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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial, memerlukan komunikasi untuk berinteraksi 

dengan orang lain. Adanya keterbatasan yang dulunya dialami ketika berinteraksi 

seperti hambatan jarak dan waktu, kini dapat dimudahkan dengan hadirnya 

teknologi komunikasi seperti handphone. Saat ini, keberadaan handphone  telah 

menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Jika dulu handphone hanya 

dapat digunakan untuk telepon dan mengirim pesan singkat (SMS) saja, namun 

sekarang sejalan dengan perkembangannya, handphone dilengkapi dengan fitur-

fitur menarik yang dapat digunakan mulai dari mendengarkan musik, 

mengabadikan moment melalui foto, bermain games, dan yang paling marak saat 

ini adalah untuk mengakses internet. Keunggulan handphone saat ini, membuatnya 

menjadi ponsel serbaguna yang biasa disebut ponsel pintar atau smartphone. 

Maraknya kehadiran smartphone yang telah menjadi gaya hidup masyarakat saat 

ini, mendorong munculnya aplikasi-aplikasi internet gratis yang dapat diunduh 

melalui perangkat smartphone tersebut.  

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dengan hadirnya 

smartphone, telah membawa dampak yang besar terhadap berbagai bidang 

kehidupan terutama menjamurnya penggunaan internet khususnya media sosial di 

masyarakat. Media sosial memungkinkan penggunanya untuk dapat 
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berkomunikasi satu sama lain. Interaksi yang berlangsung tidak hanya terjadi pada 

pesan teks tetapi dapat melalui pesan suara dan video call yang menarik perhatian 

penggunanya. Salah satunya adalah aplikasi pesan media sosial yang saat ini 

banyak digunakan pengguna smartphone yaitu LINE.  

LINE adalah layanan aplikasi messaging yang dibuat oleh perusahaan NHN 

Corporation asal Jepang. LINE pada awal dirilisnya hanya bisa dipakai di sistem 

operasi Android dan IOS pada Juni 2011. Kemudian LINE mengeluarkan aplikasi 

yang dapat digunakan dalam perangkat dengan sistem operasi Windows dan Mac 

pada tahun 2012. Pengguna LINE di Indonesia sendiri telah mencapai satu juta 

akun di tahun 2016 dan angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara-

negara lainnya seperti Thailand dan Taiwan yang mencapai angka tidak lebih dari 

500 ribu akun (www.selular.id, 2016). 

LINE memiliki memiliki beberapa fitur didalamnya seperti Sticker, 

Attachment, Voice call,  Video Call, Timeline dan LINE Today. LINE menjadi 

terkenal sebagai pesan instan di media sosial yang tidak hanya berguna sebagai 

penyampai pesan kata, namun juga dikenal dengan stiker-stiker yang unik dan 

lucu. Stiker-stiker ini digunakan penggunanya sebagai pengganti ekspresi wajah 

mereka saat bertukar pesan dengan pengguna Line lainnya. Ketertarikan pengguna 

LINE terhadap stiker-stiker yang lucu dan unik tersebut kemudian dimanfaatkan 

NHN Japan untuk berjualan stiker. 

Tidak hanya sekedar menawarkan fitur berbagi pesan dan stiker, LINE juga 

menyediakan fitur voice call dimana penggunanya bisa menelpon ke sesama dan 

http://www.selular/
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bahkan dapat bertatap muka melalui layanan video call. Keunggulan lainnya yaitu 

LINE dapat membuat grup chatting yang memuat lebih dari 300 pengguna 

didalamnya, serta adanya fitur people nearby yang dapat memungkinkan para 

pengguna menemukan dan berhubungan dengan teman baru berdasarkan lokasi 

pengguna. Keunggulan-keunggulan dari LINE ini membuat masyarakat lebih 

tertarik melakukan proses komunikasi di aplikasi ini dibandingkan dengan yang 

lainnya. Data yang didapatkan dari Tekno.kompas.com (2016) sebanyak 72 ribu 

orang masuk dalam perhitungan pengguna aktif  bulanan atau Monthly Active User 

(MAU) dari layanan Line. Angka MAU dari pengguna LINE mendekati MAU 

pengguna Facebook di Indonesia yang mencapai angka 88 ribu per bulan. 

Media sosial membantu penggunanya untuk dapat lebih mudah berinteraksi 

dengan pengguna lainnya. Manusia yang awalnya harus bertatap muka untuk 

melakukan proses komunikasi, kini dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat 

komunikasinya tanpa terhalang jarak dan intensitas waktu tidak terbatas seperti 

melakukan komunikasi bertatap muka. Hal ini sesuai dengan teori Determinisme 

Teknologi yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan bahwa teknologi telah 

membentuk cara berfikir dan berperilaku individu dalam masyarakat (Santoso dan 

Setiansah, 2010). Berdasarkan teori ini, teknologi dapat mempengaruhi apa yang 

dilakukan oleh masyarakat. Dengan hadirnya teknologi seperti internet khususnya 

media sosial, dapat merubah pola perilaku masyarakat yang awalnya sering 

berkumpul bersama kerabat dan keluarga, kini lebih memanfaatkan media sosial 

untuk melakukan interaksi yang dirasa lebih mudah dan efisien. 
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Media Sosial dapat membantu penggunanya untuk tidak hanya sekedar 

mencari teman baru tapi juga dapat menemukan sahabat lama mereka. Menurut 

Nasrullah (2017), makna sosial di internet adalah dimana sebuah platform web 

dapat membuat orang untuk membentuk sebuah jaringan sosial (social 

networking) dan membawa suatu individu pada kebersamaan serta dapat 

memediasi perasaan kebersamaan secara virtual. Bentuk dan cara kerja media 

sosial tidak berbeda dengan komputer. Di dalam internet ada sebuah sistem 

hubungan antar pengguna yang bekerja sesuai dengan teknologi komputer yang 

saling terhubung. Kemudian keterhubungan antar pengguna itu membentuk sebuah 

jaringan sampai pada realitas sosial; konsep ini bisa dipahami sebagai techno-

social system (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah, 2017) 

Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap pengguna membentuk 

jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna yang sudah diketahui sebelumnya 

dan sering bertemu di dunia nyata (offline) maupun membentuk hubungan 

pertemanan baru (Nasrullah, 2017). Membentuk hubungan pertemanan merupakan 

salah satu cara yang dilakukan manusia untuk dapat memiliki hubungan kedekatan 

yang berarti dengan orang lain di dekatnya. Pembentukan jaringan pertemanan 

yang baru di media sosial dapat didasarkan pada sesuatu hal yang sama seperti 

hobi, asal sekolah, profesi pekerjaan, atau sudut pandang politik. Studi yang 

dilakukan oleh Larson Csikszantmihalyi, dan Graef (dalam Wisnuwardhani & 

Mashoedi, 2012), yang menemukan bahwa sebanyak 70 persen dari 179 remaja 

dan orang dewasa melakukan aktivitas bersama orang lain setidaknya dua kali 
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dalam sehari. Hal ini menunjukan bahwa hubungan dengan orang lain merupakan 

aspek signifikan dan sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Hubungan pertemanan yang erat dapat dibangun dengan beberapa cara, 

seperti saling membantu, menceritakan rahasia dan berbagi pengalaman 

emosional. Menurut Kelley (dalam Dayakisni & Hudaniyah, 2015), suatu 

hubungan dapat disebut hubungan yang erat bila didalamnya terdapat 

interpendensi yang kuat dan biasanya memiliki beberapa ciri khas diantaranya: (1) 

ada frekuensi interaksi yang kerap untuk waktu yang relatif panjang, (2) 

melibatkan bermacam-macam bentuk kegiatan atau peristiwa, dan (3) saling 

pengaruh yang kuat mewarnai hubungan kedua orang tersebut misalnya 

persahabatan yang timbul dari rasa positif seperti cinta, kasih sayang dan 

perhatian. 

Manusia memerlukan kehadiran teman yang memungkinkan mereka untuk 

dapat mengungkapkan perasaan dan berbagi cerita. Hal ini dapat dilakukan 

melalui chatting di media sosial khususnya Line. Chatting di media sosial 

memungkinkan seseorang untuk membentuk sebuah hubungan pertemanan dengan 

orang lain di dunia maya, kapan saja dan dimana saja  walaupun tidak berjumpa 

secara langsung dan memungkinkan seseorang dapat membuka perkenalan sebagai 

suatu bentuk hubungan baru dengan teman online, karena saat chatting banyak 

orang berteman dan merasa akrab tanpa pernah berjumpa langsung.  

LINE menjadi salah satu media sosial yang dapat memudahkan manusia 

untuk melakukan interaksi dan membentuk hubungan pertemanan satu dengan 
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lainnya. Pengguna dapat menemukan teman lama dan teman barunya yang berada 

dari tempat yang jauh sekalipun. Mereka dapat berbicara secara online ke 

pengguna lainnya yang berasal dari daerah yang berbeda dengan budaya dan cara 

hidup mereka. LINE  juga dapat membantu penggunanya untuk tetap berhubung 

dengan temannya kapan saja dengan waktu yang tidak terbatas. 

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh dari intensitas penggunaan media sosial LINE dalam berinteraksi terkait 

dengan tingkat keeratan hubungan pertemanan di kalangan mahasiswa. Peneliti 

memilih mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang angkatan 2013 sebagai subjek penelitian karena mereka yang 

dikategorikan sebagai Net Generation. Net Generation adalah generasi yang telah 

familiar dengan kehadiran internet, dan mereka memanfaatkan internet untuk 

memudahkan berbagai aktifitasnya termasuk untuk kegiatan berinteraksi. 

Kalangan yang termasuk dalam Net Generation adalah orang-orang yang lahir 

diantara tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 (www.stikosa-aws.ac.id, 2013). 

Kebutuhan mahasiswa untuk melakukan komunikasi terhalang oleh keterbatasan 

waktu yang menyebabkan sulitnya untuk melakukan komunikasi secara langsung 

atau tatap muka. Disela kesibukannya, mahasiswa membutuhkan teman untuk 

melakukan percakapan untuk menghibur satu sama lain dan penghilang stres. 

Mahasiswa juga membutuhkan komunikasi dengan temannya untuk berbagi 

pengalaman dan keluh kesah serta menyelesaikan permasalahan pribadi mereka 

melalui media sosial khususnya LINE. Dipilihnya jurusan Ilmu Komunikasi 

http://www.stikosa-aws.ac.id/
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angkatan 2013 karena mahasiswa tingkat akhir ini telah mempelajari ilmu yang 

membahas tentang media baru dan teknologi komunikasi sehingga diharapkan 

dapat memberikan tanggapan yang lebih baik dalam menjawab masalah penelitian 

ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh intensitas penggunaan Media 

Sosial LINE dalam berinteraksi terhadap tingkat keeratan hubungan pertemanan 

pada mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 Universitas Muhammadiyah 

Malang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh dari 

intensitas penggunaan Media Sosial LINE dalam berinteraksi terhadap keeratan 

hubungan pertemanan pada mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademis 

Secara akademis peneliti berharap, penelitian ini dapat menjadi referensi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Komunikasi 

khususnya tentang pengaruh penggunaan media sosial dalam proses interaksi 

serta dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur bagi peneliti selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis. 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang berguna dan 

dapat memberikan sumbangan ide atau gagasan dan juga sebagai informasi 

tentang pengaruh intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat 

keeratan hubungan pertemanan di kalangan mahasiswa.  

 




