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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Interaksi Sosial 

Menurut Walgito (1990) dalam Dayakisni & Hudaniyah (2015), 

menjelaskan tentang interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara satu 

individu dengan yang lainnya sehingga terbentuk adanya hubungan saling 

timbal balik. Sementara itu Soekanto (1997) dalam Dayakisni & Hudaniyah 

(2015) menjelaskan interaksi sosial sebagai hubungan antar orang dengan 

orang atau dengan kelompok manusia lainnya.  

Interaksi sosial dapat terbentuk dengan dua syarat, yaitu (1) adanya 

kontak sosial, dan (2) adanya komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara 

individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara 

kelompok dengan kelompok. Kontak sosial dapat bersifat primer, jika terjadi 

secara langsung (face-to-face), dan dapat bersifat sekunder jika terjadi melalui 

perantara orang atau media lainnya. Sementara komunikasi, baik yang berupa 

verbal maupun nonverbal menjadi saluran penyampaian perasaan ataupun ide 

dan pikiran. Komunikasi juga bisa sebagai media untuk menafsirkan dan 

memahami perasaan dan pikiran orang lain (Dayakisni & Hudaniyah, 2015). 

Melakukan interaksi melalui media sosial LINE merupakan salah satu bentuk 

kontak sosial yang bersifat sekunder karena hubungan interaksi yang terjadi 

tidak secara langsung atau melalui perantara media. 
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2.1.1 Bentuk-Bentuk Dasar Interaksi Sosial 

Interaksi sosial mempunyai bentuk- bentuk dasar seperti yang 

dikemukakan oleh beberapa tokoh dan dirangkum sebagai berikut: 

(a) Imitasi  

Menurut Gerungan (1996) dalam Dayakisni & Hudaniyah (2015), 

perilaku imitasi dapat membuat individu atau kelompok terdorong 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Imitasi 

mempunyai peranan yang  penting. Ketika seorang manusia 

mengikuti suatu contoh yang baik, hal itu dapat merangsang orang 

lain yang melihatnya untuk melakukan prilaku yang baik pula. 

Seseorang yang telah dididik dalam tradisi tertentu dalam hal 

moral dan sosial, maka orang tersebut telah mempuyai kerangka 

dalma hal bertingkah laku dan sikap moral yang dapat menjadi hal 

penting untuk perkembangan perilaku positifnya.  

(b) Sugesti 

Gerungan (1996) dalam Dayakisni & Hudaniyah (2015), 

menyatakan antara sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan 

interaksi sosial mempunyai arti yang hampir sama. Keduanya 

dapat saling mempengaruhi antara individu atau kelompok yang 

satu dengan yang lainnya. Perbedaannya, jika imitasi sebagai 

proses peniruan terhadap suatu yang berasal dari luar diri manusia, 
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sedangkan sugesti akan memberi pandangan atau sikap dari diri 

seseorang kepada orang lain dari luar dirinya.  

Dapat dikatakan bahwa sugesti bisa dilakukan kemudian diterima 

oleh orang lain tanpa adanya kritik sebelumnya. Soekanto (1990) 

dalam Dayakisni & Hudaniyah (2015), juga menyatakan bahwa 

proses sugesti dapat terjadi jika seseorang yang memberi suatu 

pandangan tersebut adalah orang yang mempunyai wibawa atau 

bisa terjadi karena orang tersebut mempunyai jiwa yang otoriter. 

(c) Identifikasi 

Identifikasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk serupa dengan 

orang lain secara lahiriah maupun batiniah (Ahmad, 1990 dalam 

Dayakisni & Hudaniyah, 2015). Proses identifikasi biasanya 

terjadi secara tidak sadar, artinya identifikasi ini dilakukan 

berdasarkan perasaan-perasaan atau kecendrungan dirinya yang 

tidak diperhitungkan secara rasional dimana identifikasi akan 

berguna untuk melengkapi sistem norma, cita-cita dan pedoman 

yang bersangkutan. Identifikasi memungkinkan terjadinya 

pengaruh yang lebih mendalam daripada proses imitasi dan sugesti 

walaupun ada kemungkinan bahwa pada mulanya identifikasi 

diawali oleh adanya imitasi maupun sugesti. 

(d) Simpati  
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Menurut Dayakisni & Hudaniyah (2015), simpati merupakan suatu 

bentuk interaksi yang melibatkan adanya ketertarikan individu 

terhadap individu lainnya. Simpati timbul tidak berdasarkan pada 

pertimbangan yang logis dan rasional, melainkan berdasarkan 

penilaian perasaan dan didorong oleh adanya keinginan untuk 

memahami pihak lain dan bekerja sama.  

Smith (1996) dalam Dayakisni & Hudaniyah (2015), membedakan 

dua bentuk dasar simpati, yaitu: (1) simpati yang menimbulkan 

respon secara cepat (hampir seperti refleks), dan (2) simpati yang 

sifatnya lebih intelektual, artinya seseorang dapat bersimpati pada 

orang lain sekalipun dia tidak dapat merasakan apa yang dia 

rasakan. 

2.2 Media sosial 

2.2.1 Pengertian Media Sosial 

Menurut Shirky (2008) dalam Nasrullah (2017), media sosial adalah 

alat untuk berbagi (to share) dan bekerja sama (to co-operate) antara 

pengguna serta melakukan tindakan kolektif yang segalanya berada di luar 

kerangka institusional maupun organisasi.  

Boyd (2009) dalam Nasrullah (2017) menjelaskan bahwa media sosial 

sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus 

tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki 
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kekuatan pada user-generated content (UCG) dimana konten dihasilkan 

oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. 

Sedangkan Mandibergh (2012) dalam Nasrullah (2017) mengatakan 

bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara 

pengguna yang menghasilkan konten (user generated content).  

Mieke Young (2012) dalam Nasrullah (2017) mengartikan kata media 

sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling 

berbagi di antara individu (to share one-to-one) dan media publik untuk 

berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Menurut Van Dijk (2013) dalam Nasrullah (2017), media sosial adalah 

platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena 

itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang 

menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebgaia sebuah ikatan 

sosial. 

2.2.2 Karakteristik Media Sosial 

Media sosial adalah salah satu platform yang ada di media siber. Oleh 

karena itu, karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan yang 

dimiliki oleh media siber. Adapun karakteristik media sosial menurut 

Nasrullah (2017), yaitu: 

a. Jaringan (Network) Antarpengguna 
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Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer 

maupun perangkat keras lainnya. Karakter media sosial adalah 

membentuk jaringan diantara penggunanya. Tidak peduli apakah di 

dunia nyata (offline) antarpengguna itu saling kenal atau tidak, 

namun kehadiran media sosial memberikan medium bagi pengguna 

untuk berhubung secara mekanisme teknologi. 

b. Informasi (Information) 

Di media sosial, informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh 

pengguna. Komoditas tersebut pada dasarnya merupakan komoditas 

yang diproduksi dan didistribusikan antarpengguna itu sendiri. Dari 

kegaitan konsumsi inilah pengguna lain membentuk sebuah jaringan 

yang pada akhirnya secara sadar dan tidak bermuara pada institusi 

masyarakat berjejaring (network society). 

c. Arsip (Archive) 

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan 

pun dan melalui perangkat apapun.  

d. Interaksi (Interactivity) 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan 

antarpengguna. Jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan 
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pertemanan atua pengikut (follower) di internet semata, tetapi juga 

harus dibangun dengan interaksi antarpengguna. 

e. Simulasi Sosial (Simulation of Society) 

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya 

masyarakat (society) di dunia virtual. Baudrillard (1994) 

mengungkapkan gagasan simulasi bahwa kesadaran akan yang real di 

benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas 

semu. Kondisi ini disebabkan oleh imaji yang disajikan media secara 

terus menerus. Khalayak seolah-olah berada di antara realitas dan 

ilusi sebab tanda yang ada di media sepertinya telah terputus dari 

realitas. Di media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan 

bahkan mirip dengan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi 

adalah simulasi dan terkadnag berbeda sama sekali. 

f. Konten oleh pengguna (User-Generated Content) 

Karakteristik media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau 

lebih populer disebut dengan user generated content (UCG). Term 

ini menunjukkan bahwa di media sosial konten sepenuhnya milik dan 

berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. Media baru, 

termasuk media sosial menawarkan perangkat atau alat serta 

teknologi baru yang memungkinkan khalayak (konsumen) untuk 

mengarsipkan, memberi keterangan, menyesuaikan dan menyirkulasi 
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ulang konten media dan ini membawa pada kondisi media yang Do-

It-Yourself. 

g. Penyebaran (Share/Sharing) 

Penyebaran (share/sharing) merupakan karakter lainnya dari media 

sosial. Medium ini tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun 

dari dan dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan 

sekaligus dikembangkan oleh penggunanya. Praktik ini merupakan 

ciri khas dari media sosial yang menunjukkan bahwa khalayak aktif 

menyebarkan konten sekaligus mengembangkannya. Maksud dari 

pengembangan ini adalah konten yang ada mendapatkan, misalnya, 

komentar yang tidak sekedar opini, tetapi juga data atau fakta terbaru. 

2.2.3 Jenis-Jenis Media Sosial 

Menurut Nasrullah (2017), setidaknya ada enam kategori besar untuk 

melihat pembagian sosial, yakni: 

a. Jurnal Online (Blog) 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengunggah aktivitas seharian, saling mengomentari dan 

berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Istilah Blog 

berasal dari kata “weblog”, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn 

Berger pada 1997 pada jurnnal pribadi online. 

b. Jurnal Online Sederhana atau Mikroblog (Microblogging) 
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Tidak berbeda dengan jurnal online (blog), microblogging merupakan 

jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan 

mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. 

c. Media Berbagi (Media Sharing) 

Situs berbagi media (media sharing) merupakan jenis media sosial yng 

memfasilitasi penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen 

(file), video, audio, gambar dan sebagainya. 

d. Penanda Sosial (Social Bookmarking) 

Penanda sosial atau social bookmarking merupakan media sosial yang 

bekerja untuk mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari 

informasi atau berita tertentu secara online. 

e. Media Konten Bersama atau Wiki 

Wiki merupakan situs yang kontennya hasil kolaborasi dari para 

penggunanya. Mirip dengan kamus atau ensiklopedia, wiki 

menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah hingga rujukan 

buku atau tautan tentang satu kata. Dalam praktiknya, penjelasan-

penjelasan tersebut dikerjakan oleh para pengunjung. Artinya, ada 

kolaborasi atua kerja bersama dari semua pengunjung untuk mengisi 

konten dalam situs ini. 

f. Media Berjejaring Sosial (Social Netwoking) 

Social Networking atau jaringan sosial merupakan medium yang 

paling populer dalam kategori media sosial. Medium ini merupakan 
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sarana yang bisa digunakan pengguna untuk melakukan hubungan 

sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial tersebut, 

di dunia virtual. 

Kehadiran situs jaringan sosial seperti Line, sebagai media yang 

memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial 

di ruang siber. Karakter utama dari situs jejaring sosial adalah setiap 

pengguna membentuk jaringan pertemanan, baik terhadap pengguna 

yang sudah diketahuinya dan kemungkinan serin bertemu di dunia 

nyata (offline) maupun membentuk jaringan pertemanan baru. Dalam 

banyak kasus, pembentukan pertemanan baru ini berdasarkan pada 

sesuatu yang sama, misalnya hobi atau kegemaran, sudut pandang 

politik, asal sekolah/universitas, atau profesi pekerjaan. 

2.3 Intensitas Penggunaan Media Sosial dalam Berinteraksi 

Menurut Daryanto (1997), intensitas adalah keadaan tingkatan atau 

ukuran intensnya. Penggunaan didefinisikan sebagai proses mempergunakan 

sesuatu (Daryanto, 1997).  

Penggunaan media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dan 

frekuensi penggunaan dalam berbagai jenis isi media yang digunakan. 

Kehidupan manusia tidak lepas dari proses komunikasi, dan media sosial 

menjadi salah satu alat yang berperan penting untuk melakukan proses 

interaksi antar satu dengan yang lainnya. Dengan adanya media, manusia 

dapat berinteraksi dengan dunia luar atau mengetahui apa yang terjadi di 
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lingkungan sekitarnya. Media sosial telah dianggap sebagai salah satu media 

komunikasi online yang memberikan kemudahan bagi khalayak untuk 

memenuhi kebutuhan  komunikasinya. 

Dalam intensitas penggunaan internet pada seseorang, terdapat  hal-hal 

yang dapat diamati, yaitu: 

1) Frekuensi, artinya seberapa sering orang tersebut mengakses media sosial.  

2) Durasi, artinya seberapa lama orang tersebut mengakses media sosial. 

3) Tingkat perhatian, yaitu bagaimana seseorang menyempatkan waktunya 

secara khusus untuk berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial. 

Jadi, intensitas penggunaan media sosial dapat diartikan sebagai  

seberapa sering dan seberapa lama seseorang dalam  menggunakan atau 

mengakses sebuah media sosial serta bagaimana orang tersebut meyempatkan 

waktunya secara khusus untuk berinteraksi dengan orang lain melalui media 

sosial. 

2.4 Jejaring Sosial LINE 

Line adalah suatu aplikasi jejaring sosial yang digunakan untuk 

kegiatan berkirim pesan secara gratis di perangkat smartphone. Line 

difungsikan dengan jaringan internet dan dapat digunakan di berbagai 

platform selain smatphone seperti tablet dan komputer sehingga penggunanya 

dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, 
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video, pesan suara dan lain-lain. Melalui aplikasi Line, penggunanya juga bisa 

melakukan voice call dan video call secara real time dan gratis.  

Line dikembangan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation 

dan pertama kali dirilis bulan Juni 2011yang awalnya hanya dapat digunakan 

di sistem IOS dan Android. Kemudian di tahun 2012, Line secara resmi 

meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan pada perangkat Mac dan 

Windows.  

 Adapun kelebihan yang dimiliki Line antara lain: 

h. Line dapat digunakan untuk bertelefon secara gratis (free call) hanya 

dengan memakai data internet. 

i. Line dapat membuat sebuah grup yang memuat lebih dari 300 akun. 

j. Memiliki berbagai macam autotext dan bermacam-macam gambar 

yang unik dalam bentuk stiker atau emoticon.  

k. Menyediakan password yang hanya dapat dibuka oleh pemilik akun 

tersebut. 

l. Dapat tersambung dengan nomor telepon pribadi, sehingga pengguna 

dapat berteman di Line secara otomatis dengan pengguna akun Line 

lainnya melalui nomor telepon. 

2.4.1 Fitur Line. 

Line memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial lainnya, 

diantaranya: 
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a. Sticker 

Line menyediakan berbagai sticker yang menarik sebagai pengganti 

ekspresi wajah pengguna ketika sedang bertukar pesan dengan 

pengguna lainnya. Sticker di Line membuat komunikasi antar 

pengguna lebih fleksibel saat berkirim pesan. Ketika berikirim pesan 

hanya menggunakan teks, interaksi yang terjadi akan datar, tanpa 

intonasi dan tak jarang menjadi salah dipahami. Ada lebih dari 200 

sticker menarik yang disediakan Line untuk membantu 

mengekspresikan perbincangan dalam bentuk gambar. 

b. Attachment 

Attachment merupakan salah satu fitur yang disediakan Line untuk 

mengirimkan dokumen baik berupa gambar, video, data, musik, atau 

dokumen lainnya yang dapat dikirimkan ketika bertukar pesan ke 

sesama pengguna Line. Dengan adanya attachment, akan sangat 

membantu dalm bertukar informasi atau mengirim dokumen penting 

ke pengguna Line lainnya. 

c. Voice call dan Video Call 

Tidak hanya untuk berkirim pesan teks, Line juga dapat digunakan 

untuk melakukan panggilan suara dan video secara gratis (free call) 

hanya dengan memanfaatkan kuota atau jaringan internet pada 

smartphone. Fitur ini diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih 
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menginginkan kemudahan dalam berkomunikasi karena tidak perlu 

repot untuk mengetik pesan teks dengan pengguna lainnya. 

d. Timeline 

Melalui timeline, pengguna berbagai posting-an yang di update oleh 

pengguna Line maupun akun resmi dari Line yang berisi informasi-

informasi seputar sosial, politik dan lainnya, bahkan yang sekedar 

hanya berisi curahat hati dari pengguna akun Line tersebut. 

e. Line Today 

Line Today berisi berbagai konten berita dari berbagai organisasi 

media online yang bekerjasama dengan Line. Pengguna dapat meng-

update informasi dari bermacam media online dan tetap terkoneksi 

dengan pengguna lainnya tanpa harus beranjak dari Line. 

2.5 Hubungan Pertemanan 

Devito (2003) dalam Wisnuwardhani & Mashoedi (2012) 

mengemukakan beberapa alasan seseorang membina hubungan pertemanan. 

Alasan seseorang membina hubungan dapat karena ingin memperoleh 

stimulasi. Stimulasi disini mengandung arti ransangan atau masukan dari 

orang lain. Sebagai makhluk yang berpikir, seseorang membutuhkan teman 

untuk berdiskusi dan membicarakan ide-idenya. Orang juga butuh ransangan 

yang bersifat fisik, seperti menyentuh dan disentuh atau memegang dan 

dipegang. Sebagai makhluk yang memiliki emosi, adanya ransangan emosi 

dapat membuat seseorang tertawa, menangis, merasakan kehangatan, 
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persahabatan dan cinta. Semuanya ini akan terpenuhi bila seseorang berada 

dalam sebuah hubungan interpersonal. Melalui hubungan interpersonal, orang 

juga dapat mengenal diri sendiri secara lebih baik melalui masukan-masukan 

yang diberikan ataupun perilaku yang ditampilkan orang lain terhadap dirinya. 

Dengan demikian, sebagai makhluk sosial,manusia memang membutuhkan 

kehadiran orang lain untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya.  

Menurut Dayakisni dan Hudaniyah (2015), manusia membutuhkan orang 

lain sebagai standard untuk mengevaluasi perilakunya. Hubungan dengan 

orang lain akan memberikan dukungan emosional dalam bentuk perhatian dan 

kasih sayang. Selain itu hubungan dengan orang lain dapat memberikan 

perasaan positif yang dihubungkan dengan kedekatan (keintiman) hubungan 

antar pribadi, persahabatan, afeksi, komunikasi, dan cinta. Kemudian, orang 

lain dapat memberikan berbagai tipe perhatian kepada kita dalam bentuk 

perhatian, pengakuan, status, dan sebagainya. 

2.5.1 Faktor-Faktor Daya Tarik Hubungan Pertemanan 

Menurut Dayakisni & Hudaniah (2015), terdapat beberapa faktor yang 

sangat penting dalam menentukan daya tarik hubungan pertemanan 

dengan orang lain, diantaranya: 

a. Kesamaan (Similarity) 

Manusia cenderung menyukai orang yang sama dengannya dalam 

sikap, nilai, minat, latar belakang dan kepribadian. Saat menyukai 

seseorang, manusia ingin orang lain memilih sikap yang sama 
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dengannya. Orang yang mempunyai kesamaan sikap, cenderung 

menyetujui dan mendukung keyakinannya tentang kebenaran suatu 

pandangan.  

b. Kedekatan (Proximity) 

Manusia cenderung menyukai seseorang yang tempat tinggalnya 

berdekatan. Persahabatan lebih mudah timbul diantara tetangga 

yang berdekatan atau diantara mahasiswa yang berdekatan. Orang 

yang memiliki harapan berinteraksi lebih sering dengan mereka 

yang tinggal paling dekat dengannya. Hal ini menyebabkan 

seseorang cenderung untuk menekankan aspek-aspek positif dan 

meminimalkan aspek negatif dari hubungan itu sehingga hubungan 

di masa datangakan lebih menyenangkan. 

c. Keakraban (Familiarity) 

Kekerapan berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa 

sukanya terhadap orang itu. Robert Zajonc (1968) perintis dari 

riset tentang efek terpaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

orang mengembangkan perasaan positif pada obyek dan individu 

yang sering mereka lihat.  

d. Daya Tarik Fisik 

Salah satu alasan mengapa daya tarik fisik menjadi salah satu 

faktor penting dalam hubungan pertemanan karena sebagian ras 

dan jenis kelamin, penampiln fisik adalah sumber informasi yang 
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tampak dan dengan cepat mudah didapat. Seseorang yang 

memiliki daya tarik fisik cenderung memiliki harga diri tinggi 

daripada yang kurang menarik fisiknya dan cederung kurang 

agresif dibandingkan seseorang yang kurang menarik. Selain itu, 

mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih baik, lebih 

asertif dan percaya diri. 

e. Kemampuan (Ability) 

Orang yang mampu, kompeten dan pintar dapat memberi beberapa 

ganjaran (keuntungan) kepada orang lain. Mereka dapat membantu 

dalam menyelesaikan masalah, memberikan nasehat, membantu 

menafsirkan kejadian-kejadian yang ada dan sebagainya. Hal ini 

menyebabkan orang yang kompeten dan pintar lebih disukai 

daripada yang tidak kompeten dan tidak pintar. 

f. Tekanan Emosional (Stress) 

Bila orang berada dalam situasi yang mencemaskan atau 

menakutkan, ia cenderung menginginkan kehadiran orang lain, 

sehingga timbul rasa suka pada orang tersebut. 

g. Munculnya Perasaan/Mood yang Positif (Positive Emotional 

Arousal) 

Manusia cenderung tertarik atau suka kepada orang dimna 

kehadirannya berbarengan dengan munculnya perasaan positif, 
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bahkan meski perasaan positif yang muncul tidak berkaitan dengan 

perilaku orang tersebut. 

h. Harga Diri Rendah 

Bila harga diri direndahkan,hasrat untuk bergabung atau berteman 

dengan orang lain bertambah, dan ia semakin ingin untuk 

menerima kasih sayang dari orang lain. 

i. Kesukaan secara Timbal Balik (Reciprocal Liking) 

Ketika seseorang mengetahui ada yang menyukainya, maka orang 

tersebut dapat mengharapkan ganjaran (reward) dari mereka yang 

menyukainya. Seseorang dapat mengharapkan orang lain akan 

membantunya di masa yang akan datan, dan akan mengalami 

perasaan baik/positif menghadapi suatu kenyataan bahwa orang 

lain cukup memikirkan tentangnya menjadi seorang teman. Karena 

itu kesukaan menghasilkan kesukaan. Persahabatan biasanya 

memberikan arti bahwa persahabatan itu akan kembali lagi. 

j. Ketika yang Berlawanan saling Tertarik: Saling Melengkapi 

(Complementary). 

Individu yang memiliki kepribadian dominan tidak akan 

berhubungan lebih lama dengan orang lain yang lebih dominan 

juga. Individu yang dominan membutuhkan partner/pasangan yang 

submisif yang akan membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
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diantara mereka. Perilaku yang saling melengkapi adalah mungkin 

untuk tingkah laku dominan-submisif. 

2.6 Tingkat Keeratan Hubungan Pertemanan 

Hubungan pertemanan yang dilakukan dengan orang lain terkadang dapat 

berlangsung singkat, namun dapat juga berlangsung lama. Hubungan 

pertemanan yang berlangsung lama biasanya ditandai dengan derajat keeratan 

yang semakin kuat. Menurut Kelley (1998, dalam Dayakisni dan Hudaniah, 

2015), suatu hubungan yang erat bila didalamnya terdapat interpendensi yang 

kuat dan memiliki beberapa karakteristik diantaranya; ada frekuensi interaksi 

yang kerap untuk waktu yang relatif panjang, melibatkan bermacam-macam 

bentuk kegiatan dan peristiwa dan saling pengaruh yang kuat mewarnai 

hubungan kedua orang tersebut.  

Hubungan pertemanan yang erat biasanya melewati suatu proses atau 

tahapan. Menurut Levinger dan Snoek (1972, dalam Dayakisni dan Hudaniah, 

2015) menjelaskan beberapa tahapan dalam suatu hubungan. Di tahap 

pertama, kedua orang tidak saling menyadari yang berada dalam titik Zero 

Contact. Di tahap selanjutnya disebut kontak permukaan (dasar) dimana 

kedua orang sudah mulai melakukan interaksi baik melalui percakapan 

langsung atau melalui media perantara. Kontak dasar ini merupakan awal dari 

interpendensi atau permulaan suatu hubungan. Bila tingkat interpendensi 

bertambah, orang akan memasukin tahap mutualitas. Mutualitas merupakan 
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suatu rangkaian interpendensi mulai dari yang intensitasnya kurang kuat 

sampai yang benar-benar kuat. 

Kedua, menurut Altman dan Taylor menggambarkan tentang tingkatan-

tingkatan perkembangan hubungan dari tahap dasar hingga menjadi erat 

(intim). Karena dua orang yang berhubungan semakin erat, maka akan terjadi 

peningkatan dalam keluasan dan kedalaman wilayah pribadi yang saling 

diungkapkan. Prosesnya diantaranya:  

1. Tahap orientasi, yaitu interaksi yang terbatas pada topik pembicaraan 

yang sedikit dan dangkal. 

2. Pertukaran penjajakan afeksi, dimana pada tahap ini orang bersedia atau 

membolehkan orang lain untuk mengetahui atau memahamimu dengan 

baik. 

3. Pertukaran afeksi, yaitu interaksi yang melibatkan beberapa aspek 

pribadi. Disini terjadi peningkatan komunikasi yang menitikberatkan pada 

wilayah pribadi, bahkan ungkapan perasaan intim sering ditunjukan. 

Selanjutnya menurut Bescheid, dkk (1984, dalam Dayakisni dan Hudaniah, 

2015) mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat keeratan hubungan 

berdasarkan berdasar pada tiga komponen yaitu: 

1. Frekuensi interaksi, yaitu rata-rata jumlah waktu per-hari yang dihabiskan 

untuk diri sendiri dan orang lain. 
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2. Keragaman dan kekuatan interaksi, yaitu dalam kegiatan atau peristiwa apa 

saja interaksi biasa dilakukan. 

3. Kekuatan pengaruh dalam interaks, yaitu besarnya atau kuatnya pengaruh 

orang lain dalam pikiran, perasaan dan perilaku seseorang individu. 

2.7 Pertemanan di Media Sosial 

Pertemanan di media sosial yang dilakukan para pengguna internet 

sebagai salah satu bentuk hubungan antarpribadi dalam dunia cyber yang 

mengacu pada komunikasi antarpribadi yang dikemukakan Devito (1997). 

Devito (1997) menyebutkan ketika seseorang menggunakan internet, 

aktivitas yang dilakukan antara lain untuk mencari teman baru 

(berkenalan), dan menjalin hubungan secara online. Seiring dengan 

meningkatnya jumlah pengguna internet, hubungan pertemanan dunia 

maya pun dapat terbentuk dengan meningkatnya pemakaian media sosial 

untuk media berinteraksi. 

Pertemanan di Media sosial adalah salah satu jenis hubungan yang 

dijalin oleh seseorang dalam dunia cyber. Demikian pentingnya hubungan 

ini membuat internet tidak hanya sekedar teknologi, bukan pula tentang 

informasi, tetapi ia adalah komunikasi. Dari komunikasi itulah kemudian 

tumbuh berbagi hubungan-hubungan yang sudah ada maupun yang tak 

terduga sejak awal. 

Dalam menjalin pertemanan di media sosial, para chatter dituntut 

memiliki kemampuan membangun hubungan baik diantara mereka. Dalam 
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mewujudkan hubungan baik tersebut, Devito (1997) menekankan pada 

keterbukaan (openness), empati (empathy), sikap mendukung 

(supportiveness), sikap positif (positiveness), dan kesetaraan (equality).  

Hubungan pertemanan yang akrab (persahabatan) tidak segera terjadi 

setelah pertemuan langsung saat chatting. Keakraban yang tumbuh 

diantara para chatter cenderung berlangsung secara bertahap. Seiring 

dengan bertambah akrabnya hubungan di media sosial, maka akan 

dirasakan wajar bila seseorang terbuka atau “curhat” untuk masalah-

masalah yang bersifat pribadi dan hal ini tidak akan menimbulkan 

perasaan tidak nyaman pada pengguna media sosial lainnya.  

2.8 Teori Determinisme Teknologi 

Teori ini mendasarkan asumsi bahwa bagaimana teknologi dapat 

mempengaruhi setiap apa yang dilakukan masyarakat. Saat ini, manusia 

sangat bergantung pada teknologi seperti smartphone dan internet khususnya 

media sosial. Mereka menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam 

intensitas waktu yang tidak sedikit di setiap harinya, terutama untuk 

melakukan interaksi dengan sesama pengguna internet (media sosial). 

 Teori ini dicetuskan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 dalam 

tulisannya The Guttenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. 

Menurut McLuhan, teknologi telah membentuk cara berpikir dan berperilaku 

dalam masyarakat. Teknologi telah mengarahkan manusia untuk bergerak dari 

satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain (Santoso & Setiansah, 2010).  
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 McLuhan dalam Santoso & Setiansah (2010) membagi sejarah 

manusia menjadi empat periode, yakni masa masyarakat suku (tribal age), 

masyarakat beraksara (literate age), masa cetak (print age), dan era elektronik 

(electronic age). Menurut McLuhan,  teknologi lah yang mengubah bentuk 

media, mulai dari yang paling alamiah dengan bahasa lisan, hingga yang 

paling canggih dengan perangkat elektronik. 

Media massa sebagai teknologi komunikasi yang tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia. McLuhan menuturkan bahwa dalam 

suatu media, bukan isi yang penting melainkan media itu sendiri. Contohnya 

dengan adanya perkembangan teknologi seperti internet yang didalamnya 

memuat media sosial Line, membuat manusia dimudahkan dalam berinteraksi 

walaupun dengan keterbatasan jarak dan waktu.  

 Menurut McLuhan dalam Nasrullah (2017), teknologi komunikasi 

memberikan efek besar tidak hanya terhadap cara berkomunikasi, tetapi juga 

budaya, sosial, politik, hingga ekonomi. Teknologi komunikasi, internet, dan 

pengaruh yang muncul memberikan arah baru bagi perkembangan masyarakat 

di masa kini dan yang akan datang. Misalnya, bagaimana teknologi 

komunikasi memberikan saluran partisipasi aktif komunitas atau keterlibatan 

masyarakat dengan meningkatkan kemudahan komunikasi antarwarga dengan 

melampaui batas-batas geografis dan  sosial. 
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2.9 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini dijelaskan dalam indikator 

sebagai berikut: 

1) Variabel bebas (x): Intensitas penggunaan media sosial dalam berinteraksi. 

Tabel 2.1  

Definisi Operasional Variabel X 

Sub Variabel Indikator 

Durasi Jumlah waktu yang dihabiskan 

dalam mengakses media sosial Line 

untuk berinteraksi dalam sehari 

Frekuensi Seberapa sering pengguna 

mengakses media sosial Line untuk 

kegiatan berinteraksi 

Tingkat Perhatian Pengguna Line menyempatkan 

waktu secara khusus untuk 

berinteraksi dengan pengguna 

lainnya. 

 

2) Variabel dependen (y): Keeratan Hubungan Pertemanan 

Tabel 2.2 

Definisi Operasional Variabel Y 

Sub Variabel Indikator 
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Frekuensi interaksi Rata-rata jumlah waktu yang 

dihabiskan untuk diri sendiri dan 

orang lain. 

Keragaman dan kekuatan interaksi Interaksi yang dilakukan melibatkan 

berbagai bentuk kegiatan dan 

peristiwa. 

Keluasan dan kedalaman dalam 

hubungan 

Banyaknya topik yang 

dikomunikasikan dan derajat 

dalamnya “kepersoalan” inti dari 

individu. 

 

2.10 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data (Sugiyono, 2015). 

Berdasarkan kajian teoritik, dapat disusun suatu hipotesis penelitian 

yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yakni: 

1) Ha: Intensitas penggunaan Line dalam berinteraksi berpengaruh besar 

terhadap tingkat keeratan hubungan pertemanan pada mahasiswa. 
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2) Ho: Intensitas penggunaan Line dalam berinteraksi berpengaruh kecil 

terhadap tingkat keeratan hubungan pertemanan pada mahasiswa. 

 




