka dan mampu 

mempercayai orang yang baru dikenal. Namun ketika yang terjadi sebaliknya, 

individu akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup. Kepercayaan dapat 

memberikan pandangan kepada individu dalam memahami kenyataan, 

memberikan dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dan menentukan 

sikap terhadap orang lain (Rakhmat, 2013). 

Kepercayaan adalah sebuah keyakinan bahwa individu akan menemukan 

apa yang diinginkan pada diri orang lain dan kepercayaan mencakup kesediaan 

individu untuk bertindak dengan cara tertentu, yang berdasarkan atas keyakinan 

bahwa pasangannya akan memberikan apa yang diharapkan serta semua kata-kata, 

janji atau pernyataan tersebut dapat dipercaya (Barnes, 2003). Menurut Robbins & 

Judge (2008) individu yang mempercayai orang lain menunjukkan 

kepercayaannya dengan cara menjadi lebih terbuka, mengungkapkan informasi 

yang relevan dan menyatakan niat yang sebenarnya. Namun, individu yang tidak 

memiliki rasa percaya akan menyembunyikan informasi dan memanipulasi 

informasi yang ada untuk memanfaatkan orang lain dengan cara menggunakan 

foto dan identitas yang berbohong. Individu yang kurang memiliki rasa percaya 

akan merahasiakan semua identitas tentang dirinya seperti identitas diri, 

pemikiran, perasaan, dan perilakunya (Yollanda, 2022).  Solomon, dkk., (2001) 
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menyatakan bahwa kurangnya rasa percaya dapat disebabkan oleh adanya 

penolakan, sering dibohongi dan pernah dikecewakan sehingga individu sulit 

untuk membangun kepercayaan kepada orang baru.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Devi 

dan Indryawati (2020) dengan judul “Trust dan Self Disclosure pada Remaja Putri 

pengguna Instagram”. Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan diketahui 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara trust dan self disclosure 

pada remaja putri pengguna instagram dengan nilai signifikan sebesar 0,000 (p < 

0,01) dan koefisien korelasi sebesar 0,713.  Hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi trust maka semakin tinggi pula self disclosure yang dilakukan. 

Selain itu hasil penelitian dari Hartini dan Chelsia (2021) yang berjudul “Self 

Disclosure ditinjau dari Trust pada Karyawan PT Mitra Abdi Perkasa Medan” 

dengan hasil analisa data menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,466 dan nilai 

signifikansi 0,000 (p < 0,01) yang dapat dikatakan terdapat hubungan positif yang 

sangat signifikan antara trust dan self disclosure, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi trust maka self disclosure semakin tinggi begitupun 

sebaliknya. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian kuantitatif dengan judul “Hubungan antara Harga Diri dan 

Kepercayaan dengan Self Disclosure Pada Dewasa Awal Pengguna Aplikasi 

Dating Online” 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris mengenai 

hubungan antara harga diri dan kepercayaan dengan self disclosure pada dewasa 

awal pengguna aplikasi dating online.  

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam lingkup 

keilmuan psikologi, terutama dalam bidang psikologi sosial dan 

perkembangan, khususnya pada perkembangan dewasa awal yang berkaitan 

dengan hubungan antara harga diri dan kepercayaan dengan self disclosure 

pada dewasa awal pengguna aplikasi dating online.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subjek 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau 

masukan bagi berbagai pihak terutama pada dewasa awal terkait dengan 

self disclosure dalam membangun hubunan dekat pengguna aplikasi 

dating online dalam memenuhi tugas perkembangannya. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti 

selanjutnya dalam mengkaji bidang yang sama sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian. 

 

 


