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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Persepsi 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan 

mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari disekeliling kita, termasuk sadar 

akan diri kita sendiri. Definisi persepsi yang diberikan oleh Desiderato dalam 

(Rakhmat, 1996: 4) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Sedangkan persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sardjoe (1994) 

dalam (Walgito, 2000: 20) adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. 

Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (pengelihatan, 

pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya, alat untuk memahaminya 

adalah kesadaran atau kognisi. Menurut Moskowitz dan Ogel dalam (Walgito, 

2000: 23)persepsi merupakan proses yang integrated dari individu terhadap 

stimulus yang diterimanaya. 

Sears (1985) mendefinisikan persepsi adalah bagaimana kita membuat 

kesan pertama, prasangka apa yang mempengaruhi mereka, jenis informasi apa 
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yang kita pakai untuk sampai pada kesan tersebut dan bagaimana akuratnya kesan 

kita itu (Rakhmat, 1996: 6). 

 Persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu suatu 

proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya 

dimana stimulus diteruskan ke pusat syaraf yaitu otak, sehingga terjadilah suatu 

proses psikologi hingga individu menyadari apa yang dia lihat, dia dengar dan 

lainnya (Walgito, 2000: 45). Lain dengan pendapat (Davidoff, 1988: 8) yang 

menyatakan bahwa persepsi adalah proses yang didahului oleh stimulus yang 

diterima oleh alat indera kemudian diorganisasikan dan di interpretasikan 

sehingga individu menyadari tentang apa yang diterima itu. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan persepsi adalah proses pencarian dan 

menafsirkan informasi yang berwujud dan diterimanaya stimulus oleh individu 

melalui alat indera (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya) yang 

kemudian diteruskan ke pusat syaraf yaitu otak, sehingga individu menyadari 

tentang apa yang diterimanya. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut (Thoha, 1983: 35) 

yaitu: 

a. Psikologi 

Persepsi seseorang mengenai segala suatu dialam dunia ini sangat 

dipengaruhi oleh keadaan psikologi. 

b. Family 
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Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familynya. Orang 

tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus didalam 

memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-

persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.  

c. Kebudayaan 

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah 

satu faktor yang kuat didalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara 

seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. 

 Menurut (Davidoff, 1988: 47) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

diantaranya yaitu: 

a. Persepsi banyak melibatkan kognisi. Pada awal pembentukan persepsi 

orang telah menentukan dulu apa yang diperhatikan, setiap kali individu 

memusatkan perhatian lebih besar kemungkinannya individu akan 

memperoleh makna dari apa yang ditangkap, lalu menghubungkan dengan 

mengeluarkan masa lalu dan kemudian hari diingat kembali. 

b. Kesadaran akan mempengaruhi persepsi, bila individu mengalami bahagia 

dalam mempersepsikan sesuatu akan berbeda dengan persepsinya saat 

individu merasa sedih. 

c. Ingatan berperan dalam mempersepsi membuat aturan tertentu. Indera kita 

akan secara teratur menyimpan data-data yang diterima, dalam rangka 

untuk memberikan arti secara terus menerus, membanding-bandingkan 

pengelihatan, pendngaran dan suara yang lainnya dalam ingatan, 

pengalaman masa lalu yang mirip. 
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d. Proses informasi mempunyai peran dalam persepsi. Individu dapat 

menentukan dan memutuskan data mana yang akan dihadapi berikutnya 

dibanding dengan situasi pada saat itu kemudian membuat interpretasi dan 

evaluasi.  

e. Bahasa dapat mempengaruhi kognisi individu, memberikan bentik pada 

persepsi secara tidak langsung. 

2.1.3 Jenis-Jenis Persepsi 

Ditinjau dari segi individu setelah melakukan interaksi dengan objek yang 

dipersepsi (Irwanto, 2002: 37), maka jenis-jenis persepsi adalah: 

a. Persepsi Positif 

persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau 

kenal tidaknya) dan tanggapan yang selaras diteruskan pada 

pemanfaatannya. 

b. Persepsi Negatif 

Persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan (tahu tidaknya atau 

kenal tidaknya) serta tanggapan yang tidak selaras dengan objekyang 

dipersepsi. 

2.1.4 Aspek-Aspek dalam Persepsi 

Menurut Baron dan Byrne, juga Myers dalam (Gerungan, 1991: 28)  

menyatakan bahwa aspek-aspek dalam persepsi yaitu: 
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a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang 

berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap. 

b. Komeponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang dengan objek sikap. 

Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan easa tidak senang 

memrupakan hal yang negatif. 

c. Komponen konatif (komponen perilaku), yaitu komponen yang 

berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. 

Komponen ini menunjukan intensitas sikap, yaitu menunjukan besar 

kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap 

objek sikap.  

2.2 Komunikasi Interpersonal 

2.2.1 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

 Komunikasi interpersinal Menurut (Mulyana, 2005: 73) adalah 

komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap 

pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 

maupun non verbal. Berdasarkan definisi tersebut, maka komunikasi antar pribadi 

sangat diperlukan dalam membina hubungan agar semakin jelas dan dan intim 

karena sifat dari komunikasi antar pribadi yang tatap muka, serta umpan balik 

secara langsung yang memudahkan komunikator maupun komunikan mengetahui 

tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. 
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 Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi antara dua 

orang yang sebelumnya sudah memiliki hubungan diantara keduanya. 

Komunikasi tersebut dapat terjadi diantara ayah dengan anak lelaki, pekerja 

dengan pekerja yang lain, dua saudara perempuan, guru dan murid, dua orang 

yang sedang terlibat hubungan asmara, ataupun suami dan istri (DeVito, 2004: 4). 

 Pengertian komunikasi interpersonal dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

dalam arti luas dan sempit. Komunikasi interpersonal dalam arti luas adalah 

interaksi antara dua orang atau lebih tanpa mempersoalkan kenal atau tidak 

denagn lawan bicaranya, dan terjadi dalam semiua setting kehidupansosial. 

Komunikasi interpersonal dalam arti sempit adalah interaksi yang dilakukan oleh 

dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal dengan baik dan terjadi di 

lingkungan keluarga atau di masyarakat. 

2.2.2 Ciri-Ciri Komunikasi Interpersonal 

Berdasarkan beberapa pengertian komunikasi interpersonal diatas, maka 

peneliti dapat menyimpulkan beberapa ciri khas dari komunikasi interpersonal 

yang membedakan dengan jenis komunikasi lainnya. Menurut (Liliweri, 1997: 14-

19) komunikasi interpersonal dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Komunikasi interpersonal spontan, maksudnya biasanya 

komunikasi interpersonal terjadi secara kebetulantanpa 

perencanaan sehingga pembicaraan terjadi secara spontan. 

2. Komunikasi interpersonal  berkaitan dengan masalah penetapan 

tujuan. 
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3. Komunikasi interpersonal kebetulan dan identitas 

peserta.melalui pembicaraan secara interpersonal, hubungan dan 

identitas seseorang dapat diketahui. 

4. Komunikasi interpersonal merupakan bentuk akibat. Akibat 

yang dimaksud adalah hasil dari pembicaraan interpersonal yang 

disengaja dan tidak disengaja. 

5. Komunikasi interpersonal sifatnya berbalas-balasan. Maksudnya 

adanya timbal balik bergantian dan saling memberi maupun 

menerima informasi antara komunikator dan komunikan secara 

bergantian sehingga tercipta suasana dialogis. 

6. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah jumlah 

orang, suasana dan pengaruh. Manusia suka berkomunikasi 

dengan manusia lain, oleh karena itu tiap-tiap orang selalu 

berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. 

7. Komunikasi interpersonal berkaitan dengan masalah hasil. 

Komunikasi interpersonal dikatakan berhasil jika komunikasi itu 

menghasilkan sesuatu yang diharapkan, hasilnya harus nyata, 

nyata dalam mengubah wawasan, perasaan maupun perilaku. 

8. Komunikasi interpersonal merupakan pesan lambang-lambang 

bermakna. Proses komunikasi selalu mengalirkan pesan.  

Berdasarkan delapan ciri komunikasi interpersonal diatas, dapat 

dilihat bahwa komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai 

suatu tujuan, baik secara spontan maupun direncanakan. Oleh karena 
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itu, komunikasi interpersonal yang dilakukan sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai agar komunikasinya akan lebih efektif dan berjalan 

lancar. 

2.2.3 Prinsip Komunikasi Interpersonal 

 Mempelajari komunikasi interpersonal prinsip-prinsip yang 

terkandung di dalamnya merupakan hal yang penting untuk dipelajari. Setiap 

bentuk komunikasi memiliki prosedur, baik formal maupun informal ketika 

mengarah pada mekanismenya masing-masing. Dengan begitu komunikasi 

bisa berjalan dan sesuai yang diharapkan. Untuk menuju pada efektivitas 

berkomunikasi, komunikasi interpersonal memiliki beberapa prinsip. 

 Menurut (DeVito, 2004:26-27) salah satu prinsip 

tersebut yaitu, komunikasi interpersonal adalah gabungan dari 

adegan-adegan yang terpilah-pilah. Setiap orang masing-

masing memilah rangkaian kejadian yang berkelanjutan yang 

menjadi stimulus (sebab) dan respon (tanggapan,efek) untuk 

memudahkan pemprosesan komunikasi. Devito (DeVito, 2004: 

47) mengatakan bahwa jika kita menghendaki komunikasi 

yang efektif, jika kita memahami maksud orang lain maka kita 

harus melihat rangkaian kejadian seperti yang dipuktuasi orang 

lain.  

2.2.4 Efektifitas Komunikasi Interpersonal 

 Menurut (Rakhmat, 1996: 20) disebutkan bahwa komunikasi 

dikatakan efektif apabila kedua belah pihak saling dekat, saling menyukai dan 

komunikasi antara keduanya merupakan hal yang menyenangkan (bila kita 

berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita, kita 

akan gembira dan terbuka. Bila berkumpul dengan orang-orang yang kita 

benci akan membuat kita merasa tegang, resah dan tidak enak. Kita akan 
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menutup diri dan menghindari komunikasi. Dan adanya keterbukaan sehingga 

tumbuh rasa percaya. Keterbukaan yang dimaksud merupakan keinginan atau 

kesediaan tiap individu untuk memberitahukan, menceritakan segala 

informasi tentang dirinya. Isi pesan dari keterbukaan ini biasanya adalah 

suatu pernyataan dari individu tentang diri mereka yang akan membuat 

mereka tidak disukai bahkan sesuatu yang disembunyikan agar tidak 

diketahui individu lain. 

 Devito (DeVito, 2004: 259) menyampaikan bahwa dalam komunikasi 

interpersonal, dapat sangat efektiv dan dapat pula sangat tidak efektiv. Untuk 

meninjau karakteristik komunikasi interpersonal yang efektiv, ada lima 

kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu: 

1. Keterbukaan (openess) 

Keterbukaan setidaknya mengacu pada tiga aspek dalam komunikasi 

interpersonal. Pertama komunikator antar pribadi yang efektif harus terbuka 

dengan komunikan. Hal ini bukan berarti bahwa komunikator harus dengan 

segera membuka semua riwayat hidupnya. Sebaliknya, harus ada kesediaan 

membuka diri, mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan. 

Kedua, mengacu pada kesediaan komunikator untuk jujur terhadap stimulus 

yang datang. Orang yang diam, tidak kritis dan tidak tanggap pada umumnya 

orang yang menjemukkan. Ketiga, menyangkut kepemilikan perasaan dan 

pikiran. Maksudnya komunikator mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang 

dilontarkan adalah miliknya dan dirinya dapat mempertangungjawabkan itu.  
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2. Empati (empathy) 

Henry Backrack (1976), dikutip dalam buku komunikasi interpersonal 

(Devito, 2004: 206) mendefinikan empati sebagai “kemampuan seseorang 

untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu 

dari sudut pandang orang lain melalui orang itu”. Berempati adalah 

merasakans sesuatu seperti yang orang lain rasakan. Pengertian empati ini 

akan membuat seseorang lebih mampu menyesuaikan komunikasinya. 

Langkah pertama dalam mencapai empati adalah menahan godaan untuk 

mengevaluasi, menilai, menafsirkan, dan mengkritik. Langkah kedua, 

semakin banyak kita mengenal seseorang keinginannya, pengalamannya, 

kemampuannya, ketakutannya, dan sebagainya, kita akan mampu melihat apa 

yang dilihat dan dirasakan orang lain. Cobalah ajukan pertanyaan,carilah 

kejelasan dan mendorong orang itu untuk bicara. 

Langkah ketiga, cobalah merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain 

dari sudut pandangnya. Mainkanlah peranan orang tersebut dalam pikiran. 

Hal ini dapat membantu kita dalam melihat dunia lebih dekat dengan apa 

yang dilihat orang itu.  Secara non verbal, kita dapat mengkomunikasikan 

empati dengan melibatkan: (1) keterlibatan aktif dengan orang itu melalui 

ekspresi wajah dan gerak-gerik yang sesuai, (2) konsentrasi terpusat meliputi 

kontak mata, postur tubuh yang penuh perhatian, kedekatan fisik dan 

sentuhan atau belaian yang sepantasnya. 

3. Dukungan (supportiveness) 
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Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat 

sifat mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat 

berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Ada beberapa cara yang 

bisa diperhatikan untuk mendukung, antara lain dengan bersikap: 

a. Deskriptif bukan evaluatif 

Bila kita mempersepsikan suatunkomunikasi sebagai permintaan akan 

informasi atau uraian mengenai sesuatu kejadian tertentu, kita biasanya 

tidak merasakan hal tersebut sebagai ancaman dan kita tidak dituntut 

untuk membela diri. Lain halnya jika komunikasi itu bernada menilai, 

biasanya membuat kita bersikap defensif. 

b. Spontan, bukan strategic 

Komunikator yang spontan dalam komunikasinya dan terus terang serta 

terbuka dalam mengutarakan pikirannya, biasanya membuat komunikan 

bereaksi dengan cara yang sama pula. Sebaliknya, bila komunikator 

menyembunyikan perasaannya, maka komunikan akan bersikap defensif. 

c. Provisionalisme, bukan sangat yakin 

Maksudnya bersikap tentatif dan berpikiran terbuka serta bersedia mendengar 

pandangan yang berlawanan dan bersedia mengubah posisi jika keadaan 

mengharuskan. 

4. Sikap positif (positiveness) 
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Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal 

dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif 

mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu 

pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikasi 

interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka 

sendiri. 

Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat 

penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan 

daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak 

bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. 

5. Kesetaraan (Equality) 

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang 

mungkin lebih pandai. Lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis 

daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam 

segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih 

efektif bila suasananya setara. Artinya,, harus ada pengakuan secara diam-diam 

bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing 

pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu 

hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan, ketidak-sependapatan dan 

konflik lebih dillihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada 

daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain.kesetaraan tidak 

mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal 
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dan nonverbal pihak lain. Kesetaraan berarti kita menerima pihak lain, atau 

menurut istilah Carl rogers, kesetaraan meminta kita untuk memberikan 

”penghargaan positif tak bersyarat” kepada orang lain. 

2.3 Pernikahan  

 Pernikahan ialah hubungan yang terikat antara dua orang yang telah 

menyepakati sesuai dengan ajaran agama untuk hidup bersama hingga maut 

memisahkan. Oleh karenanya, untuk mencapai keluarga yang memiliki hubungan 

yang erat diperlukannya ikatan yang kuat atara rasa cinta dan kasih sayang satu 

sama lain. 

Sebuah pernikahan yang melibatkan banyak saksi dan melihat saat 

mengucapkan janji suci dihadapan Tuhan dan banyak orang, lalu sebuah janji suci 

yang harus di jaga atau dipertanggung jawabkan antara kedua belah pihak dan 

apabila diingkari maka itu sebuah hal yang tidak diinginkan oleh setiap orang. 

Maka dari itu, setiap pasangan suami dan istri harus mempertahankan janji yang 

telah diucapkan.  

Definisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan 

pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di 

dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, 

harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan dibangun karena adanya rasa 

saling mencintai dan menyayangi, lalu untuk menjaga sebuah pernikahan tidaklah 

mudah seperti menjaga cinta dan mencukupi kebutuhan dalam keluarga. 
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 Suami dan istri dalam hubungan pernikahan memiliki peran yang harus 

dijalani keduanya. Contoh peran yang umum di masyarakat yakni konsep peran 

dalam pernikahan bahwa seorang ayah atau suami sebagai kepala keluarga dan 

pencari nafkah. Sedangkan istri yakni melahirkan, megasuh dan mendidik anak-

anak namun seiring perkembangan jaman, teknologi serta terbukanya pendidikan 

tinggi sehingga membuka kesempatan untuk setiap orang untuk bekerja. Selain 

iitu, kebutuhan yang tinggi menyebabkan seorang istri atau ibu ikut membantu 

pemenuhan kebutuhan keluarga. Pembagian peran dilakukan denagn siapa dengan 

tugas dan tanggung jawab apa saja dalam melaksanakan fungsi dan peran tersebut 

sehingga berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama.(Silalahi, 

2010: 32). Dalam pemenuhan peran dalam mencari nafkah ini lah membuat para 

suami buruh migran Desa Leran Wetan hijrah keluar negeri demi dapat memenuhi 

kebutuhan dalam keluarganya. 

2.4 Komunikasi dalam Keluarga 

Komunikasi dalam keluarga dapat berlangsung secara timbal balik dan 

silih berganti; bisa dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua, atau dari 

anak ke anak. Awal terjadinya komunikasi karena ada suatu pesan yang ingin 

disampaikan. Siapa yang berkepentingan untuk menyampaikan suatu pesan 

berpeluang untuk memulai komunikasi. Yang tidak berkepentingan untuk 

menyampaikan pesan cenderung menunda komunikasi. 

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan 

keluarga. Tanpa komunikasi, sepilah kehidupan keluarga dari kegiatan berbicara, 
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berdialog, bertukar pikiran dan sebagainya. Akibatnya, kerawanan hubungan 

anggota keluarga dapat dihindari. Oleh karena itu komunikasi antar suami dan 

istri, komunikasi antar ayah dan ibu, ibu dan anak, ayah dan anak, dan komuniksai 

antara anak dan anak perlu dibangun secara harmonis dalam rangka membangun 

pendidikan yang baik dalam keluarga (Djamarah, 2004: 109).  

2.5 Teori Pengembangan Hubungan 

 Social Exchange. Teori ini menelaah bagaimana kontribusi seseorang 

dalam suatu hubungan mempengaruhi kontribusi orang lain. Thibaut dan Kelley 

dalam (Daryanto & Muljo, 2016:75-76) pencetus teori ini mengemukakan bahwa 

orang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain dengan mempertimbangkan 

konsekuensinya, khususnya terhadap ganjaran yang diperoleh dan upaya yang 

telah dilakukan, orang akan memutuskan untuk tetap tinggal  dalam hubunga 

tersebut atau meninggalkannya(mempertahankan hubungan atau mengakhirinya). 

Ukuran bagi keseimbangan antar ganjaran dan upaya ini disebut comparison 

levels, dimana diatas ambang ukuran tersebut seseorang akan merasa puas dengan 

hubungannya. Seperti misalnya dalam penelitian ini beranggapan bahwa yang 

menjadi dasar  dalam hubungan pernikahan adalah kejujuran dan kesetiaan. 

Ketika mengetahui bahwa suami sedang berbohong dan berselingkuh maka sang 

isteri akan mempertimbangkan kembali hubungan pernikahannya. Mungkin 

pasangan suami isteri tesebut akan memutuskan untuk mengakhiri hubungan 

pernikahannya demi kebaikan, dengan kejujuran dan kesetiaan sebagai ambang 

ukuran, sang isteri merasa bahwa ganjaran yang diperoleh tidak sesuai dengan 

upaya untuk mempertahankan kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan. 
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 Sementara itu comparison level of alternatives merupakan hasil 

terendah/terburuk dalam konteks ganjaran dan upaya, yang dapat ditolerir 

seseorang dalam mempertimbangkan alternatif-alternatif yang dia miliki. Jika 

seseorang tidak banyak memiliki alternatif hubungan, maka dia akan memberikan 

standar yang cukup rendah untuk tetap tinggal dalam suatu hubungan. Artinya 

walaupun hubungan tersebut dirasa merugikan bagi dirinya, namun karena tidak 

banyak memiliki alternatif hubungan, dia akan berusaha mempertahankan 

hubungan tersebut. Sedangkan orang yang memiliki banya alternatif akan lebih 

mudah meninggalkan suatu hubungan bila dirasakan bahwa hubungan tersebut 

sudah tidak memuaskan lagi. Konsekuensi suatu buhungan dan ukuran-ukuran 

yang digunakan akan berubah seiring dengan perjalanan hubungan tersebut. 

 Roloff (Daryanto & Muljo, 2016:76) mengemukakan bahwa asumsi 

tentang perhitungan antara ganjaran dan upaya (untung-rugi) tidak berarti bawa 

orang selalu berusaha untuk saling mengekploitasi, tetapi bahwa orang lebih 

memilih lingkungan dan hubungan yang dapat memberikan hasil yang 

diinginkannya. Tentunya keinginan masing-masing orang akan dipertemukan 

untuk dapat saling memuaskan dari pada mengarah pada hubungan yang 

eksploitatif. Hubungan yang ideal akan terjadi bilamana kedua belah pihak dapat 

saling memberikan cukup keuntungan sehingga hubungan tersebut menjadi 

sumber yang dapat diandalkan bagi kepuasan kedua belah pihak. 

2.7 Hubungan Jarak Jauh 
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 Menurut Fresly Hutapea dalam (Feriyandari, 2016:11), suatu hubungan 

pernikahan dapat dikatakan sedang menjalani hubungan jarak jauh adalah ketika 

pasangan tersebut berada ditempat yang berbeda dan berjauhan, dimana pasangan 

tersebut: 

- Terpisah secara geografis (tempat, kota, daerah, pulau,negara) 

- Tidak dapat selalu bersama 

- Bertempat tinggal terpisah 

- Tidak dapat berjumpa dalam waktu yang terhitung lama 

- Waktu untuk bersama terbatas 

Hubungan yang seperti ini tentunya lebih sulit untuk dipertahankan jika 

dibandingkan dengan tinggal serumah, yang tidak memiliki hambatan intensitas 

pertemuan diantara keduanya. Cinta tidak mengenal jarak dan waktu. Mungkin 

itulah yang disebut mindset orang yang sedang menjalani hubungan jarak jauh.  

Hubungan pribadi atau personal relatianship adalah dimana orang 

mengungkapkan informasi satu sama lain dan berusaha untuk memenuhi 

kebuutuhan pribadi satu sama lain (Budyatna & Ganiem, 2011:36-37). Suami 

isteri dalam hubungannya senantiasa saling mengungkapkan sisi atau hal yang 

pribadi yang terdapat dari dirinya. Ranah pribadi yang tidak diketahui orang lain 

namun diketahui oleh pasangannya. Konteks hubungan yang terbina ini yang 

dikenal dengan hubungan pribadi. Hubungan pribadi antara dua individu tidak 

hanya terjalin secara berdekatan namun juga berjauhan yang dikenal dengan 

hubungan jarak jauh.  
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 Hubungan jarak jauh atau long-distance relationship dijalani beberapa 

orang dengan alasan seperti pekerjaan, sekolah maupun hal lainnya. Berkaitan 

dengan penelitian ini, hubungan jarak jauh dijalani oleh buruh migran yang 

bekerja di luar negeri  dan pasangannya yang berada di Indonesia karena alasan 

pekerjaan.  

2.8 Migrasi Masyarakat Pedesaan (Buruh Migran) 

 Sajak jaman dahulu sampai sekarang peradapan manusia selalu 

menunjukan adanya perpindahan penduduk dari tempat ke tempat lain. 

Perpindahan sendiri pada hakekatnya merupakan hasrat manusia untuk 

mengetahui lebih banyak apa yang terjadi diluar tempat tinggalnya dan kalau 

mungkin memanfaatkan hasil pemahaman itu untuk kemajuan hidupnya. Para 

buruh migran yang datang dari berbagai daerah pedesaan ke kota besar atau luar 

negeri, dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa mereka telah memasuki suatu 

kondisi baik sosial, budaya maupun geografis yang benar-benar berbeda dan baru 

jika dibandingkan dengan daerah pedesaan dari mana mereka berasal. Buruh 

migran adalah pekerjaan yang digeluti orang karena pertimbangan minimnya 

kesempatan kerja yang ada didaerah asal, sehingga mereka harus mencari 

pekerjaan diluar daerahnya atau di negara asal. Karenanya muncul istilah pekerja 

migran. 

 Indonesia merupahan salah satu negara dengan angka pengangguran yang 

cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus 

meningkat, sebaliknya kesempatan kerja semakin menurun, sehingga mendorong 
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masyarakat untuk migrasi ke tempat bahkan ke negara lain untuk memperoleh 

pendapatan yang lebih tinggi. Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia ke luar 

negeri secara resmi telah diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program ini 

merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk 

mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut. 

2.9 Media Sosial 

Media sosial adalah salah satu produk dari kemunculan new media. Di 

dalam media sosial individu-individu maupun kelompok saling berinteraksi secara 

online melalui jaringan internet. Semenjak kemunculannya, media sosial tidak 

hanya digunakan oleh individu tetapi juga dimulai digunakan oleh organisasi atau 

perusahaan-perusahaan besar maupun kecil untuk melakukan komunikasi dengan 

publiknya.  

Pelaku hubungan jarak jauh saat ini lebih sering menggunakan media sosial 

sebagai alat komunikasi karena selain bisa menampilkan suara juga mampu 

menampilkan gambar dan video. Media sosial dapat tampil dalam banyak bentuk, 

seperti wiki, podcast forum di internet atau forum diskusi. Teknologi seperti 

email, pesan instan dan Photosharing adalah alat yang sering digunakan. Isinya 

dapat berbentuk grafik, teks, poto, audio, dan video. Contoh media sosial seperti 

BBM, Line, Whatsapp,  menjadi sarana paling efektif saat menjalani hubungan 

jarak jauh.  

2.8.1 BBM 
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BlackBerry Messenger, disingkat BBM, adalah aplikasi pengirim pesan 

instan yang disediakan untuk para pengguna perangkatBlackBerry. Aplikasi ini 

mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna 

perangkat telepon genggam. Contohnya fitur di aplikasi Google Maps atau Yahoo 

Messenger hingga aktivitas dengan Facebook atau Twitter. Semuanya bisa 

didapatkan oleh pengguna perangkat BlackBerry pada aplikasi ini. BlackBerry 

Messenger merupakan salah satu keunggulan dari penggunaan 

perangkat BlackBerry selain layanan Push Mail. Layanan Messenger ini dibuat 

khusus bagi pemilikBlackBerry dan dirancang khusus untuk berkomunikasi di 

antara pengguna. Cara menggunakan BlackBerry Messenger adalah dengan 

penghubung nomor PIN yang juga eksklusif dimiliki masing-masing 

perangkat BlackBerry. 

Mulai tanggal 23 Oktober 2013, layanan BBM secara resmi bisa digunakan 

lintas platform dengan dirilisnya BBM untuk iOS danAndroid. 

 

2.8.2 Line 

Line  adalah aplikasi messenger yang dibuat oleh perusahaan NHN 

Corporation asal Korea Selatan. NHN Corporation juga mengoperasikan Naver, 

mesin cari online terbesar di Korea Selatan. 

Line diluncurkan pada 23 Juni 2011 oleh NHN cabang Jepang setelah 

terjadinya gempa bumi di Jepang. NHN Jepang menyadari kerusakan besar di 

sistem komunikasi dan menemukan bahwa layanan data akan bekerja lebih 

http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Push_Mail&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Messenger
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
http://id.wikipedia.org/wiki/PIN
http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry
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efisien. Maka mereka memutuskan membuat aplikasi yang bisa diakses melalui 

smartphone, tablet dan desktop untuk melakukan instant messaging secara gratis. 

Line awalnya didesain untuk Android dan iOS, kemudian berekspansi ke 

Windows Phone dan komputer desktop. Versi untuk BlackBerry dirilis pada 

Oktober 2012 dan untuk Nokia Asha pada akhir Maret 2013. Pada bulan 

November 2012, pengguna Line sudah mencapai 74 juta di seluruh dunia. Dan 

pada 2 Mei 2013, penggunanya menembus angka 150 juta. 

 

2.8.3  Whatsapp 

WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan seluler lintas platform yang 

memungkinkan Anda untuk bertukar pesan tanpa harus membayar SMS. 

WhatsApp Messenger tersedia untuk iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android, dan Nokia, dan benar, semua ponsel ini bisa berkirim pesan satu sama 

lain! Ini dimungkinkan karena WhatsApp Messenger memakai paket data internet 

yang Anda pakai untuk mengirim email dan menjelajahi interenet, sehingga 

mengirim pesan dan tetap berhubungan dengan teman-teman tidak akan 

dikenakan biaya. Selain fitur dasar berkirim pesan, pengguna WhatsApp dapat 

membuat grup, saling berkirim gambar, pesan video dan audio dalam jumlah tidak 

terbatas. 

  




