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Abstract. 
This study aimed to determine whether there are any differences of communication privacy 
management in Twitter Social Media on adolescents with extravert and introvert personality 
styles. Communication Privacy Management (CPM) is a theory by Petronio (2000), which 
explains the way people manage their privacy, which is evaluated by 3 aspects, there are boundary 
permeability, bounday ownership, and boundary linkages. This study identifies the differences of 
CPM between extraverts and introverts. This study is a quantitative research with comparative 
method. Total subjects are 80 subjects, with 40 extraverts and 40 introverts. Measurement using 
Blogging Privacy Management Measure. Data analysis using Mann Whitney U test. Hypothesis 
test result of this study is 0,01. It shows that there are differents in communication privacy 
management between extraverts dan introverts. The result of the study shows that extraverts 
are more reveal their privacy in social media than introverts. Based on the gender and age 
clasification, they show that there aren’t differents in communication privacy management 
between extrverts and introverts.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan communication 
privacy management di media sosial twitter pada remaja dengan tipe kepribadian extravert 
dan introvert. Communication Privacy Management (CPM) adalah teori yang dikembangkan 
oleh Petronio (2000), yang berfokus pada manajemen individu dalam mengolah privasi yang 
dimilikinya, yang ditinjau dari 3 aspek yaitu, boundary permeability, boundary ownership, dan 
boundary linkages. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan CPM antara kepribadian extravert 
dan introvert. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode komparasi. Total 
subjek pada penelitian ini  sebanyak 80 orang, dengan klasifikasi 40 orang tipe kepribadian 
extravert dan 40 orang dengan tipe kepribadian introvert. Pengukuran menggunakan skala yang 
diadaptasi dari Blogging Privacy Management Measure. Analisis data menggunakan Mann 
Whitney U test. Hasil uji hipotesis menunjukkan angka 0,01. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan communication privacy management antara tipe kepribadian extravert dan 
introvert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe extravert lebih mengungkapkan privasinya 
pada media sosial dibanding dengan tipe introvert. Berdasarkan jenis kelamin dan kelompok 
usia pada remaja, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan communication privacy 
management antar jenis kelamin dan antar kelompok usia pada masa remaja.
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PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang 
senantiasa berproses dan berdinamika. Segala 
bentuk proses dan dinamika tersebut tentu 
saja akan melibatkan setiap hal yang berkaitan 
dengan dirinya dan orang lain di sekitarnya. 
Hakikat manusia sebagai makhluk sosial 
secara otomatis akan menggerakkannya untuk 
berinteraksi dengan orang lain, sehingga sebagai 
seorang individu, manusia membutuhkan orang 
lain dalam tiap proses yang dijalaninya dalam 
kehidupan. Interaksi dan hubungan yang terjalin 
antara satu individu dengan individu yang lain 
tentu saja menuntut keduanya untuk membuka 
diri dengan menyampaikan informasi tentang 
dirinya masing-masing, agar terjalin hubungan 
yang baik, yang disertai rasa nyaman dan percaya. 
Informasi tersebut dapat berupa informasi apapun 
mengenai diri dan kehidupannya. Saat seseorang 
telah merasa percaya dan nyaman, maka ia dapat 
dengan mudah membuka informasi pribadi 
terkait dirinya pada orang lain. Privasi diartikan 
sebagai hak individu untuk menjaga informasi 
pribadi tentang dirinya dari pihak lain (Phillips, 
2004, dalam Cho, dkk., 2009), sehingga privasi 
dapat dipahami sebagai bentuk informasi yang 
harus dijaga dari pihak-pihak lain yang tidak 
berhak untuk mengetahuinya.

Privasi memiliki kaitan erat dengan 
pengungkapan privasi. Pengungkapan privasi 
merupakan proses mengomunikasikan informasi 
pribadi pada orang lain (Pertonio, 2000). Informasi 
yang diungkapkan seseorang tergantung pada 
manajemen privasi dalam dirinya. Masing-
masing individu memiliki batasan tersendiri 
untuk dirinya dalam mengungkapkan privasi 
kepada orang lain. Ketika seseorang tidak 
mengungkapkan informasi pribadinya, maka 
informasi tersebut hanya sampai pada dirinya 
sendiri. Sedangkan ketika seseorang dengan 
leluasa mengungkapkan informasi pribadinya, 
maka informasi tersebut akan sampai pada orang 
lain selain dirinya (Jin, 2013). Sejauhmana individu 
mengolah privasinya adalah communication 
privacy management (CPM). Cara masing-masing 
individu dalam mengungkapkan privasinya 
berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini terkait 
motivasi yang berbeda dan juga kenyamanan 
masing-masing individu dalam mengungkapkan 
privasinya. Terdapat individu yang dapat secara 

langsung mengungkapkannya, namun terdapat 
pula individu yang membutuhkan tempat untuk 
mengungkapkannya.

Saat ini, seiring dengan perkembangan 
zaman yang semakin pesat dan teknologi yang 
mengalami banyak kemajuan untuk memudahkan 
aktivitas manusia, terdapat tempat yang dapat 
digunakan individu untuk mengungkapkan 
privasinya sebagai bentuk penyaluran emosi 
ataupun berhubungan dengan orang lain, 
yaitu media sosial yang dapat diakses secara 
online melalui internet. Media sosial menjadi 
sangat populer di dunia karena menyediakan 
kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi 
dan bersosialisasi pada dunia maya, yang 
menjadi sangat penting pada era modern saat 
ini. Media sosial juga menjadi sumber informasi 
dan promosi untuk banyak hal (Koroleva, dkk., 
2011, dalam Krasnova, dkk., 2012). Salah satu 
media sosial yang saat ini sangat akrab dengan 
kehidupan sehari-hari kita adalah Twitter. Twitter 
diluncurkan pada tahun 2006, merupakan media 
sosial dalam bentuk microblogging yang didesain 
khusus untuk penggunanya dapat menuliskan 
tulisan singkat, sebanyak 140 karakter, yang biasa 
disebut dengan tweet dan kemudian diposkan 
secara online. Twitter memiliki model pertemanan 
following dan followers. 

Terdapat faktor yang mempengaruhi 
individu dalam mengolah privasi mereka, salah 
satunya kepribadian. Kepribadian merupakan 
sifat dan karakteristik individu berkontribusi 
dalam membedakan perilaku, konsistensi 
perilaku dalam waktu yang berbeda, dan stabilitas 
perilaku dalam berbagai situasi. Jika dibedakan 
berdasarkan tipe kepribadian extravert-introvert, 
pengguna media sosial dengan tipe kepribadian 
introvert tidak mudah mengekspresikan dan 
menyatakan pikiran dan perasaannya di media 
sosial, berbeda dengan tipe extravert yang lebih 
mudah membagi informasi pribadinya. Hal ini 
dapat dijelaskan bahwa extravert berorientasi 
pada dunia luar, cenderung menjadi individu 
aktif, memiliki banyak teman, impulsif, berjiwa 
petualang, asertif, dan dominan. Sedangkan 
introvert cenderung menjadi individu yang 
pasif, pendiam, berhati-hati, perilakunya lebih 
terkontrol, memiliki teman yang tidak terlalu 
banyak (Suryabrata, 2011). Sebuah studi oleh 
Widiantri dan Herdiyanto memaparkan bahwa 
pengguna media sosial dengan tipe kepribadian 



Anya Cahyaning Tiyarestu & Rudi Cahyono

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan
Vol. 04 No. 1, April 2015

67

introvert tidak mudah mengekspresikan dan 
menyatakan pikiran dan perasaannya di media 
sosial (Widiantri & Herdiyanto, 2013).

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian 

kuantitatif yang merupakan penelitian dengan 
pendekatan positivisme, yang menekankan 
analisisnya pada data-data numerikal yang diolah 
dengan metode statistik dalam rangka pengujian 
hitpotesis (Azwar,1998). Jika dilihat dari tipe 
penelitiannya, penelitian ini termasuk pada 
penelitian eksplanatif, karena ingin mengetahui 
perbedaan communication privacy management 
melalui media sosial Twitter pada remaja dengan 
tipe kepribadian extravert dan introvert. Penelitian 
ini menggunakan metode survei karena teknik 
pengumpulan datanya menggunakan kuesioner.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian, yang juga merupakan 

populasi subjek penelitian ini adalah remaja, 
dengan rentang usia 12 – 21 tahun yang aktif 
menggunakan media sosial Twitter. Selanjutnya 
dilakukan teknik sampling dengan menggunakan 
teknik sampling purposive, yaitu teknik 
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan 
tertentu. Teknik sampling ini dilakukan untuk 
mengkategorikan subjek dengan tipe kepribadian 
extravert dan introvert, dan untuk mencari subjek 
yang aktif menggunakan Twitter dengan kriteria 
melakukan penulisan tweet minimal 3 kali dalam 
1 hari.

Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan kuesioner. Metode kuesioner 
yang digunakan adalah bersifat langsung dengan 
kuesioner tipe pilihan. Kuesiner langsung adalah 
kuesioner yang dikirimkan langsung kepada 
orang yang ingin dimintai pendapat, keyakinan, 
atau keadaan dirinya (Hadi, 1986).

Analisis Data
Teknis analisis data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah analisis Mann – 
Whitney U Test  dan Kruskal Wallis Test dengan 
menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. 
Analisis data dimaksudkan untuk melakukan 

pengujian hipotesis dan menjawab rumusan 
masalah yang diajukan. Mann – Whitney U Test 
digunakan untuk menguji hipotesis pada CPM 
berdasarkan perbedaan tipe kepribadian dan 
perbedaan jenis kelamin. Kruskal Wallis Test 
digunakan untuk menguji hipotesis pada CPM 
berdasarkan pengelompokan usia pada usia 
remaja, yang merupakan teknik statistik non-
parametrik yang bertujuan untuk membantu 
peneliti dalam membedakan beberapa kelompok 
dengan kriteria yang berbeda (Sujarweni, 2014).

HASIL DAN BAHASAN

Gambaran Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah remaja 

dengan rentang usia 12 – 21 tahun, dengan tipe 
kepribadian extravert dan introvert, yang aktif 
menggunakan media sosial Twitter. Jumlah total 
subjek penelitian adalah 80 orang, yang diperoleh 
dari hasil klasifikasi berdasarkan tipe kepribadian 
extravert  dan introvert. Prosentase kedua tipe 
kepribadian adalah sama, yaitu masing-masing 
menunjukkan angka 50%, dengan masing-masing 
jumlah subjek berjumlah 40 orang. Mayoritas 
subjek penelitian berjenis kelamin perempuan 
dengan presentase 66,2% dan laki-laki sebanyak 
33,8%. Mayoritas subjek penelitian berada pada 
rentang usia 19 – 21 tahun, atau masa remaja akhir, 
dengan presentase 61,2%, lalu jumlah subjek 
tertinggi kedua adalah rentang usia 15-18 tahun 
dengan prosentase 27,5%, dan jumlah subjek 
terendah adalah rentang usia 12-14 tahun dengan 
prosentase 11,2%.

Hasil Analisis Data
Uji hipotesis penelitian ini untuk menguji 

perbedaan communication privacy management 
di media sosial Twitter pada remaja dengan tipe 
kepribadian extravert dan introvert menggunakan 
statistik non-parametrik Mann-Whitney U Test 
pada program SPSS 16.0 for Windows. Hasil uji 
hipotesis menunjukkan taraf signifikansi sebesar 
0,011. Taraf signifikansi < 0,05 memiliki arti bahwa 
Ho ditolak, sehingga hal ini dapat diartikan 
pula bahwa terdapat perbedaan communication 
privacy management di media sosial Twitter pada 
remaja dengan tipe kepribadian extravert dan 
introvert.
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Diskusi
Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan didapatkan hasil taraf signifikansi uji 
hipotesis sebesar 0,011, yang menunjukan bahwa 
Ho ditolak dan Ha diterima, yaitu ada perbedaan 
communication privacy management antara 
tipe kepribadian extrovert dan introvert. Dapat 
dijelaskan bahwa pada kelompok extravert dan 
introvert terdapat perbedaan communication 
privacy management. Communication Privacy 
Management (CPM) menjelaskan bagaimana 
manajemen individu dalam mengolah privasi 
yang dimilikinya. Dimana individu dapat memilih 
untuk menjaga privasi tersebut dengan tidak 
membaginya pada pihak lain, atau membagi 
privasi yang dimilikinya pada pihak lain.  Individu 
memiliki hak penuh untuk memilih apakah 
privasi yang dimilikinya disimpan atau dibagi 
kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan 
berbagai kondisi. Sehingga dalam penelitian ini 
peneliti mencoba melihat perbedaan individu 
dalam mengolah privasinya yang dibedakan 
melalui tipe kepribadian extravert dan introvert.

Berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh 
hasil bahwa terdapat perbedaan mengolah privasi 
antara tipe extravert dan introvert. Diperoleh hasil 
bahwa tipe extravert lebih membagi informasi 
pribadinya di media sosial Twitter dibanding 
tipe introvert  yang lebih menjaga informasinya. 
Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang 
dilakukan Erin Ryan Harbaugh dengan judul The 
Effect of Personality Styles (Level of Introversion 
– Extroversion) on Social Media Use, yang 
menunjukkan hasil bahwa tipe extrovert lebih 
banyak menghabiskan waktu di media sosial 
dibandingkan tipe introvert. Berdasarkan hasil 
yang didapat dari penelitian tersebut, responden 
yang mengaku dirinya banyak berbicara dan 
ramah pada kesehariannya menunjukkan hasil 
bahwa ia sering menghabiskan waktunya di media 
sosial untuk berinteraksi dengan pengguna lain 
(Harbaugh, 2010).

Pada remaja, kepribadian memiliki 
peranan dalam menggambarkan dirinya pada 
hubungan dengan masyarakat. Remaja akan 
membentuk gambaran mengenai dirinya sesuai 
dengan realitas kehidupan sehari-harinya. 
Berdasarkan perbedaan kepribadian remaja dalam 
membentuk gambaran dirinya, menyebabkan 
adanya perbedaan communication privacy 
management atau sejauh mana remaja mengolah 

privasinya, antara remaja dengan tipe extravert  
yang cenderung lebih dapat mengungkapkan 
privasinya dan tipe introvert yang lebih cenderung 
menjaga privasinya.

Pengolahan privasi atau CPM memiliki 
kaitan erat pada perkembangan remaja, 
khususnya pada aspek otonomi diri, identitas diri, 
dan keintiman. Privasi merupakan bagiaan dari 
keempat aspek ini. Pada aspek otonomi, remaja 
sudah mulai memutuskan apa saja yang menjadi 
bagian dari dirinya, bentuk privasi apa saja yang 
harus dijaga dan dibagikan. Hal ini terkait dengan 
aspek CPM, yaitu boundary permeability, yang 
fokus pada sejauh dan sebanyak apa informasi 
pribadi yang dibagikan kepada pihak lain. 
Selanjutkan pada aspek identitas diri, remaja 
akan melakukan evaluasi terkait identitas diri 
yang mereka gambarkan pada kehidupan sehari-
hari. Lalu pada aspek keintiman atau kedekatan 
pada proses interaksi, remaja sudah mulai dapat 
memilih kepada siapa seharusnya ia mendekatkan 
diri dengan membuka privasi yang merupakan 
bagian dari dirinya. Hal ini terkait dengan aspek 
CPM, yaitu boundary linkages, yang fokus pada 
siapa saja yang dapat mengetahui informasi 
pribadi. Remaja dapat menentukan kepada siapa 
ia mengungkapkan informasi pribadinya.

Penelitian ini menghasilkan data dengan 
distribusi tidak normal. Distribusi data yang tidak 
normal terjadi karena dilakukan cutting data, 
sehingga hanya digunakan data dengan nilai-nilai 
ekstrim untuk mengkategorikan tipe kepribadian 
extravert dan introvert. Pada penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menggunakan data dengan 
distribusi normal yang dapat menggambarkan 
keterkaitan antar variabel. Selain itu, pada 
penelitian selanjutnya dapat digali lebih dalam 
lagi mengenai CPM dan aspek-aspek yang terkait 
dan dapat mempengaruhi CPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data pada 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan communication privacy management 
di media sosial Twitter pada remaja dengan 
tipe kepribadian. Hal ini dilihat dari hasil taraf 
signifikansi uji hipotesis sebesar 0,011, dengan 
taraf signifikansi < 0,05 memiliki arti terdapat 
perbedaan antara 2 kelompok. Perbedaan 
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menunjukkan bahwa tipe introvert lebih menjaga 
privasi dibanding dengan tipe extravert. Hal 
ini sesuai dengan karakteristik masing-masing 
tipe kepribadian, yaitu tipe extravert yang lebih 
cenderung terbuka dan tipe introvert yang lebih 
cenderung tertutup.
Saran

Penelitian ini menghasilkan data 
dengan distribusi tidak normal, sehingga 
pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
menggunakan data dengan distribusi normal 
yang dapat menggambarkan keterkaitan antar 
variabel. Selain itu,  penelitian selanjutnya dapat 
lebih memperhatikan variabel-variabel lain 
yang mempengaruhi communication privacy 
management, tidak hanya ditinjau dari perbedaan 
tipe kepribadian. Sebaiknya pengambilan data 
tidak hanya dengan instrumen kuesioner, tapi 
dapat pula dilakukan dengan wawancara dan 
observasi agar data yang didapat lebih mendalam 
sebagai data pendukung, khususnya pada 
penelitian ini observasi perilaku individu sebagai 
pengguna media sosial.

Penelitian ini menggunakan kuesioner 
secara online sehingga peneliti tidak dapat 
mendampingi saat pengisian kuesioner, sehingga 
disarankan pada penelitian selanjutnya peneliti 
mendampingi agar responden dapat serius dalam 
mengisi kuesioner.
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