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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi Interpersonal 

Pada hakekatnya, komunikasi interpersonal secara luas dikenal dengan 

adanya pelaku yang saling bertatap muka antara dua orang atau lebih 

membawakan pesan secara verbal atau pun non-verbal untuk memahami satu 

sama lain. Ada beberapa pengertian tentang komunikasi interpersonal. 

 Joseph A. Devito (1989:19) dalam bukunya “The Interpersonal 

Communication Book” menyebutkan definisi komunikasi interpersonal terbagi 

menjadi tiga yaitu : 

Componential  : the process of sending and receiving messages between two 
persons, or among a  small group of persons, through one or 
more channels, distorted by noise, with some effect and some 
immediate feedback. 

Developmental  : communication between two persons in which interactions are 
based on (1) psychological data, (2) explanatory knowledge, and 
(3) personally estabilished rules. 

Relational  : communication between two or a few “connected” individuals.  

Dari yang disebut diatas, dapat dikatakan bahwa komunikasi interpersonal 

merupakan proses pemindahan informasi dan pengertian antara dua orang atau 

lebih, dimana masing-masing berusaha untuk memberikan arti pada pesan-pesan 

simbolik yang dikirim melalui suatu media yang menimbulkan umpan balik. 

2.1.1 Hubungan Interpersonal 

Hubungan Interpersonal dapat didefinisikan sebagai gabungan antara 

dua orang yang ketergantungan yang menggunakan pola yang konsisten 

untuk berinteraksi dalam waktu yang lama (Pearson, 2008:137). Hal itu dapat 

dibagi menjadi beberapa katagori untuk definisi lebih detail : 
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a. Hubungan Interpersonal termasuk dua orang atau lebih. Hubungan 

interpersonal sering diidentikkan dengan dua orang – pasangan 

kekasih, seorang single parent dengan anaknya, dua orang sahabat 

dan lainnya. Hubungan interpersonal juga bisa terjadi pada lebih dari 

dua orang  – sebuah keluarga, sekelompok teman belajar, atau 

kelompok sosial.   

b. Hubungan Interpersonal pada orang yang saling ketergantungan. 

Ketergantungan yang dimaksud adalah orang-orang yang saling 

bergantung pada satu sama lain dan memiliki pengaruh yang kuat. 

Biasanya dapat ditemui dalam hubungan pertemanan. 

c. Individu dalam hubungan interpersonal menggunakan pola interaksi 

yang konsisten. Pola ini termasuk pada tingkah laku sehari-hari baik 

dalam situasi apa pun. Contohnya adalah seorang suami yang 

menyapa istrinya setiap pagi dengan gestur yang khas, misalnya 

memeluk. Memeluk merupakan cara menunjukkan rasa hangat dan 

sayang pada istrinya. 

d. Individu dalam hubungan interpersonal yang berinteraksi dalam 

jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi baik pada orang yang 

sudah kenal atau pun orang asing. Ketika individu mengangguk dan 

tersenyum pada individu lain saat keluar kelas, ketika bertemu 

dengan keluarga sang kekasih untuk lamaran, atau memesan 

makanan cepat saji di restoran, individu tersebut tidak membutuhkan 

hubungan interpersonal yang khusus. 
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Bagaimana pun juga, sebuah hubungan interpersonal dapat bertahan 

dalam waktu yang lama sepanjang hidup mereka, namun ada beberapa yang 

justru singkat. Hubungan interpersonal sejatinya adalah keadaan dimana 

ketika kita berkomunikasi, kita tidak hanya menyampaikan isi pesan tetapi 

juga menentukan status hubungan dari dua orang atau lebih pelaku 

komunikasi. 

2.1.2 Pentingnya Hubungan Interpersonal 

Dalam William Schutz (1976), dalam buku “Human Communication” 

menyebutkan terdapat tiga dasar kebutuhan interpersonal yang memuaskan 

interaksi dengan orang lain : 

a. Kebutuhan untuk keterlibatan dengan orang lain. 

b. Kebutuhan untuk rasa sayang, atau memegang perasaan lembut  

   kepada orang lain. 

c. Kebutuhan untuk mengontrol, atau memiliki kemampuan untuk  

   mempengaruhi orang lain, lingkungan kita, dan diri kita sendiri. 

Meskipun individu dapat memenuhi kebutuhan fisik, rasa aman dan 

lainnya oleh orang asing, tentunya ada beberapa hal yang hanya bisa 

didapatkan melalui hubungan interpersonal. Sejatinya hubungan interpersonal 

dibutuhkan dalam memenuhi ;  

a. Hubungan yang seimbang (complementary) dimana setiap orang saling 

mengimbangi orang lain seperti hubungan timbal balik. Dalam kasus ini 

biasa terjadi pada hubungan opposite attract. Hal ini dapat dicontohkan 

pada hubungan pertemanan individu introvert dan ekstrovert dimana 
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keduanya dapat saling memberikan contoh untuk self-reflective atau rasa 

percaya diri. 

b. Hubungan yang mutual dimana individu memiliki kesamaan dengan 

individu lain dan yang biasanya membuat kedua individu merasa 

cocok satu sama lain dan membuat hubungan keduanya menjadi 

semakin dekat. 

2.1.3 Model dari Interpersonal Attraction 

Tabel  2.1 Perubahan dalam dasar untuk Interpersonal Attraction Over Time 
( James C. Mc Croskey Carl E. Larson & Mark L. Knappo, An Introduction to 
Interpersonal Communication [Englewood Cliis, N.J Prentice – Hall, Inc., 
p.49] 

 Initial Phases    I       Intermediate Phases Subsequent Phases 

Fondations 

for Attraction 

Properties of 

people physical 

attractiveness 

Social rewards 

reintrocement 

Interpersonal similiarity 

Evaluative orientations 

Sources of 

the 

Fondations 

Personal tastes 

and values 

Orientation toward 

self 

Orientation toward objects 

of discussion 

Important 

Communicati

on Variables 

Perception of 

object 

characteristics 

Judge’s 

prioroties 

Nature of feedback 

self-opinion and 

perception of 

evaluator 

Perception of people 

characteristic 

Degrees of disclosure and 

improtance of topics 

 
Berdasarkan McCroskey, hal paling pertama yang membuat kita 

tertarik pada seseorang adalah object charateristic mereka yaitu seperti 

tampilan fisik, penampilan dan tingkah laku.  

 Faktor selanjutnya adalah personal rewards. Orang-orang yang 

memuji kita, memberi masukan pada kita dan menghindari hal-hal negatif 
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memiliki nilai tambah dimata kita. Dapat dikatakan hal itu adalah personal 

feedback positif yang membuat kita tertarik pada mereka atau tidak. 

Sedangkan untuk faktor ketiga adalah interpersonal similiarity. Pada 

beberapa kasus, banyak individu berpendapat bahwa opposite attract adalah 

sesuatu yang menarik dan unik tetapi pada dasarnya orang-orang akan lebih 

memilih individu lain yang memiliki kesamaan dalam hal seperti latar 

belakang keluarga, bahasa, umur bahkan tingkat kecerdasan. Ini akan 

memudahkan masing-masing agar menemukan topik untuk dibicarakan 

ditahap-tahap selanjutnya. 

 Pada tabel diatas, seseorang pada tahap Subequence (tahap terakhir 

dari fase Interpersonal Attraction) tidak lagi memandang dari penampilan 

fisik melainkan lebih melihat kecocokan dalam sebuah topik pembicaraan. 

2.1.4 First Impresision 

Dalam Sterling (2006) menuliskan bahwa “we make certain 

comparisons and draw certain conclusions in a business setting” atau yang 

berarti kita membuat perbandingan tertentu dan beberapa kesimpulan dalam 

aturan bisnis seperti misalnya jika bertemu seseorang yang sesuai dengan 

tingkat sosial kita maka kita akan membuat mereka tetap berinteraksi dengan 

kita. Jika mereka memiliki tingkat lebih tinggi dari kita (misal : kaum borjuis) 

kita akan sebatas mengagumi atau tetap menjaga hubungan sebagai link 

penting dan valueable. Jika seseorang berada dibawah tingkat sosial kita 

maka biasanya kita hanya sebatas menjaga jarak aman. 

 Kesan pertama memiliki efek yang kuat dalam hubungan individu 

ke depan. Kesan pertama itulah yang akan memuruskan tindakan atau 
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informasi yang akan diberikan pada orang lain. Dalam tahap ini, seseorang 

juga memerlukan perceptual checking, untuk mengenal orang lain dan 

menerima pesan lebih akurat. Ada tiga tahap dalam perceptual checking: 

1. Deskripsikan tingkah orang tersebut 

Ini penting untuk memperhatikan bagaimana seseorang bersikap 

terhadap orang baru. Apakah respon tersebut positif atau negatif 

dilihat dari tingkah lakunya verbal atau pun non-verbal. 

2. Buat interpretasi yang masuk akal 

Artinya dalam hal ini seseorang hrus menerka-nerka apa yang 

ditunjukkan dari lawan bicaranya adalah sikap positif atau justru 

negatif yang ingin menghindar. 

3. Mencari klarifikasi, penjelasan atau implikasi 

Pada tahap ini seseorang harus mendapatkan arti yang jelas dari sikap 

lawan bicaranya. Baik dengan memancing lawan bicara untuk 

mengatakan tujuan utamanya atau pun memberi kode-kode yang lain. 

Jadi intinya, sebuah kesan pertama penting untuk membangun sebuah 

hubungan ke depan karena seseorang dapat menentukan sikap yang harus 

ditunjukkan melalui kesan pertama. 

2.1.5 Macam-macam Katagori dalam Hubungan 

Struktur kategori dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan 

Harold Kalley dimana dalam suatu hubungan dekat terbagi menjadi tiga 

katagori; friendship, romance, atau family (Griffin, 2006:114). Setiap katagori 

memiliki karakteristik yang berbeda.  

a. Friendship adalah hubungan paling dasar dimana seorang individu 

bertemu dengan individu baru lainnya. Berteman dalam waktu yang 
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lama biasanya berbagi kesamaan pembawaan dan status sosial. 

Biasanya individu memilih teman yang sama pada umur, latar 

belakang, ketertarikan dan nilai-niai sosial. 

b. Romance adalah katagori yang paling berbeda dengan family dan 

friendship karena adanya keinginan seksual. Biasannya hubungan ini 

terjadi pada dua orang lawan jenis yang memiliki tingkat kecocokan 

tinggi dan saling berinteraksi secara intens. Hal ini dapat dilihat dari 

cara berkomunikasi yang lebih lembut atau perlakuan berbeda 

dibandingkan dengan orang yang berada di suatu kelompok tertentu.  

c. Family memiliki sejarah bersama. Walaupun tidak memilik garis 

dasar yang sama, beberapa dapat memiliki ikatan yang erat. 

Pengalaman bersama secara bertahun-tahun membuat masing-masing 

anggota dapat memprediksi respon dari masing-masing anggota. Self-

disclosure mungkin sulit dalam membangun romance atau friendship 

tapi tidak untuk family. Sedangkan rasa permusuhan biasanya 

ditunjukkan secara simbolik dalam bentuk cemberut, dirty looks, atau 

sarcasm. Mereka tidak takut lawan bicara mereka untuk merasa 

tersinggung atau tersakiti saat mereka melempar pernyataan sarkasme 

atau pun bercandaan mengejek. 

Ketiga tipe kedekatan diatas dapat memberikan rasa senang, kepercayaan, 

percaya diri, rasa hormat dan spontanitas yang beragam. Dari jenis tipe kedekatan 

kita dapat mengetahui bahwa sebuah hubungan akan terbangun apabila kedua 

individu atau lebih saling menghabiskan waktu bersama dalam kurun waktu 

tertentu. 
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2.2 Komunikasi Kelompok 
 

Komunikasi kelompok merupakan interaksi secara tatap muka antara dua 

orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti; berbagi informasi, 

pemecahan masalah, menjaga diri, dimana anggotanya mengetahi satu sama lain. 

(Michael Burgoon dalam Wiryanto, 2005). Sedangkan menurut Deddy Mulyana 

(2005), kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama dan memandang 

anggotanya sebagai bagian dari kelompok tersebut. 

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa komunikais kelompok adalah 

sekumpulan orang yang berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. 

2.2.1 Fungsi Komunikasi Kelompok 

Burhan Bungin (2006) menyatakan bahwa suatu kelompok memiliki 

fungsi-fungsi tertentu, yang mencakup : 

1. Fungsi hubungan sosial 

Hubungan sosial dalam hal ini adalah bagaimana suatu kelompok 

mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial diantara para 

anggotanya. 

2. Fungsi pendidikan 

Dalam hal ini berarti bagaimana sebuah kelompok bekerja mencapai 

dan menukarkan pengetahuan. Fungsi pendidikan dipengaruhi oleh tiga 

factor yaitu jumlah informasi baru yang dikontribusikan, jumalh 

partisipan dalam kelompok, serta frekuensi interaksi diantara para 

anggota kelompok. Fungsi ini dikatakan berhasil apabila anggota 

membawa pengetahuan yang berguna bagi kelompoknya. 
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3. Fungsi persuasi 

Dimana didalamnya anggota kelompok berupaya untuk memersuasi 

anggota dalam kelompok tersebut agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. 

4. Fungsi problem solving 

Kelompok tersebut melakukan kegiatan untuk memecahkan persoalan 

dan membuat keputusan. Dimana dalam kelompok tersebut 

menghasilkan sebuah keupusan dan penyelesaian masalah. 

5. Fungsi terapi 

Didalamnya berbeda dengan kelompok lainnya, kelompok terapi tidak 

memiliki tujuan. Obyek dari kelompok terapi adalah membantu setiap 

individu mencapai perubahan secara personal. 

2.2.2 Fase Group Development 

Sama seperti dalam siklus kehidupan atau pun hubungan interpersonal, 

membangun hubungan group melalui beberapa fase. Dalam group 

development, ada empat fase : 

1. Forming 

 Dimulai dari pertemuan pertama, ketika anggota mulai memisahkan 

diri dari hal-hal yang mengganggu kepentingan group. Anggota juga 

akan belajar tentang anggota satu dan lainnya. Hal ini dapat terjadi 

pada beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu. Interaksi yang 

terjadi akan hati-hati dalam rangka mengetahui karakteristik antar 

anggota. Fase pertama ini biasanya diawali dengan pertanyaan formal 

yang umum. 
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2. Storming 

Pada dasarnya fase ini terjadi ketika adanya keinginan untuk 

menguatkan ikatan anggota antar grup. Tahap ini biasanya memiliki 

dua masalah utama; antara seberapa butuh kita dekat dengan antar 

anggota secara mental dan apakah pemimpin group sudah baik atau 

justru tidak bijak. Pada fase ini, biasanya antar anggota akan 

membahas sesuatu hal dan saling menyampaikan pendapat hingga 

muncul argumentasi. Argumentasi ini yang justru kadang 

mendekatkan hubungan antar anggota. 

3. Norming 

Ditandai dengan ditandai dengan tingkat keseimbangan sebagai hasil 

melawati fase storming. Keseimbangan dalam hal ini baik 

keseimbangan antara keinginan individu maupun kelompok. Pada fase 

ini, sebuah kelompok sudah dapat berjalan dengan baik.  

4. Performing  

Adalah periode of consensus and maximum productivity atau periode 

dimana persetujuan dan produktifitas maksimal. Perbedaan pendapat 

sudah tidak muncul lagi karena bukan hal yang penting lagi. Para 

anggota merasa nyaman dan saling bertukar informasi atau lelucon. 

Para anggota bersama-sama bersatu membentuk suatu kerja tim untuk 

mencapai tujuan utama grup.  

Pada fase terakhir dimana anggota grup mulai terlambat berkumpul 

atau sudah tidak aktif lagi. Fase terakhr dari fase ke empat adalah fase dimana 

group development sudah tidak berlaku lagi. 
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2.2.3 Bentuk Komunikasi Kelompok 

John F. Cragan dan David W. Wright (1980) membagi kelompok 

menjadi dua yaitu kelompok deskriptif dan prespektif. 

a. Kelompok Deskriptif 

Pada katagori kelompok deskriptif, kelompok diutamakan melihat 

proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran 

dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi : 

1. Kelompok Tugas  (Model Fisher) 

Aubrey Fisher meneliti tindak komunikasi kelompok tugas dan 

menemukan bahwa sebuah kelompok melewati empat tahapan 

yaitu; orientasi, konflik, pemunculan dan peneguhan. 

Pada tahap orientasi, setiap anggota berusaha untuk menemukan 

saling mengenal dan mencoba menemukan peranan dan status 

masing-masing. Pada tahap kedua, terjadi peningkatan perbedaan 

antar anggota dimana masing-masing berusaha mempertahankan 

posisinya. Pada tahap pemunculan, orang yang mengurangi tingkat 

polarisasi dan perbedaan pendapat. Anggota yang kontra terhadap 

sesuatu menjadi bersikap tidak jelas. Sedangkan pada tahap 

keempat atau peneguhan, anggota mulai memiliki kesadaran 

terhadap kelompok. Mereka mulai aktif memberikan pernyataan-

pernytaan yang positif dan melepaskan ketegangan. 

2. Kelompok Pertemuan (Model Bennis dan Shepherd) 

Kurt Lewin pada tahun 1946 secara tidak sengaja menemukan 

dasar-dasar yang merintis munculnya kelompok sensivitas. 
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Kemudian pada tahun 1970an, para peneliti menemukan bahwa 

kelompo pertemuan bukan saja dapat membantu pertumbuhan diri 

tetapi juga mempercepat penghancuran diri. Model Bennis dan 

Shepherd menyebutkan ada dua tahap dalam kelompok pertemuan 

yaitu ketergantungan terhadap otoritas dan ketergantuungan satu 

sama lain. 

3. Kelompok Penyadar (Model Chesebro, Cragan dan McCullogh) 

Pada tahun 1970, James Chesebro, John Cragan dan Patricia 

McCullogh melakuakn studi lapangan di Minnesota tentang 

gerakan revolusioner kaum homoseksual. Dari penelitian inilah, 

mereka merumuskan empat tahap dalam perkembangan kelompok 

penyadar yaitu; kesadaran diri akan identitas baru, identitas 

kelompok melaui polarisasi, mengeakkan nilai-nilai baru bagi 

kelompok dan menghuubungkan diri dengan kelompok 

revolusioner lainnya. 

b. Kelompok Prespektif 

Pada kelompok prespektif, anggota mengacu pada langkah-langkah 

yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan 

kelompok. Cragan dan Wright (1980) mengkatagorisasikan kelompok 

prespektif dengan ; diskusi meja bundar, symposium, diskusi panel, 

forum, kolokium dan prosedur parlementer. 
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2.2.4 Pengaruh Kelompok pada Perilaku Komunikasi 

a. Konformitas 

Konformitas adalah perubahan perilaku kelompok sebagai akibat 

tekanan kelompok yang nyata atau bayangan. Apabila sejumlah 

anggota mangatakan sesuatu, maka akan ada kecenderungan yang 

sama dengan anggota yang lain. 

b. Fasilitas Sosial 

Robert Zajonz (1965) menyebutkan bahwa kehadiran individu lain 

dianggap menimbulkan efek untuk membangkitkan energy perilaku 

individu. Efek ini akan terjadi pada berbagai situasi sosial, bukan 

hanya didepan orang yang menggairahkan kita. Hal ini akan 

mempertinggi kualitas kerja individu dalam kelompok. 

c. Polarisasi 

Adalah sebuah kecenderungan kearah posisi yang ekstrim. Apabila 

sebelum diskusi kelompok anggotanya mepunyai sikap sedikit 

mendukung dengan tindakan tertentu, maka setelah diskusi merekan 

akan lebih mendukung tindakan tersebut. Hal itu pun akan berlaku 

sebaliknya. 

2.2.5 Mode Dinamika dalam Kelompok 

Stogdill (1959) memiliki keyakinan bahwa prestasi sebuah kelompok 

dapat dicapai dengan bentuk-bentuk linear yang diajukannya secara 

berurutan yaitu; masukan (input), penengah – media – (throughput), dan hasil 

(output).  
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Gambar 2.1 Model Elaborasi dari Stogdill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Komponen Masukan (input components) 

Didalamnya sebuah kelompok terdiri dari individu sebagai anggota kelompok 

dimana terdiri dari karakterisitik anggota kelompok, seperti kepribadian, sikap 

dan tujuan sehubungan dengan tugas dan lingkungan tugas merupakan faktor 

dimana anggotanya melakukan interaksi. Hasil ini mengikuti konsekuensi dari 

proses integratif. 

b. Proses Integratif (Integrative Processes) 

Penengah (throughout) yang dimaksud adalah komponen proses integratif. 

Yang termasuk didalamnya antara lain adalah komunikasi para anggota 

kelompok didalamnya, afialiasi dan koalisi para anggota, dan norma serta peran 

dalam perkembangan pada pengendalian dan struktur hubungan antar anggota 

kelompok. Peranan kelompok mengidentifikasikan status para anggota pada 

jaringan kerja, dan norma kelompok membatasi perilaku apa yang diharapkan 

dan juga keeratan komunikasi. Dimensi ini juga merupakan proses dalam suatu 

hubungan antara perangkat konsep yang menuju ke bentuk yang berubah seperti 

hasil dari suatu hubungan antara sesama anggota kelompok. 
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c. Komponen hasil (Output components) 

Komponen hasil bertumpu pada interaksi kelompok dan integrasi terhadap 

pemberian bentuk dan substansinya. Komponen yang ada didalamnya adalah 

achievement and development dan Changes in Group Members. Pada 

komponen achievement and development, adalah fase perkembangan, gerkan ke 

arah tugas, pencapaian melaui komunikasi. Sedangkan komponen yang terdapat 

adanya perubahan – perubahan para anggota kelompok antara lain, kohesif, 

konflik dan konflik manajemen, kerjasama, hubungan interpersonal. 

2.2.6 Dimensi – Dimensi Dinamika Kelompok 

1.  Kepaduan Kelompok (Group Cohensiveness) 

Kepaduan kelompok dapat dilihat dari daya tarik suatu kelompok terhadpa 

anggotanya. Anggota kelompok yang memiliki kohesi yang tinggi maka akan 

merasa senang apabila mencapai tujuan yang sama dan bersedih bersama 

apabila gagal. Hal itu pun berlaku pada sebaliknya, apabila kohesi anggotanya 

rendah maka anggota akan menunjukkan dengan rendahnya keterkaitannya 

dengan aktivitas kelompok (Shaw;1977). Dalam proses terbentuknya kohesi 

kelompok, ada beberpa variabel yang berpengaruh yaitu interaksi, pengaruh 

sosial, produktivitas kelompok dan kepuasan. 

2.  Konflik dalam Kelompk (Group Conflict) 

Suatu kelompok dianggap sehat apabila jika terjadi konflik antara anggota 

dalam hubungannya di suatu kelompok. Konflik dalam kelompok dapat terjadi 

akibat ketentuan norma yang berlaku tidak sesuai dengan norma pribadi 

individu selaku anggota kelompok. Ada jenis kelompok yang menganggap 

suatu bentuk konflik memberi kekuatan kelompok untuk mengembangkan 

dirinya, ada pula suatu kelompok yang menghindari konflik dan mementingkan 

keseimbangan dalam kelompok. Akan tetapi, konflik tetap muncul sejauh 



25 
 

anggota kelompok tersebut belum dapat menetapkan presepsi terhadpa nilai, 

norma yang berlaku dalam suatu kelompok. 

2.3 Social Information Processing Theory (SIP) 

Dalam suatu hubungan, sudah sewajarnya bahwa seseorang harus terus 

berkomunikasi dengan lainnya untuk menjaga agar hubungan tersebut terus 

terjalin dalam waktu yang lama. Untuk itu, adanya media untuk berkomunikasi 

dibutuhkan terlebih lagi perkembangan zaman yang terus bergerak utamanya di 

bidang teknologi. 

Teori Social Information Processing (SIP) pertama kali disebut oleh Joe 

walther pada tahun 1992, dimana teori tersebut mengatakan bahwa teknologi 

berbasis media komputer dapat membantu seseorang untuk bertukar pesan secara 

efektif sehingga membangun hubungan yang dekat antar penggunanya. 

 Social Information Processing (SIP) teori yang disampaikan Walther 

mengklaim bahwa orang-orang yang menggunakan CMC dapat membuat suatu 

bentuk yang sama dalam membangun hubungan seperti pada komunikasi tatap 

muka, hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama. Kadang kita menyadari 

beberapa komunikasi online terkadang lebih akrab daripada komunikasi rasional. 

Teori SIP sendiri juga saling meemiliki keterkaitan dengan teori social 

penetration dan teori uncertainly reduction. Social penetration sendiri adalah 

tentang proses bagaimana membangun suatu hubungan yang lebih dalam dengan 

orang lain melalui self-disclosure dan keaadaan lingkungan yang sama. 

Sedangkan teori uncertainly reduction sendiri adalah  meningkatkan pengetahuan 

tentang bagaimana sifat orang lain tersebut untuk mengantisipasi dan 

mengembangkan interaksi di masa depan. 
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Jika melihat definisi secara harfiah dari ketiganya tentunya dapat 

memahami ketiganya memang saling keterkatan. SIP berisi tentang bagaimana 

kedua teori tersebut terjadi melalui media berbasis teknologi atau computer-

mediated-communication (CMC). 

 SIP atau yang memiliki arti sama dengan sesapan dalam bahasa Inggris 

dapat diibaratkan sebagai analogi minuman. Dimisalkan seseorang yang minum 

air dengan sekali tegukan memiliki kesamaan dengan orang yang memiliki 

hubungan interpersonal melalui face to face. Mereka akan mendapatkan informasi 

karena tidak terbatas dengan komunikasi verbal tetapi juga non-verbal seperti 

mimik wajah atau pun gestur. Sedangkan untuk pengguna CMC, diibaratkan 

hanya minum air sesesap saja. Informasi yang didapatkan hanya sebatas dari teks 

yang mereka kirimkan satu sama lain dan untuk menghabiskan minuman tersebut 

dibutuhkan waktu yang lebih banyak. 

 Hubungan membutuhkan waktu untuk terbangun dan tidak selalu terjadi 

dalam garis lurus pada tujuan atau goal. Faktanya, kebanyakan hubungan bahkan 

tidak dekat. Namun, beberapa orang memiliki hubungan yang dalam, memuaskan 

dan bertahan lama.  

2.3.1 Walther Hypersonal Prespective 

Dalam pandangan prespektif pribadi, Walther menyebutkan ada empat 

tipe efek media dimana akan menjadikan suatu proses komunikasi melalui 

CMC. Pandangan hypersonal Walther menggambarkan “how senders select, 

receivers magnify, channels promote, and feedback increases enhanced and 

selective communication behaviors” dalam CMC. 

a. Sender : Selective Self-Presentation 
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Orang-orang yang bertemu secara online memiliki kesempatan untuk 

membuat kesan positif lebih besar dibanding dengan tatap muka. Hal ini 

dikarenakan orang-orang tersebut dapat menulis tanpa harus takut 

bertentangan dengan penampilan fisik, sikap yang tidak konsisten atau pun 

sisi buruk lainnya. Selama hubungan tersebut dibangun,mereka selalu dapat 

memperbaiki self-disclosure mereka untuk menyesuaikan cyber-image tanpa 

harus mengkhawatirkan kenyataan. 

b. Receiver : Overatrribution of Similarity 

Dalam hal ini, Walther menyebut teori SIDE yang dibuat oleh 

psikolog sosial dari Eropa Martin Lea dan Russel Spears untuk mendukung 

pandangannya. SIDE memiliki arti social identity deindividuation dimana 

kebanyakan hubungan CMC dimulai ketika pengguna bertemu pada grup 

online yang memiliki ketertarikan, masalah atau pun passion yang sama. 

c. Channel : Communicating on Your Own Time 

Kebanyakan komunikasi interpersonal berusaha untuk menyesuaikan 

jadwal mereka untuk berbicara dengan satu sama lain. Dengan adanya CMC, 

media untuk berkomunikasi menjadi lebih mudah tanpa harus berada di 

waktu dan tempat yang sama. 

d. Feedback : Self-Fulfilling Prophecy 

Kecenderungan pada ekspektasi seseorang kepada orang lain untuk 

menimbulkan respon dari mereka untuk mengkonfirmasi apakah mereka 

tertarik atau tidak. 

 Intinya, dari pandangan Walther kita mendapatkan bahwa sender 

memilih apa yang dipertunjukkan, receiver membuat bayangan standar dari 
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lawan mereka dan channel membuat pengguna mengekspresikan apa dan 

kapan pun yang mereka inginkan. 

2.4 Computer Mediated Communication (CMC) 

 Dengan berkembangnya teknologi seperti sekarang ini, maka tidak heran 

adanya kemunculan istilah Computer Mediated Communication atau disingkat 

dengan CMC. Kata mediated sendiri berasal dari kata medium di bahasa latin 

yang berarti tengah.  

 Sebagai tempat untuk merekatkan hubungan dengan orang lain, 

cyberspace adalah salah satu tempat yang masuk akal. Beberapa teori berikut 

menjelaskan perbedaan CMC dengan komunikasi tatap muka.  

a. Social presence theory mengatakan bahwa pengguna CMC menggunakan 

teks sebagai pengganti keberadaan lawan bicara. Dengan adanya 

perkembangan kedekatan interpersonal, mereka akan merasa hanya ada 

keberadaan masing-masing sehingga pembicaraan akan lebih personal, 

individual dan berpusat pada tugas.  

b. Media richness theory mengklasifikasikan media komunikasi berdasarkan 

tingkat kompleksnya pesan yang dapat diterima secara efisien. 

c. Lack of social context cues dalam komunikasi online. Pengguna CMC tidak 

memiliki petunjuk sebagai status hubungan, dan norma untuk berinteraksi 

tidaklah jelas, membuat orang lebih self-absorbed dan lebih terhambat. 

Dari beberapa teori yang disebut diatas, Joseph Walther mengklaim bahwa 

pengguna CMC dapat beradaptasi pada media terbatas ini dan 

menggunakannya untuk membangun hubungan dekat. 
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 Computer Mediated Communication (CMC) sendiri adalah sebutan untuk 

model yang menerangkan bahwa seluruh komunikasi berpusat atau dimediasi oleh 

komputer di mana pengirim menyadikan pesan teks yang disampaikan kepada 

penerima dengan bantuan komputer (Walther,1992, as cited by Liliweri,2015) 

Komputer disini sebagai media dimana penyampai pesan dari satu ke 

lainnya. Dibandingkan dengan media alami (komunikasi face to face) yang 

mengirimkan dan memaknai simbol dengan tubuh dan pemikiran, media teknologi 

adalah alat yang mengintepretasikan, mengartikan atau  mengimplikasikan makna 

lain informasi yang diberikan. Jika media tatap muka biasanya menggunakan 

kata- kata, gestur, pose dan lain sebagainya, media teknologi meliputi email, chat, 

video call atau pun sistem berbasis virtual reality lainnya. 

Bentuk yang paling umum menggunakan CMC adalah email, the world 

wide web (www), chat lines, dan video call. Meskipun dibayangi oleh email dan 

komunikasi online lainnya, telepon masih secara jelas menjadi komunikasi vital 

(Fischer, 1992; Hopper, 1992) 

2.4.1 Computer Mediated Comunication (CMC) versus Tatap Muka 

 Sedangkan dibandingkan dengan komunikasi tatap muka dan CMC, 

Walther percaya hubungan tumbuh pada dasarnya hanya sampai sebatas 

informasi tentang satu sama lain sebagai formalitas dalam menjelaskan siapa 

mereka. SIP fokus pada link pertama pada rantai – informasi personal tersedia 

pada CMC dan berdampak pada pembentukan gambaran pengguna yang 

dibuat oleh lainnya. 

Interpersonal    Impression   Relationship 

Informasion   Formation   Development 
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 Walther juga menyadari CMC terbatas dengan jarak dimana 

dibandingkan  face to face, berkomunikasi melalui CMC tidak dapat menilai 

nada bicara, gesture, ekspresi wajah dan lainnya. Hal yang dapat ditawarkan 

CMC untuk mendukung teori SIP sendiri adalah : 

a. Verbal Cues. Walaupun CMC terbatas dalam penyampaian pesan untuk 

membentuk sutu hubungan, pengguna diberikan kesempatan untuk 

mengekspresikan melalui kemampuan mereka untuk membentuk suatu 

kalimat verbal untuk menyampaikan perasaan mereka. 

b. Extended Time tidak dipungkiri bahwa keterbatasan CMC dalam 

menerima informasi menjadikan waktu untuk membangun suatu 

hubngan lebih lama dibandingkan dengan face to face. Namun, jika 

diberi waktu yang panjang, keduanya memiliki hasil yang sama. 

2.5 Media Baru 

 Media baru juga dapat diartikan sebagai media digital. Media digital 

mencakup betuk-bentuk dari konten media yang mengkombinasi dang 

menyatukan data, teks, suara, dan gambar dan terbentuk dalam format digital; 

dikirimkan melalui jaringan seperti kabel fiber, satelit dan microwave 

transmission system. 

 (Livingstone 1999:60) dalam Terry(2002:2) “we can define new media as 

those forms that combine three Cs : computing and information technology  (IT), 

communication networks, and digistised media and information content.” Atau 

dapat diartikan bahwa kita dapat medefinisikan media baru dimana dengan 

mengkombinasikan teknologi informasi, jaringan komunikasi dan konten media 

dan informasi. 
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2.5.1 Definisi Media Baru 

Liliweri (2015: 285-286) dalam bukunya “Komunikasi Antar-Personal” 

mengutip Lev Manovich yang mendefinisikan media baru terbagi menjadi 

delapan proposisi yaitu : 

a. Media Baru versus Cyberculture  

Keduanya biasanya digunakan secara bergantian dimana Media Baru 

digunakan untuk menjelaskan televisi analog atau pun mobile phone, 

sedanagkan Cyberculture digunakan untuk fenomena sosial yang terjadi 

dengan jaringan komunikasi. 

b. Media baru sendiri adalah media yang menggunakan komputer sebagai 

media untuk menyebarkan informasi melalui berbagai situs berbasis 

jaringan internet. 

c. Media baru merupakan media pertukaran data digital oleh software. 

Bahasa media baru berdasarkan kebudayaan atau kebiasaan yang 

mengandalkan representasi digital dengan mengirimkan informasi 

melalui komputer. 

d. Media baru merupakan campuran antara konvensi budaya yang sudah 

ada dengan konvensi softwere. Media baru merupakan campuran dari 

budaya lama dengan budaya baru. Dengan kata lain, keduanya 

bergabung untuk merealisasikan secara visual pengalaman manusia 

yang ditunjang oleh komputer. 

e. Media baru media yang menghasilkan estetika baru, dimana dapat 

diartikan media baru dapat memperbaiki atau memanipulasi berbagai 

bentuk seni lama untuk meningkatkan kualitas mereka. 
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f.  Media baru sebagai pemercepat “algoritma” dimana juga berarti bahwa 

yang dulunya dilakukan secara manual atau dengan bantuan teknologi 

sederhana kalkulator sebagai misal kini dapat diselesaikan dengan 

mudah dan cepat dengan bantuan softwere dalam komputer. 

g. Media baru sebagai candra dimuka yang dapat mengendalikan encoding 

informasi, media baru juga dipandang sebagai”metamedia”. Manovich 

menyatakan bahwa awal mula media baru terus berkembang cepat 

sedangkan metamedia sendiri adalah media baru yang lahir bertepatan 

dengan postmoderinisme. 

h. Media baru juga dapat dipandang sebagai gagasan artikulasi paralel dari 

seni dan komputasi modern yang sejak akhir PDII disebut seni 

“kombinatorik”. Seni ini merupakan proses penciptaan gambar yang 

secara sistematis mengubah parameter tuggal lalu menghasilkan gambar 

yang sangat mirip dengan struktur spasial. 

Dari delapan proporsi diatas kita dapat memiliki gambaran kurang lebih 

menjelaskan media baru adalah sebuah kemampuan media yang mengandalkan 

perangkat digital untuk mengakses konten apa saja dan dimana saja. Namun media 

baru tidak akan dikatan sebagai media baru lagi apabila media tersebut telah 

menjadi sebuah hal yang biasa atau menjadi sebuah keharusan. 

2.5.2 Karakteristik Media Baru 

Dari prinsip yang dijelaskan oleh Manovach diatas, Manovach juga 

menyebutkan bahwa sebuah media baru memiliki karakteristik tertentu. 

Karakteristik tersebut difokuskan menjadi tiga aspek, yaitu : 

a. Variabilitas 
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Variabilitas adalah salah satu karakteristik utama masyarakat kaum 

postmodern, dimana semua individu dapat memproduksi gambar dan 

suara menurut versi mereka sendiri. 

b. Modularity  

Konsep yang dipahami oleh masyarakat pascaindustri, menjelaskan 

bahwa media digital memiliki berbagai komponen bersifat diskrit atau 

tampak terpisah namun setiap saat dapat disusun dalam representasi 

numerik, dari modularitas ini kemudian orang membuat variasi konten. 

c. Transcoding 

Merupakan proses memungkinkan para pengguna semakin mudah 

dalam menerjemahkan apa yang kita kerjakan ke dalam format yang 

berbeda apalagi didukung oleh proses komputerisasi. 

2.5.3 Konvegurasi Media dan Media Baru 

(Roger, 1997:38) menjelaskan Kemajuan teknologi yang pesat saat ini 

khususnya yang berhubungan dengan internet, memunculkan banyak 

perkembangan pada sistem komunikasi manusia. Perkembangan teknologi 

yang pesat ini mampu mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia.  

Perkembangan sistem komunikasi saat ini telah mempermudah 

seseorang untuk terhubung dan berkomunikasi yang tidak hanya sebatas 

dalam bentuk audio, namun secara audio-visual sekali pun. Konvergensi 

media merupakan salah satu bentuk perubahan yang berkaitan dengan 

munculnya media baru.  

Rogers menguraikan tiga ciri utama yang menandai kehadiran 

teknologi komunikasi baru atau media baru, yaitu: 
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a. Interactivity 

Media baru memiliki sifat interaktif yang tingkatannya mendekati sifat 

interaktif pada komunikasi interpersonal secara tatap muka. Media 

komunikasi yang interaktif ini memungkinkan partisipannya dapat 

berkomunikasi secara lebih akurat, lebih efektif dan lebih memuaskan. 

b. Demassification 

Demassification atau tidak bersifat massal, maksudnya adalah suatu 

pesan khusus dapat dipertukarkan secara individual diantara para 

partisipan yang terlibat dalam jumlah yang besar. 

c. Asynchronous 

Karakteristik ini bermakna bahwa teknologi komunikasi baru atau 

media baru mempunyai kemampuan untuk mengirimkan dan 

menerima pesan pada waktu-waktu yang dikehendaki oleh setiap 

individu peserta. 

2.5.4 Media Sosial 

Dengan berkembangnya media baru yang secara harifah menjelaskan 

dimana media berkembang secara digital, maka munculnya media sosial 

sudah dapat dibayangkan. Media sosial sendiri memiliki beberapa definisi 

menurut para ahli. Beberapa diantaranya yang disebutkan oleh Alo Liliweri 

dalam bukunya “Komunikasi Antar-Personal” yaitu : 

a. Menurut Gini Dietrich, media sosial adalah media yang mengubah cara 

kita mendapatkan informasi melalui cara lama - membaca koran – ke 

komunikasi ke cara yang baru dimana kita menciptakan jaringan sosial 
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untuk menemukan orang-orang dengan minat yang sama dan 

membangun hubungan dengan mereka.  

b. Menurut Sally Falkow, media sosial adalah media yang mengubah 

pasar media dimana yang tadinya komunikasi secara monologis 

menjadi dialogis, ini terjadi karena pada media sosial platform online 

dimana pengguna dapat ikut berpartisipasi dalam berkomunikasi. 

Dari definisi diatas dengan kata lain media sosial juga dapat diartikan 

sebagai media ysng menyediakan sarana untuk bertukar informasi, 

berkomunikasi dan berbagi secara online dengan pengguna media sosial 

lainnya. 

2.5.4.1 Fungsi Media Sosial 

Terbentuknya media sosial tentunya meiliki fungsi utama selain 

untuk mempermudah berkomunikasi antar pengguna. Jan H. 

Kietzmann (2015:292) menyatakan bahwa fungsi media sosial pada 

dasarnya seperti sarang lebah dimana kerangka jaringannya terdiri dari 

“blok” yang berhungan dengan satu sama lain, yang terdiri dari : 

a. Identify 

 Identitas sebagai sebuah blok utama yang berisi bagaimana 

pengguna menjelaskan identitasnya dalam media sosial tersebut. 

Buasanya blok identitas berisi nama, umur, jenis kelamin, lokasi 

serta informasi dasar pada umumnya. 

b. Conversations  

 Blok yang berisi aktivitas anggota berkomunikasi atau 

percakapan terjadi dengan pengguna lain. Percakapan sendiri 
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merupakan titik penting fungsi utama dari adanya media sosial 

sendiri. Ada beberapa media sosial yang tidak hanya 

memfasilitasi pengguna untuk berkomunikasi antarpersonal tetapi 

juga memfasilitasi untuk menyampaikan pemikiran atau pendapat 

yang sering disebut “status”. Dalam status inilah pengguna 

didorong untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan ide-ide 

serta mendorong adanya percakapan lebih lanjut. 

c. Sharing 

 Media sosial membantu pengguna untuk saling mendistribusikan 

pesan, bertukar pesan atau pun membagikan informasi baik dalam 

bentuk teks, gambar, video atau pun lainnya secara online. 

d. Presence 

 Media sosial selain berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi 

satu sama lain secara online juga berfungsi dalam menyadarkan 

kita tentang kehadiran pengguna baik secara pribadi maupun 

sebagai individu dari pengguna berasal. Presensi dalam media 

sosial berfungsi untuk menjelaskan posisi seseorang dimana akan 

memudahkan pengguna untuk saling berkomunikasi. 

e. Relationship 

 Blok ini menjelaskan sejauh mana hubungan pengguna terjalin dengan 

pengguna lain. Dengan adanya bentuk hubungan ini, pengguna dapat 

menggaris bawahi hubungan pengguna dengan lainnya, entah sebagai 

teman, bertemu atau hanya kenalan satu dengan lainnya. 
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f. Reputation 

 Blok reputasi ini berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana pengguna 

dapat mengidentifikasi sosial orang lain, bahkan diri pengguna itu 

sendiri. Reputasi sendiri memliki arti yang berbeda berdasarkan media 

sosial tertentu. Untuk kebanyakan media sosial yang ada, reputasi 

cenderung menjurus pada kepercayaan dimana reputasi dijadikan 

ukuran untuk mempercayai pengguna tersebut atau tidak. 

g. Groups 

 Blok kelompok ini secara fungsional menunjukkan sejauh mana 

para pengguna dapat membentuk komunitas, kelompok atau 

bahkan masyarakat baru. Jaringan yang terbentuk tersebut akan 

semakin meningkat apabila semakin besar jumlah didalamnya dan 

memiliki nilai kebersamaan yang meningkat. 

2.5.4.2 Tipe Media Sosial 

Media sosial dan perkembangannya membuat media sosial 

terbagi menjadi berbagai macam jenis. Media sosial sendiri bertujuan 

untuk mengintegrasikan teknologi dan interaksi sosial melalui media 

online. Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlin (2010) menyebutkan 

ada enam tipe media sosial. Diantaranya adalah : 

a. Collaborative Projects 

 Tipe media sosial ini memungkinkan untuk melakukan kerja sama 

dalam membuat kreasi pada konten tertentu oleh beberapa pengguna 

secara simultan. Contoh dari tipe media sosial ini adalah wikipedia. 

Seperti yang kita tahu, wikipedia dan beberapa situs jenis ini 
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mengizinkan untuk penggunanya untuk melakukan perbaikan, 

menghilangkan atau bahkan mengubah konten. Hal ini bertujuan 

untuk memberikan outcome yang lebih baik untuk penggunanya.  

b. Blogs 

 Blog merupakan salah satu jenis media yang tumbuh paling awal, 

dimana memiliki tipe date-stamped entries yang diurutkan secara 

terbalik. Blog adalah tipe media sosial dimana ekivalen dengan web 

personal, dimana bisa berisi tentang kehidupan si pembuat penulis, 

atau sampai dengan membahas suatu informsi atau topik tertentu yang 

spesifik. Blog sendiri biasanya dikelola seseorang tetapi tidak 

memungkinkan untuk dikelola oleh beberapa orang sekaligus. 

c. Content Communities 

 Tujuan utama dari content communities sendiri adalah berbagi konten 

media dengan sesama pengguna. Tipe media ini ada dalam range yang 

luas, dari berbagi buku, foto, video sampai dengan dokumen atau 

presentasi power point. Pengguna konten ini tidak diharuskan untuk 

membuat data diri, dimana hanya dibatasi oleh infomasi tanggal 

bergabung dan konten yang diunggah dan dibagikan.  

d. Social Networking Sites 

 Social networking sites adalah aplikasi dimana memudahkan 

pengguna untuk berhubungan dengan cara membuat profil pribadi dan 

mengundang teman dan rekan untuk dapat mengakses profil tersebut, 

mengirim email, melakukan percakapan, atau bahkan foto, video, dan 

lain sebagainya. Media sosial jenis ini sangat terkenal di kalangan 
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pengguna teruma remaja dan anak muda. Contoh aplikasi yang sangat 

terkenal adalah facebook, twitter sampai dengan Google+. 

e. Virtual Games Worlds 

 Permainan virtual sendiri merupakan platform dimana aplikasi 

tersebut mereplikasikan lingkungan sekitar menjadi bentuk tiga 

dimensi sehingga pengguna dapt bermain didalamnya dengan 

menggunakan avatar untuk berinteraksi dengan pengguna lain dan 

mematuhi aturan permainan tersebut. Aplikasi ini juga terus 

mendapatkan popularitas beberapa tahun terakhir ini, sebagai contoh 

permainan virtual “World of Warcraft” 

f. Virtual Sosial Worlds 

 Dunia virtual lainnya disebut dengan virtual social worlds, dimana 

para pengguna memungkinkan untuk memilih perilaku secara bebas 

dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah vurtual yang sama 

dengan kehidupan nyata. Contoh dari virtual ini adalah virtual 

bernama Second Life. 

2.5.4.3 Instant Messaging 

Instant messaging adalah suatu bentuk layanan dimana 

menyajikan komunikasi realtime melalui internet yang cara kerjanya 

hampir sama dengan chatting. Instant Messaging (IM0 berkembang 

bersamaan dengan berkembangnya jaringan internet pda tahun 90-an. 

Pada awalnya IM hanya dapat digunakan pada computer saja, namun 

seiring dengan perkembangan teknologi IM dapat diakses melalui 

perangkat apa saja. Baik dari computer, smart phone atau pun tablet. 
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Fungsi dari Instant Messaging : 

1. Instant messages : Untuk mengirim pesan kepada teman yang 

sedang online pada saat yang bersamaan. 

2. Chat : Untuk menciptakan chat room dengan teman atau rekan 

kerja sehingga pembicaraan dapat berlangsung. 

3. Web links : Untuk berbagi link mengenai website favorit. 

4. Video : Untuk mengirim serta menyaksikan video dan 

melakukan chatting secara face to face dengan teman 

5. Images : Untuk melihat gambar yang ada teman anda miliki. 

6. Files : Untuk berbagi file dengan mengirimkan file tersebut 

langsung kepada teman. 

7. Talk : Berfungsi agar pengguna bisa benar-benar berbicara 

dengan teman mereka, layaknya telepon. 

8. Mobile capabilities : untuk mengirimkan instant message 

melalui handphone. 

2.5.4.4 Line 

LINE adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang 

dapat digunakan pada berbagai platform seperti smart phone, tablet, 

dan komputer. LINE difungsikan dengan menggunakan jaringan 

internet sehingga pengguna LINE dapat melakukan aktivitas seperti 

mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara, dan lain 

lain.  

LINE dapat digunakan pada berbagai platform seperti iOS, 

Android, Windows Phone, Blackberry OS bahkan Computer Mac dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengirim_pesan_instan
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_cerdas
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer_tablet
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
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Micrsoft Windows. LINE menggunakan nomor telepon sebagai ID 

dan dapat membuat pengguna untuk mengundang pengguna yang lain. 

Line mengizinkan penggunanya untuk berkirim pesan dan 

panggilan melalui smart phone mereka. Line menggunakan media 

internet yang telah ada jadi panggilan dan pesan melalui Line tidak 

menggunakan biaya. Untuk membedakan dengan aplikasi komunikasi 

lain, Line menawarkan banyak fitur lain seperti game, aplikasi kamera 

dan platform social media yang lain milik Line. Line terkenal dengan 

stikernya. Stiker sendiri adalah emoticon lucu, seperti kartun. Line 

digemari karena pengguna Jepang, (dimana Line pertama kali 

dikembangkan) sangat gemar menggunakan stiker sebagai pengganti 

kata sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan pengguna. 


