
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Zaman globalisasi yang semakin maju ini memunculkan hasil teknologi 

yang berkembang, contohnya saja komputer, hampir semua orang tertarik 

dengan komputer dengan generasi baru perangkat internet yang tampaknya 

mempunyai kemampuan tak terbatas. 

Internet bukan hanya sebagai wadah informasi tetapi juga dianggap 

sebagai metode yang dulu kaku dan dingin, sekarang merupakan cara yang 

paling banyak dipakai untuk memanfaatkan internet dan jasa online (Shafiro, 

2001). Selanjutnya Shafiro menerangkan bahwa pemanfaatan jasa online yang 

paling populer dikalangan anak-anak, pra remaja dan remaja adalah fasilitas 

“Ruang ngobrol” (chat room), yaitu jenis surat elektronik yang terbuka dan 

langsung. 

Komunikasi online atau yang lebih di kenal dengan sebutan online chat, 

merupakan salah satu percakapan antar persona di dunia maya. Seiring dengan 

kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi, jarak yang jauh bukan 

suatu hambatan bagi seseorang untuk berkomunikasi, dan juga menjalin 

hubungan dengan orang-orang di bebagai belahan dunia. Tidak jarang dalam 

sebuah percakapan online, menjadikan sebuah hubungan pertemanan menjadi 

sebuah hubungan romantik, meskipun kedua individu yang terlibat dalam 

hubungan romantik tersebut belum pernah bertemu atau bertatap muka secara 

langsung. Hubungan romantik yang terjalin antar individu melalui dunia maya 

ini di sebut online romance. Menurut Walter (tt), online romance yang terjadi 

dalam suatu komunikasi dengan perantara komputer yang mungkin mengarah 

pada pembentukan hubungan emosional yang kuat. 

Walter memberikan tiga faktor yang cenderung menjadikan partner 

komunikasi via komputer lebih menarik, yaitu : (1) E-mail dan jenis 

komunikasi komputer lainnya memungkinkan presentasi diri yang sangat 

efektif, dengan lebih sedikit penampilan atau perilaku yang tidak diinginkan, 

dibandingkan komunikasi langsung. Dengan kata lain, seseorang tidak harus 



kerepotan ketika berkomunikasi dengan orang lain melalui e-mail, (2) Orang 

yang terlibat dalam komunikasi via komputer kadang kala mengalami proses 

atribusi yang berlebihan, yang didalamnya seseorang membangun kesan 

stereotype tentang partner mereka. Kesan-kesan ini sering mengabaikan 

informasi negatif, seperti kesalahan cetak, kesalahan ketik, dan sebagainya, (3) 

Ikatan intensifikasi bisa terjadi yang di dalamnya pesan-pesan positif dari 

seorang partner akan membangkitkan pesan-pesan positif dari rekan satunya 

(dalam Severin & Tankard, 2008). 

Banyak yang berpendapat bahwa sebuah hubungan idealnya dilakukan 

secara langsung, tidak melalui layar komputer. Namun bagaimana dengan 

hubungan cinta via internet yang saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat? 

King, Austin-Oden, dan Lohr (2009) menjelaskan bahwa dalam setiap 

hubungan pada dasarnya semua individu memiliki kecenderungan untuk 

mencari reward (ganjaran / akibat) yang positif. Jika usaha yang dilakukan 

tidak sebanding dengan reward yang diterima, maka biasanya hubungan 

tersebut akan berakhir. Seperti saat salah satu pihak merasa bahwa apa yang 

dilakukan untuk menyenangkan pihak lain hanyalah sebuah hal yang sia-sia. 

Pasangan justru tidak mengapresiasi segala yang telah dilakukan, bukan kasih 

sayang yang diperoleh tapi hanya respon dingin yang diterima. Hal tersebut 

tidak hanya terjadi di dunia nyata, di dunia maya pun hal tersebut berlaku. Oleh 

karena itu King, dkk (tt) berpendapat bahwa hubungan yang terjalin via internet 

tidak jauh berbeda dengan yang terjalin di dunia nyata. 

Diungkapkan oleh Levine (2000) dan Joinson (2001) melalui sebuah 

penelitian menemukan bahwa self-disclosure atau pengungkapan diri bahkan 

secara kualitas dan kuantitas terjadi pada saat seseorang melakukan komunikasi 

online daripada interaksi face to face (De Vito, 2007). Dengan adanya 

komunikasi dunia maya membebaskan seseorang untuk menjadi pribadi yang 

selalu diinginkan tanpa adanya rasa takut dan khawatir terhadap budaya atau 

norma-morma yang mengikat dan berlaku di sekitarnya (Wood & Smith, 2005). 

Melalui penelitiannya, Scramaglia (2002) menemukan bahwa mereka 

yang menjalin hubungan melalui internet memiliki tingkat keintiman serta 

kepercayaan yang lebih besar dibandingkan mereka yang berhubungan di dunia 



nyata. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Pornsakulvanich, Haridakis, 

dan Rubin (2008) yang menjelaskan bahwa pengguna media internet 

menunjukkan tingkat self disclosure atau tingkat keterbukaan yang tinggi 

kepada pasangan online-nya. Hal tersebut bisa saja muncul dengan anggapan 

bahwa akan lebih mudah untuk kita menceritakan sesuatu kepada orang asing 

yang tidak akan kita temui. Pornsakulvanich (2008) juga menjelaskan bahwa 

keterbukaan dengan pasangan akan membuat hubungan yang dijalankan 

semakin baik. 

Meskipun demikian, Scramaglia (2002) menemukan bahwa hubungan 

yang dimulai via internet kebanyakan tidak bertahan lama. Hayhoe (dalam 

Scramaglia, 2002) menjelaskan bahwa 70% pasangan di Australia yang 

memulai hubungannya via internet hanya bertahan selama beberapa bulan. 

Sedangkan di Itali, jumlah tersebut meningkat menjadi 80% saat pasangan 

melakukan ‘kopi darat’ atau bertemu dengan pasangan internetnya. 

Terbukanya kesempatan untuk menjalin hubungan dan kemudian 

memeliharanya memungkinkan terjadinya konsekuensi akan keterbukaan diri 

satu dengan yang lainnya. Kontrol diri untuk menentukan batasan pribadi akan 

mendorong terjadinya pengungkapan diri secara sukarela kepada yang lainnya. 

Dengan demikian apakah kebutuhan untuk berafiliasi dan privasi memberikan 

sumbangan kepada munculnya keterbukaan diri (self-disclosure). 

Salah satu unsur penting dalam berkomunikasi antar pribadi melalui 

medium internet yaitu adanya sebuah self disclosure atau pengungkapan diri 

pada saat melakukan komunikasi dengan seseorang yang secara realita belum 

di kenal. Self disclosure dapat terjadi dalam segala bentuk komunikasi, bukan 

hanya komunikasi interpersonal melalui tatap muka atau face to face dan hanya 

dengan orang-orang yang dekat atau yang di kenal saja. Self disclosure dapat 

juga terjadi melalui internet. 

Dengan adanya komunikasi dunia maya membebaskan seseorang untuk 

menjadi pribadi yang selalu di inginkan tanpa adanya rasa takut dan khawatir 

terhadap budaya atau norma-norma yang mengikat dan berlaku di sekitarnya 

(Wood & Smith, 2005). 



Berdasarkan sebuah survey yang dilakukan oleh Clements (1998) 

menunjukkan bahwa kaum dewasa muda (usia 18-24) menggunakan internet 

secara berbeda dengan kaum dewasa tua (usia 35-54). “Pengguna dewasa tua 

cenderung menggunakan internet untuk berita dan informasi, sedangkan yang 

lebih muda cenderung memanfaatkannya untuk beragam tujuan, diantaranya 

yaitu untuk sosialisasi (45%)” (Severin & Tankard, 2009). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana gambaran self disclosure pasangan yang bertemu melalui online 

chating, dimana dalam hal ini peneliti memilih fokus penelitian terhadap 

sebuah hubungan asmara yang terjalin melalui medium internet atau online 

romance, yang pada akhirnya hubungan online romance tersebut akan 

mencapai jenjang pernikahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

yang diangkat oleh peneliti yaitu bagaimana gambaran self-disclosure 

(pengungkapan diri) pada pasangan yang bertemu melalui online chating? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran self-disclosure (pengungkapan 

diri) pada pasangan yang bertemu melalui online chating. Dalam hal ini self-

disclosure (pengungkapan diri) yang akan diteliti adalah aspek tentang 

keluasan (breadth) dan kedalaman (depth). Hal ini dikarenakan aspek tersebut 

yang melatar belakangi terjadinya sebuah hubungan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam 

usaha memperoleh pemahaman dalam self disclosure melalui media 

chatting pada pasangan di Indonesia. 

 



2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap penelitian ini akan memiliki manfaat praktis bagi 

pengguna internet, khususnya yang ingin mencari pasangan melalui 

internet. Dengan penelitian ini pengguna akan tahu hal-hal seputar apa 

yang dibicarakan pasangan yang bertemu melalui chatting. 


