
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemudahan mengakses internet, baik melalui komputer yang didukung modem atau 

handphone, memicu meningkatnya penggunaan facebook. Sebagai makhluk sosial, facebook 

menjadi alternatif untuk berinteraksi dengan orang lain. Tak ayal, pengguna situs jejaring 

sosial tersebut di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari 

socialbakers.com (situs yang menganalisa media sosial secara statistik, pen.) pada 

pertengahan Maret 2012, pengguna facebook di Indonesia mencapai 43,5 juta jiwa, atau 

sekitar 19,7 % dari total populasi. 

Tabel 1 

Lima Negara dengan Jumlah Pengguna Facebook Terbesar  

No Negara 

Jumlah 

(Dalam Juta Jiwa) 

1 Amerika Serikat 155.89 

2 India 45.01 

3 Indonesia 43.52 

4 Brazil 42.19 



5 Meksiko 33.59 

 

Manurut Ray (dalam Urista et al., 2009:219), situs jejaring sosial memiliki fungsi 

pemenuhan kebutuhan informasi, hiburan, pengawasan, pengalihan, dan sosial. Melalui 

facebook, informasi dapat mengalir dengan murah dan cepat. Info tentang undangan 

pernikahan, perkumpulan rutin kelompok, atau temu alumni suatu organisasi dapat diperoleh 

secara mudah di dalam facebook. Hal tersebut merangsang seseorang untuk turut menjadi 

pengguna aktif. Bila tidak, informasi penting seputar keadaan teman atau kegiatan komunitas 

akan terlewatkan. 

Tabel 2 

Jumlah Pengguna Facebook di Indonesia dalam 6 Bulan Terakhir 

 



Para operator seluler di Indonesia menghadirkan paket-paket murah jejaring sosial, 

seperti IM3 Anti Galau atau XL KL1K. Bahkan, melalui iklannya, non pengguna facebook 

dikatakan “kamseupay”, yang berarti kampungan sekali udik (dari desa, pen.) payah lantaran 

lambat mengakses informasi. Mindset tersebut perlahan terbangun. Orang yang tidak 

memiliki akun di facebook dikatakan tidak modern dan gaul. Mindset tersebut muncul karena 

sebagian besar informasi hanya dibagi melalui situs jejaring sosial sehingga hanya pengguna 

saja yang mengetahuinya. 

Kelompok-kelompok juga membuat akun facebook sebagai wadah komunikasi antar 

anggotanya. Didalamnya, mereka berbagi foto, agenda kegiatan, undangan acara, atau ide-ide 

untuk kepentingan kelompok. Dengan akun tersebut, diharapkan semua kepentingan 

kelompok dapat dinikmati seluruh anggota, terutama bagi anggota yang berada di lain 

tempat. Akhirnya, teknologi yang dibuat pada 2004 silam itu dipandang sebagai sebuah 

kebutuhan pokok dalam berkomunikasi. 

Tabel 3 

Jumlah Pengguna Facebook Di Indonesia Berdasarkan Umur 



 

Riset lainnya oleh Miller dan Slater, Pew Project on the Internet and American Life, 

dan UCLA Center for Communication Policy memperlihatkan, sebagian besar interaksi 

online dilakukan oleh orang yang telah berkomunikasi secara tatap muka dan telepon (Baym 

et al, 2004:302). Berdasarkan hasil tersebut, facebook menjadi media untuk memperkuat 

jalinan komunikasi dengan orang yang telah dikenal sebelumnya. Facebook menyediakan 

fasilitas pencarian teman dengan menghubungkan situs tersebut dengan akun-akun online 

lainnya, seperti email atau instant messaging semacam Yahoo! Messanger dan Google Talk. 

Facebook juga secara otomatis memberikan saran untuk menambahkan teman berdasarkan 

kesamaan sekolah, tempat kerja, dan daerah asal. Fitur tersebut memberi peluang untuk 

menemukan teman di masa lalu yang hilang atau lama tidak berjumpa di dunia nyata. 

Menurut Chen et al yang dikutip dalam Baym et al (2004:303), interaksi secara 

online dilakukan dengan teman atau keluarga yang berjarak jauh (lebih dari 50 km). Untuk 

jarak dekat, mereka memilih menggunakan telepon atau bertemu secara langsung. Namun, 

fenomena saat ini, tak jarang individu memilih berkomunikasi dengan teman-temannya 

melalui facebook meski sebenarnya bisa bertatap muka. Hasil riset Urista et al (2009) 



menunjukkan, situs jejaring sosial dinilai sebagai tempat yang efisien untuk berkomuniasi 

dengan teman. Salah satu partisipan menyatakan, situs tersebut dapat digunakan untuk 

mengatakan hal yang sama kepada banyak orang dan mencegah munculnya jutaan pertanyaan 

terkait informasi itu. Partisipan lain mengungkapkan, banyak kejadian yang dibagi dan 

disebarkan melalui facebook, seperti kecelakaan yang menimpa seorang teman atau teman 

yang sedang bosan dan butuh perhatian. 

Kemudahan pencarian teman dan jaringan pengguna yang luas merangsang 

tumbuhnya jalinan pertemanan baru dengan orang asing. Fasilitas berupa album foto, video, 

catatan, status, daftar teman, kelompok yang diikuti, hal yang disukai, dan profil menjadi 

identitas yang akan digunakan orang lain sebagai objek persepsi awal. Bila persepsinya baik, 

muncul hubungan baru. Namun bila buruk, seperti penggunaan foto yang vulgar atau kata-

kata status yang kasar, pengguna dapat menolak tawaran pertemanan, bahkan memblokirnya. 

 Padahal, komunikasi lewat facebook memiliki banyak kelemahan. Identitas pengguna 

dapat dimanipulasi melalui pengubahan foto, pemalsuan profil, atau ketidakjujuran 

pembuatan status. Hanya dengan sedikit editing, foto bisa diubah menjadi lebih langsing dan 

putih sehingga tampak cantik atau tampan. Sudut pengambilan gambar yang tepat juga dapat 

menutupi kekurangan fisik lainnya, seperti tampak lebih muda, tinggi, kurus, dan lain-lain. 

Nama, alamat, serta identitas lainnya dengan mudah dapat dipalsukan dengan tujuan tertentu. 

Tak jarang, pengguna facebook menggunakan nama yang unik, lucu, atau bahkan abstrak 

yang hanya dipahami penggunanya. 

Selain itu, ketidakhadiran fisik saat berkomunikasi melalui facebook mengurangi 

nuansa, emosi, dan kompleksitas interaksi lainnya. Pesan non verbal yang penting dalam 



mengungkapkan perasaan serta lebih jujur daripada pesan verbal, nyaris tidak dapat 

digunakan. Penggunaan teks dalam berinteraksi juga mereduksi persepsi atas gender, kelas 

sosial, etnis, usia, atau gaya hidup (Boase dan Wellman dalam Vangelisti dan Perlman, 

2006:709).  Lewat kata-kata “gaul”, seorang bapak-bapak terlihat menyerupai remaja usia 

sekolah. Laki-laki yang menggunakan rambut palsu dipadu dengan daster akan terlihat mirip 

wanita saat di foto. Perubahan nama dari Putra Nababan menjadi Putri Nababan semakin 

mempertegas perubahan jenis kelamin tersebut. Pemalsuan itu tak sedikit terjadi di kalangan 

facebookers (sebutan bagi pengguna facebook, -pen). Entah dengan alasan pencarian uang 

atau motif iseng semata. 

Namun, keterbatasan facebook tidak mengurangi jumlah penggunanya. Bahkan, 

muncul hubungan-hubungan interpersonal baru yang intim lewat facebook. Tak sedikit 

pengguna facebook menemukan tambatan hatinya lewat interaksi online. Beberapa dari 

hubungan itu juga ada yang berlanjut ke jenjang pernikahan, seperti yang terjadi pada 

pasangan Soraya Devi dan Gary Aromdhana serta Lilis Sumarni dan Wawan Gunawan. 

Pernikahan yang diawali dengan berkenalan di facebook masih tergolong langka di 

Indonesia. Kesimpulan tersebut muncul dari observasi langsung oleh peneliti. Berdasarkan 

informasi di lapangan, sebagian besar orang yang berkenalan di facebook hanya berhenti 

pada level “berpacaran”. Untuk mendapatkan kontak narasumber di atas, peneliti bertanya 

kepada seluruh teman yang ada di daftar teman facebook dan telepon genggam. Pasangan 

Soraya Devi dan Gary Aromdhana diperoleh melalui facebook karena Devi merupakan teman 

satu SMP. Sedangkan pasangan Lilis Sumarni dan Wawan Gunawan berasal dari informasi 

yang diberikan akun “Nur Alifah”, mantan Redaksi Pelaksana koran kampus Bestari UMM. 



Sebelum memutuskan untuk menikah, tentu terdapat tahapan-tahapan pembinaan 

hubungan. Facebook dengan kemungkinan manipulasi data ternyata masih dianggap sebagai 

media yang tepat untuk mencari pasangan hidup. Hubungan awal dibentuk lewat keterbatasan 

objek persepsi. Komunikasi dalam membangun hubungan juga terbatasi pada teks. Meski 

facebook telah memberikan fasilitas chatting lewat video, tak banyak pengguna yang 

menggunakan fitur tersebut. 

Keputusan menikah memerlukan kematangan jalinan hubungan dan komitmen. 

Persepsi awal yang hanya dilakukan lewat foto dan kata-kata memperbesar kemungkinan 

kesalahan persepsi. Identitas yang mudah dipalsukan juga menimbulkan kekhawatiran 

tersendiri akan adanya penipuan. Butuh kehati-hatian ekstra dalam membentuk dan membina 

hubungan dengan orang yang baru dikenal, terutama lewat facebook. Untuk itu, penelitian ini 

diberi judul “POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL LEWAT FACEBOOK (Studi pada 

Proses Pembentukan Hubungan Pra-Pernikahan)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana pola komunikasi interpersonal melalui facebook pada proses 

pembentukan hubungan pra-pernikahan. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan mengetahui dan 

menjelaskan bagaimana pola komunikasi interpersonal melalui facebook pada proses 

pembentukan hubungan pra-pernikahan. 

 



D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dalam penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan kajian ilmiah terhadap 

studi Ilmu Komunikasi, terutama pada penggunaan internet sebagai media 

komunikasi interpersonal. Selain itu, diharapkan muncul pengkajian lebih dalam 

mengenai berbagai masalah dalam penciptaan dan pembinaan hubungan 

interpersonal melalui interaksi online.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran pada interaksi online, 

khususnya melalui facebook, agar tercipta komunikasi yang efektif dan terhindar 

dari penyalahgunaannya. 

b. Data, informasi, dan hasil penelitan diharapkan mampu digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk lebih memahami pola-pola komunikasi yang terjadi poda 

komunikasi lewat facebook sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan 

mempertajam persepsi. 

E. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan fokus pada pola komunikasi interpersonal simetris dan 

komplementer mulai dari tahap penciptaan hingga pembinaan hubungan melalui 

facebook. 


