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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Media Sosialsebagai Media Baru 

Dalam dunia baru, apapun yang dapat dan tidak dapat di lakukan pada dunia 

nyata sebelumnya bisa dilakukan bahkan lebih dari itu. Dunia baru itu dinamakan 

dunia maya atau ruang maya (cyberspace). Berkembangnya teknologi internet 

dianggap sebagai penyelesaian masalah terhadap segala keterbatasan manusia untuk 

menjelajah dalam berbagai bentuk hal yang nyata tanpa adanya batasan. Dunia maya 

merupakan salah satu dari bagian “Era Baru Digital” yang mampu menciptakan 

komunitas manusia yang nantinya dapat terhindar dari keterbatasan dirinya dalam 

menangkap realitas yang ada. Dengan kata lain, penangkapan manusia terhadap 

realitas yang pada dasarnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Adanya dunia maya 

menawarkan budaya baru untuk kehidupan yang memungkinkan setiap orang untuk 

masuk ke dalam dunia realitas tanpa batas. Banyak informasi dan pengetahuan yang 

bisa dicari dan dijadikan sasaran eksplorasi oleh manusia(Hadi, 2005:4). 

Munculnya internet otomatis akan mempengaruhi perkembangan penggunaan 

media di masyarakat. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang dapat 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif dan yang mendukung adanya 

interaksi sosial. Melalui media sosial, setiap orang mampu membuat, menyunting, 

mempublikasikan konten berita, artikel, foto dan video karena lebih fleksibel, efektif 

dan juga efisian. Menurut sutikno (2011) dikutip dalam buku Media Sosial Baru 



8 

 

(Nurudin, 2012:53) media sosial muncul didasari ide untuk memudahkan dan 

menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia. Awal munculnya media sosial 

sebenarnya muncul pada tahun 1978 melalui telepon yang tersambung pada modem 

tetapi beberapa kalangan menyebutkan SixDegrees.com sebagai media sosial pertama 

di dunia karena hadir sebagai situs jejaring sosial yang membuat hubungan 

pertemanan tanpa harus saling mengenal dan bertatap muka secara langsung terlebih 

dahulu. 

 Pada era tahun 2000, munculnya Friendster menjadi pendorong berdirinya 

situs-situs jejaring sosial lainnya. Menurut Afandi (2012) dikutip dalam buku Media 

Sosial Baru (Nurudin, 2012:54) adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut: 

a. Collaborative Project, suatu media sosial yang dapat membuat konten 

sepertiWiki dan bookmark social. 

b. Blogs dan Microblogs, website yang memfalisitasi akan penyampaian opini, 

pengalaman dan kegiatan sehari-hari sang penulis sepertiKaskus, Blogger, 

WordPress, Multiply dan Plurk. 

c. Content Communities, aplikasi untuk saling berbagi foto dan video orang 

yang dituju sepertiYoutube. 

d. Social Networking Sites, aplikasi yang memungkinkan para penggunanya 

untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil atau akun pribadinya 

seperti Geocities, Six Degress, Friendster, Yahoo Messager, Facebook, Twitter. 

Goodreads, MySpace, Blackberry Messenger, Whatsapp, Google Pluss, 

Instagram, Skype, Gizm, Camfrog, Yahoo Koprol dan Yuwie. 
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e. Virtual Game World, permainan dengan ratusan pemain yang secara simultan 

dapat saling mendukung 

f. Virtual Social Worlds, aplikasi yang menyimulasikan kehidupan nyata melalui 

internet. 

Jadi, munculnya media sosial memang mempermudah manusia dalam 

berinteraksi sosial tanpa harus bertatatp muka terlebih dahulu. Dari banyaknya jenis 

media sosial yang memiliki tujuan dan kegunaan yang berbeda tetap mampu 

menggabungkan orang-orang dari seluruh dunia melalui internet. 

 

2.2Facebook sebagai Media Sosial 

 Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 Februari 2004 oleh Mark 

Zuckberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Media sosial yang awal mulanya 

bernama “The Facebook”(www.thefacebook.com) hanya dapat diakses dikalangan 

Universitas Harvard. Dalam waktu dua minggu setelah diluncurkan, tidak hanya 

mahasiswa Harvard saja yang tertarik, beberapa kampus di sekitarnya pun meminta 

dimasukkan dalam jejaring Facebook. Dalam kurun satu bulan, Mark Zuckberg mulai 

mengembangkan The Facebook bersama rekan-rekannya. Pada tahun 2005, The 

Facebook resmi berganti Facebook.Semenjak itu pengguna Facebook terus 

meningkat hingga Facebook menjadi jejaring sosial yang paling populer dan awal 

mula dari pembuatan situs pun menjadikan Facebook sebagai kategori jejaring sosial 

untuk bertukar informasi dan berinteraksi seperti Friendster, MySpace, dan lain-lain 

(Nurudin, 2012:66). 
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 Media sosial memiliki karakteristik khusus untuk membedakannya dengan 

media lainnya, karena media sosial dibentuk dari pemahaman bagaimana suatu media 

dapat digunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Bukan berarti media sosial 

tidak memiliki karakter umum maupun makro, hanya pembahasan karakteristik 

media sosial ini diperlukan untuk melihat perbedaannya dengan media lain (Castella, 

2004; Talalay et al., 1997; Thurlow, Lengel & Tomic, 2004 di kutip dalam buku 

Media Sosial (Nasrullah, 2015:15)). Adapun karakteristik media sosial, yaitu: 

a. Jaringan (Network) Antar Pengguna 

Kata “jaringan” bisa dipahami dalam terminologi yang berarti infrastruktur 

yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras lainnya. Koneksi 

ini diperlukan antar pengguna karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer 

terhubung  

b. Informasi (Information) 

Informasi menjadi bagian penting dari media sosial, karena pengguna media 

sosial dapat mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi konten, dan 

melakukan interaksi berdasarkan informasi yang dibuat dan diterima sesama 

pengguna media sosial. 

c. Arsip (Archieve) 

Bagi pengguna media sosial, arsip menjelaskan bahwa informasi yang telah 

diakses akan tersimpan melalui perangkat apapun. Informasi yang diunggah tidak 

akan hilang begitu saja dan dengan mudahnya bisa diakses kapanpun. 
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d. Interaksi (Interactivity) 

Jaringan antarpengguna tidak sekedar diperlukan untuk memperluas 

hubungan pertemanan tetapi harus dibangun interaksi sesama pengguna media 

sosial, seperti memberi komentar pada halaman Facebook, menyukai konten 

Youtube, dan saling membagikan momen atau kejadian pada akun masing-

masing. 

e. Simulasi (Simulation) Sosial 

Kesadaran yang nyata di benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan 

dengan realitas semu. Khalayak terkadang tidak bisa membedakan antara yang 

nyata dan yang ada di layar. 

f. Konten Oleh Pengguna (User Generated Content) 

Konten yang dimiliki media sosial sepenuhnya milik dan berdasarkan 

pengguna atau pemilik akun. Jadi apapun yang ditampilkan oleh akun tersebut, 

berupa informasi dan lain sebagainya itu merupakan tanggung jawab pemilik 

akun tersebut. 

g. Penyebaran (Share/Sharing) 

Penyebaran merupakan karakter lainnya dari media sosial, hal ini menjadikan 

ciri khas karena menunjukkan bahwa khalayak aktif dalam menyebarkan konten 

sekaligus mengembangkannya. 

 

Sebagai media sosial, menurut Saxena (2014) dikutip dalam buku Media Sosial 

(Nasrullah, 2015:40) Facebook masuk dalam jenis Social networking atau jaringan 
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sosial yang merupakan medium paling popular dalam kategori manusia. Interaksi 

yang terjadi didalamnya tidak hanya pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan 

video yang dapat menarik perhatian dari pengguna lain. Semua yang dipublikasikan 

merupakan hal yang nyata dan memungkinkan anggota lain untuk berbagi informasi 

tentang apa yang sedang terjadi. Hal ini yang bisa digunakan pengguna untuk 

melakukan hubungan sosial, termasuk konsekuensi atau efek dari hubungan sosial di 

dunia virtual. Kehadiran situs jejaring sosial ini dapat digunakan untuk mempublikasi 

konten, seperti profil, aktivitas atau bahkan pendapat pengguna. Fasilitas di Facebook 

seperti “wall” bisa dimanfaatkan untuk mengungkapkan apa yang sedang di alami 

pengguna akun, bercerita tentang keadaan di sekitar dirinya, hingga bagaimana 

tanggapannya terhadap situasi yang sedang terjadi. 

 

2.3 Efek Media Sosial Facebook 

 Banyaknya pengguna media sosial khususnya Facebook, menjadikan 

Facebook sebagai Tuhan. Tuhan dalam arti monoteisme yaitu tempat bergantungnya 

manusia. Semua pengguna Facebook sangat tergantung kehidupannya pada media 

sosial tersebut. Dari bangun tidur hingga tidur lagi, diantara mereka membuka 

Facebook walaupun hanya sekedar mengubah status, mengomentari status teman dan 

mengunggah foto agar para pengguna bisa berkomunikasi secara interaktif. Pengguna 

bermedia sosial tidak kenal waktu dan tempat. Hal ini yang menyebabkan kurangnya 

produktivitas (Nurudin, 2012: 34). 

 Sebagai media sosial yang banyak diakses oleh masyarakat. Facebook 
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memiliki dampak positif dan dampak negatif. Seseorang yang maniak menggunakan 

Facebook akan mengorbankan apa saja demi media sosial tersebut. Bagi mereka yang 

tergolong pengangguran yang tidak akan menyita waktunya akan menggunakan 

Facebook untuk hiburan dan tidak akan mengganggu aktivitas. Media sosial ini 

memiliki dampak lain seperti akan merugikan orang lain dalam menyita waktu, awal 

dari perselingkuhan dengan modus iseng, dan lain-lain. Tetapi di balik banyaknya 

dampak negatif, Facebook dapat berguna bagi seseorang yang ingin bertemu dengan 

teman lama untuk menjaga silahturahmi dan dapat berguna bagi yang ingin berbisnis 

online serta membuat komunitas online untuk menggalang dana ke lembaga sosial 

yang membutuhkan. 

Mennurut Arisandy (2009:63) adanya dampak positif dari penggunaan Facebook, 

yaitu: 

a. Memberikan kemudahan dalam menjalin tali silahturahmi kepada teman 

maupun keluarga 

b. Sebagai media diskusi dan ajang promosi barang dan jasa 

c. Melatih diri untuk berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat melalui 

pembaharuan status dan berkomentar mengenai hal yang terjadi masa kini 

d. Sebagai sarana belajar, karena mudah untuk mendapatkan informasi yang 

belum pernah diketahui 

e. Fitur yang disediakan pun dapat menyimpan berbagai foto, video kenangan 

bersama teman serta keluarga. 

Adanya dampak negatif yang didapatkan dari penggunaan Facebook, yaitu: 
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a. Banyak yang memiliki teman baru di dunia maya dan melupakan kehidupan 

sosialnya serta interaksi di kehidupan nyata 

b. Dapat mengurangi kinerja dan menyita waktu para penggunanya 

c. Terdapat beberapa bentuk pemalsuan profil pengguna yang dapat merugikan 

pengguna lain 

d. Dapat mengganggu privasi berupa informasi seseorang dari pengguna yang 

tidak dikenal 

 

 Facebook merupakan salah satu bukti bahwa perkembangan teknologi 

komunikasi sangat pesat. Menolak dengan mengenyahkan akan adanya media sosial 

baru bukannlah hal yang bijak, begitu juga dengan menerima dan membiarkannya 

begitu saja dengan mengorbankan diri dan orang lain itu bukan hal yang baik. 

Dengan berkembangnya media sosial, manusia seharusnya mampu untuk 

membendung ketergantungan itu menjadi sebuah cermin ketidakberdayaan manusia. 

Manusia harus dapat mengantisipasi akan perkembangan teknologi yang modern. 

 Dibalik berkembangnya teknologi yang pesat, itu semua merupakan ciptaan 

manusia. Pengguna media sosial bisa dikatakan sebagai masyarakat maya yang bisa 

diartikan sebagai sebuah kehidupan masyarakat yang tidak bisa secara langsung 

berhubungan dengan penginderaan manusia, namun bisa dirasakan dan disaksikan 

sebagai sebuah realitas. Masyarakat maya menggunakan seluruh metode kehidupan 

masyarakat nyata sebagai contoh model yang dikembangkan dalam masyarakat maya.  
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Menurut Nurudin (2012:43) ada beberapa model dalam masyarakat maya yaitu; 

a. Proses-proses sosial dan interaksi, proses yang terjadi bersifat sementara (blog 

walking, searching, browsing) dan bersifat menetap (bergaul, bisnis, belajar) 

hubungan tersebut ditentukan oleh kepentingan masing-masing masyarakat 

maya. 

b. Kelompok sosial maya, dibangun berdasarkan pada hubungan sekunder 

dimana pengelompokan berdasarkan pada kegemaran dan kebutuhan 

masyarakat atas kelompok itu. 

c. Pranata dan Kontrol Sosial, aturan yang dapat disepakati oleh masyarakat 

maya berupa pranata dalam bentuk login dan password. Semua informasi 

yang ada dalam media sosial bisa menjadi milik publik. Jika  mengunggah 

berita dalam blog maka informasi tersebut bisa dinikmati oleh publik. 

d. Stratifikasi sosial, sistem ini dibangun berdasarkan yang memiliki http:// dan 

www (tertinggi), net. Org, gov, go, com, id (menengah) dan yahoo, hotmail, 

google, amazon (bawah). Sistem tersebut berhubungan dan saling tergantung 

satu sama lain. 

e. Perubahan sosial, perubahan yang bersifat fisikal (perubahan mesin dan 

komputer) dan sosial (munculnya era baru hubungan antar manusia termasuk 

pengaruh buruknya).  
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Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa efek dari media sosial Facebook 

memiliki banyak dampak tergantung dari kebutuhan dan penggunaan manusia itu 

sendiri. Serta dibalik pengguna media sosial atau yang disebut dengan masyarakat 

maya terdapat banyak model dari pengembangan masyarakat nyata yaitu proses-

proses sosial dan interaksi sosial yang ditentukan oleh kepentingan masyarakat maya, 

kelompok sosial maya yang dikelompokkan berdasarkan kegemaran dan kebutuhan, 

pranata dan kontrol sosial berupa aturan yang disepakati masyarakat maya, stratifikasi 

sosial yang sistemnya saling berhubungan dan bergantung satu sama lain, dan 

perubahan sosial yang bersifat fisikal dan sosial terhadap kelangsungan hidup 

manusia.  

 

2.4 Gaya Berpacaran Anak 

 Setiap anak pasti mengalami masa pubertas, salah satunya masa dimana ingin 

mengenal lawan jenisnya. Menurut Bachtiar (2004:33) masa pubertas adalah suatu 

periode dimana anak sudah dipersiapkan untuk bisa menjadi individu yang dapat 

melaksanakan tugas biologis dalam berkembang biak. Pada masa pubertas inilah awal 

berkembangnya fungsi seksual pada diri seseorang.  

Dimasa pubertas, setiap anak yang memasuki masa remaja pasti memiliki nafsu 

yang muncul secara tiba-tiba, baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan. 

Perasaan yang dirasakan pun sebagai hal yang baru dan bercampur aduk seperti rasa 
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menyenangkan, rasa malu, merasa cemas dan juga muncul rasa bersalah untuk 

merasakan hal yang baru. Mereka mulai memiliki rasa untuk berteman, bersosialisasi, 

berhubungan bahkan mengganggu lawan jenis. 

 Cinta menjadi salah satu bagian dari kehidupan remaja pada saat ini. Banyak 

anak remaja yang sudah mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenisnya bahkan 

perasaan tersebut muncul saat saling bertemu dengan lawan jenisnya yang menarik 

perhatian. Makna cinta bagi anak remaja berdasarkan pada karakter remaja itu 

sendiri. Beberapa karakter yang muncul pada diri remaja yaitu; sifat egois, sifat yang 

hanya mementingkan kesenangan belaka, sifat ingin menonjolkan diri dan sifat ingin 

mendapatkan pengakuan dan materi. Kebanyakan remaja memiliki pasangan hanya 

demi status belaka, ingin memamerkan kepada teman sebayanya dan juga hanya 

untuk kesenangan semata. 

 Berdasarkan karakter remaja dalam menjalin hubungan dengan pasangannya, 

jika memiliki sifat-sifat tersebut akan mengarah ke sikap pamer. Menurut Gisymar 

(2005:81) sikap pamer adalah sikap yang secara sengaja dilakukan baik secara 

langsung mapun tidak langsung (ucapan) yang bertujuan untuk mempengaruhi dan 

meyakinkan seseorang bahwa pelaku adalah orang yang lebih baik dan hebat. Karena 

sifat pamer hanya kamuflase dan tidaklah nyata. Pacaran merupakan aktivitas dalam 

interaksi sosial antara dua orang yang berbeda jenis kelaminnya. Pada masa remaja, 

mereka saling memainkan peran penting dalam menjalin hubungan untuk 

perkembangan identitas dan keakraban terhadap pasangannya.  

Dilansir dari plartfom media kumparan, anak remaja saat ini banyak yang 
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berstatuskan pacaran yang menjadikan gaya pacaran mereka terkesan berlebihan, 

seperti : 

 

a. Sering Gonta Ganti Status di Media Sosial 

Banyak remaja yang baru memiliki pasangan pasti akan mengganti 

status hubungannya menjadi ‘berpacaran’ agar teman-teman di media 

sosialnya tahu bahwa ia memiliki seorang pacar dan memasang status berupa 

kata-kata mesra disertai dengan foto. 

b. Kebanyakan Upload Foto Berdua 

Dengan awal mengganti status hubungan pasti tidak lama mereka akan 

memamerkan kemesraannya dengan pacar yang dimilikinya. Mulai dari selfie 

berdua hingga foto yang terlihat dan terkesan berlebihan bahkan mereka 

mengunggah lebih dari satu foto untuk dipublikasikan. 

c. Menunjukkan Panggilan Sayang dan Mesra 

Beberapa dari remaja pasti akan menghiasi hubungan dengan nama 

panggilan sayang. Misalkan ‘yang atau beb’, bahkan ada yang membuat nama 

panggilan yang memang belum pantas menjadi panggilan kesayangan untuk 

anak remaja. 

d. Pamer Kemesraan  

Walaupun sedang pergi berduaan dengan kekasih bukan berarti harus 

mesra-mesraan tanpa melihat lingkungan sekitar dan terlebih lagi 
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memamerkannya di media sosial bahwa mereka sedang berpacaran di tempat 

umum. 

e.  Pakai Baju Kembaran 

Niat awal mungkin memang untuk keisengan dan agar terkesan 

romantis dan kompak. Tapi beberapa anak remaja mengenakan baju kembaran 

dengan pasangannya. 

f. "Over Perayaan" 

Banyak dari anak yang berpacaran pasti akan merayakan hari jadi 

mereka. Tetapi mereka akan merayakannya setiap bulan dan terkesan over 

hanya untuk perayaan hubungan. 

g. Pacaran di Media Sosial 

Sekali-kali tidak masalah untuk berbalas mention atau pesan di media 

sosial. Tapi banyak yang sampai berlebihan hingga pengguna lain merasa 

risih karena keseringan mengumbar kemesraan melalui media 

sosial.Pengguna media sosial lain yang melihat gaya pacaran anak di media 

sosial seperti contoh yang telah disebutkan, pasti akan beranggapan bahwa hal 

tersebut merupakan hal yang tidak pantas untuk di publikasikan. 

 

 Adanya media sosial justru menjadi hal yang digunakan untuk ajang pamer 

maupun ajang mengumbar sesuatu yang tidak layak untuk dipertontonkan ke publik. 

Setiap mempublikasikan status maupun foto bersama kekasihnya, terkadang berupa 

hal yang tidak pantas. Padahal jika dilihat, mereka hanya anak yang masih 
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menggunakan seragam sekolah dan tanpa berpikir panjang akan mengumbar sesuatu 

yang tidak pantas dan berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) ke ruang 

publik di media sosial. Tetapi anak-anak tidak peduli akan hal itu. Karena dengan 

memamerkan sesuatu, ada rasa puas dan rasa ingin melakukan itu berulang kali. 

Banyak dari mereka yang mengumbar kemesraan dengan pacarnya dengan 

bergandengan tangan, merayakan hari jadi dengan pasangan bahkan hingga 

berciuman dan melakukan hubungan layaknya orang dewasa. Mereka tidak sadar 

dengan apa yang dilakukan dan dampak apa yang diperoleh dengan mempublikasikan 

hal tersebut ke media sosial. Hal ini merupakan salah satu efek dari media sosial. 

 

2.5 Persepsi Manusia 

 Menurut Julia T Wood (2013:24) persepsi adalah proses aktif dalam 

menyeleksi, mengatur, dan menafsirkan orang , objek, peristiwa, situasi maupun 

aktivitas. Proses dalam berpersepsi terdiri dari menyeleksi, mengatur dan 

menafsirkan. Dimana diantara proses tersebut tumpang-tindih dan terus-menerus, 

sehingga bercampur dan saling mempengaruhi satu sama lain. Terdapat 3 proses 

untuk membentuk persepsi, yakni: 

a. Seleksi, dimana prosesnya mencari hal yang menarik perhatian, dipengaruhi 

oleh panca indra dan perubahan yang dapat mendorong perhatian. Jadi apa 

yang dipilih untuk diperhatikan dapat juga dipengaruhi oleh siapa dan apa 

yang terjadi di dalam diri kita. 

b. Organisasi, proses yang mengatur apa yang telah diperhatikan dengan selektif 
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untuk membuatnya berarti bagi dan tidak di rangkai secara asal-asalan. Untuk 

memahami proses ini, terdapat empat macam skema kognitif: prototipe (untuk 

mendefinisikan kategori), konstruksi personal (untuk mengukur seseorang 

dalam berpikir mengenai orang), stereotip (untuk memprediksi mengenai 

orang dan situasi), dan naskah (untuk mengatur apa yang diperhatikan dan 

digunakan). 

c. Interpretasi, adalah proses subjektif dalam menjelaskan suatu persepsi untuk 

menentukan arti persepsi itu. Dimana harus menginterpretasikan atau 

menafsirkan apa yang telah diperhatikan dan diatur. 

 

Persepsi juga bisa terjadi saat seseorang menerima stimulasi dari dunia luar 

yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. 

Di dalam otak terjadi proses berpikir yang akan terwujud dalam sebuah 

pemahaman. Pemahaman ini yang disebut persepsi. Diperlukan sebuah stimulasi 

untuk membentuk persepsi yang ditangkap melalui organ tubuh yang bisa 

digunakan sebagai alat bantunya untuk memahami lingkungannya. Alat tersebut 

dinamakan alat indera, yang diketahui secara universal adalah mata sebagai 

penglihatan, telinga sebagai pendengaran, hidung sebagai penciuman, lidah 

sebagai perasa dan kulit sebagai sentuhan (Wirawan Sarwono, 2009:86). 

Alat-alat indera tersebut akan membantu dalam kehidupan seseorang karena 

akan memberikan sebuah sensasi dari stimulan dunia luar yang akan di bawa 
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masuk ke dalam sistem syaraf. Terbentuknya persepsi visual yang dibentuk oleh 

alat indera mengikuti beberapa prinsip, yaitu (Wirawan Sarwono, 2009:94); 

a. Wujud dan Latar, objek yang diamati di sekitar selalu muncul sebagai 

wujud dengan hal lainnya sebagai latar. Hal tersebut dapat menjadi 

bentuk ambigu dan terjadinya perbedaan pendapat karena perbedaan 

dari apa yang pertama dilihat, dilihat dari sisi wujud terlebih dahulu atau 

latar terlebih dahulu. 

b. Pola Pengelompokan, cara manusia membentuk persepsi dapat dilihat 

dari caranya mengelompokan sesuatu karena itu akan menentukan 

bagaimana dalam mengamati hal-hal di sekitar. 

c. Ketetapan, manusia akan cenderung mempersepsikan segala sesuatu 

yang tidak berubah, walaupun alat inderanya menangkap adanya 

perubahan. Dalam persepsi ada tiga ketetapan yang dikemukakan yaitu 

ketetapan warna, ketetapan bentuk dan ketetapan ukuran. Jadi, manusia 

akan mempersepsikan segala sesuatu dari tiga bentuk ketetapan tersebut, 

walaupun ada yang berbeda dan dapat berubah sesuai dengan apa yang 

ditangkap oleh alat indera. 

 

Sebelum terbentuknya persepsi, ada proses yang saling berhubungan satu sama 

lain. Dimana awalnya manusia mencari apa yang menarik untuk diperhatikan 

(seleksi) selanjutnya diatur dengan selektif agar tidak asal-asalan (organisasi) dan 

berakhir dengan ditafsirkan dengan apa yang telah diperhatikan dan diatur. Dengan 
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adanya proses tersebut, seseorang juga dapat terpengaruh dalam memberikan 

persepsi. Menurut Julia T. Wood (2013:35), ada empat hal yang dapat mempengaruhi 

persepsi manusia, yaitu: 

a. Fisiologi, pengaruh persepsi yang berpengaruh dengan berlangsungnya 

kehidupan manusia. Adanya faktor dari panca indera, fisik seseorang maupun 

usia akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan persepsi. 

b. Budaya, setiap budaya memiliki kepercayaan, nilai, pemahaman, praktik dan 

cara dalam menafsirkan pengalaman yang dirasakan oleh seseorang. Budaya 

merupakan seperangkat asumsi yang membentuk pola hidup untuk 

membimbing bagaimana seseorang memandang dengan cara berpikir, merasa 

dan bertindak. 

c. Peran sosial, merupakan salah satu bentuk persepsi yang dibentuk dengan 

dengan cara tertentu yang dikomunikasikan orang lain. Dari pesan yang 

disampaikan akan mempengaruhi seseorang dalam memberikan persepsi 

untuk memenuhi peran tersebut maupun tuntutan aktual dari peran tersebut 

d. Kemampuan kognitif, seberapa sulitnya dalam memikirkan situasi dan orang 

dan sejauh mana pengetahuan personal mengenai orang lain akan 

mempengaruhi seseorang untuk menyeleksi, mengatur dan 

menginterpretasikan pengalaman. 

 

Seperti yang dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan 

suatu proses aktif yang saling berhubungan satu sama lain dalam menyeleksi dan 
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mengatur apa yang diperhatikan oleh manusia kemudian ditafsirkan sehingga tidak 

terjadi secara asal-asalan dalam prosesnya. Namun, sebuah persepsi dapat 

dipengaruhi juga oleh faktor berupa fisiologi, budaya, peran sosial dan kemampuan 

kognitif yang membuat setiap manusia memiliki persepsi berbeda-beda. 

 

2.5.1 Persepsi Interpersonal 

Persepsi interpersonal untuk menggarisbawahi manusia sebagai objek 

persepsi. Pada persepsi interpersonal memungkinkan stimulasi sampai kepada 

manusia melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh 

pihak ketiga, manusia juga mencoba memahami apa yang tidak terlihat pada alat 

indera melainkan melihat perilakunya dan bukan hanya memahami pada tindakan 

saja tetapi juga motif dari tindakan itu, faktor-faktor personal manusia dan 

karakteristik orang yang ditanggapi serta hubungan dengan satu sama lain 

menyebabkan persepsi interpersonal sangat cendrung untuk keliru dan manusia 

dapat berubah-ubah tentang perasaan yang dialami, perubahan ini yang 

menyebabkan persepsi seseorang terhadap orang lain mudah berubah (Rakhmat, 

2005:82) 

Ada beberapa pengaruh faktor situasional pada persepsi interpersonal, yaitu 

(Rakhmat, 2005:82) : 

a. Deskripsi Verbal, menurut teori Asch kata-kata yang dapat mengarahkan 

seluruh penilaian seseorang terhadap orang lain. Dengan kata-kata yang 

digunakan untuk melukiskan bagaimana cara seseorang menyampaikan 
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informasi tentang orang lain dapat mempengaruhi persepsi tentang orang 

tersebut. 

b. Petunjuk Proksemik, studi yang mempelajari tentang penggunaan jarak 

dalam penyampaian pesan, istilah ini diciptakan oleh Edward T.Hall. 

Dalam membagi jarak ke dalam empat bagian yaitu: jarak publik, jarak 

sosial, jarak personal dan jarak akrab. Jarak yang dibuat individu dalam 

hubungannya dengan orang lain menunjukkan tingkat keakraban diantara 

orang tersebut. 

c. Petunjuk Kinesik, dimana persepsi dip roses hanya dengan gerakan tubuh 

manusia. 

d. Petunjuk Wajah, petunjuk ini digunakan dengan memberikan ekspresi 

wajah untuk memproses persepsi. 

e. Petunjuk Paralinguistik, cara bagaimana seseorang mengucapkan 

lambang-lambang verbal dengan menunjukkan apa yang diucapkan dan 

mencerminkan bagaimana mengucapkannya meliputi tinggi rendahnya 

suara, tempo bicara, gaya verbal (dialek) dan interaksi (perilaku ketika 

melakukan komunikasi).  

f. Petunjuk artifaktual, meliputi segala macam penampilan seperti bentuk 

tubuh, kosmetik yang dipakai, pangkat seseorang dan atribut-atribut 

lainnya. 

 

Selain pengaruh faktor situasional, terdapa pengaruh faktor-faktor personal 
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pada persepsi interpersonal untuk meningkatkan kualitas komunikasi 

interpersonal seseorang, yaitu (Rakhmat, 2005:89) :  

a. Pengalaman, proses yang bertambah melalui rangkain peristiwa yang pernah 

dihadapi dan tidak selalu melalui proses belajar formal. 

b. Motivasi, proses yang melibatkan diantaranya motif biologis,ganjaran dan 

hukuman, karakteristik kepribadian dan perasaan terancam karena persona 

stimuli. 

c. Kepribadian, dimana orang akan mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang 

ada pada dirinya yang disenangi maupun yang tidak disenangi. 

Dalam komunikasi interpersonal sangat amat bergantung pada persepsi 

interpersonal. Di dalam keseharian sangat digunakan dalam menilai seseorang 

dengan hanya infromasi yang didapat, mencermati objek dan memahami 

perilakunya. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat diperkaiki jika seseorang 

menyadari bahwa persepsinya mungkin salah. Komunikasi interpersonal yang 

dijalani pun akan menjadi lebih baik bila seseorang mampu mengetahui bahwa 

persepsi bersifat subjektif dan cenderung keliru. Karena terkadang seseorang 

jarang meneliti persepsi sendiri dan tidak cermat akan menyebabkan pesan 

menjadi tidak sesuai dengan persepsi. Persepsi seseorang tentang orang lain 

cenderung stabil, sedangkan pesona stimuli adalah manusia yang selalu berubah. 

Adanya kesenjangan antara persepsi dengan realitas sebenarnya mengakibatkan 

bukan saja perhatian selektif, tetapi juga penafsiran pesan yang keliru.  

Dapat disimpukan bahwa pengaruh faktor situasional pada persepsi 
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interpersonal yaitu meliputi kata-kata berupa pesan, jarak hubungan seseorang, 

gerakan seseorang, ekspresi wajah, cara seseorang dalam berkomunikasi dan cara 

seseorang dalam berpenampilan. Pengaruh faktor personal juga dapat membentuk 

proses interpersonal yaitu berdasarkan pengalaman hidup seseorang, motivasi dan 

juga kepribadian seseorang tersebut. Proses terbentuknya persepsi interpersonal 

pun dimulai dari ekspetasi seseorang terhadap orang lain, membentuk kesan 

terhadap orang lain, serta mencermati dan memahami perilaku yang ditunjukkan 

orang lain. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Terdapat dua penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar untuk membantu 

dalam menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian oleh Niken 

Olivia Kusumadewi, mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro 

pada tahun 2010 dengan Pengalaman Komunikasi Orangtua dan Remaja dalam 

Memahami Dampak Penggunaan Situs Jejaring Sosial Facebook. Tujuan penelitian 

tersebut adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikanpengalaman komunikasi 

orangtua dan anak remaja dalam memberikan pemahaman mengenai dampak 

penggunaan situs jejaring sosial facebook dan cara pengawasan yang dilakukan oleh 

orangtua terhadap kegiatan anak dalam menggunakan facebook. Berdasarkan 

penelitian ini, menggunakan teori I-Thou Relationship dari Martin Buber dan 

ditemukan bahwa ketergantungan aktivitas anak remaja dalam bermain facebook 

karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Selain itu, kesulitan 
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lainnya dikarenakan faktor pengetahuan orangtua yang terbatas mengenai situs 

jejaring socialFacebook. Remaja menggunakan facebook sebagai media untuk 

mengungkapkan diri mereka sehingga dengan interaksi tersebut dapat memicu 

pergaulan dengan teman baru yang dikenal melalui facebook yang pada akhirnya 

dapat memicu terjadinya pertemuan di dunia nyata 

 Selanjutnya dalam penelitan yang dilakukan oleh Antonius SM Simamora, 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung pada 

tahun 2016 denga Persepsi Orang Tua Terhadap Dampak Penggunaan Gadget pada 

Anak Usia Pendidikan Dasar Di Perumahan Bukit Kemiling Permai Kecamatan 

Kemiling Bandar Lampung. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis persepsi orang tua terhadap komunikasi anak dengan orang tua 

yangberkurang karena menggunakan gadget, persepsi orang tua terhadap kemampuan 

psikomotorik anak yang menggunakan gadget, persepsi orang tua terhadap kesulitan 

beradaptasi dengan pelajaran anak yang menggunakan gadget dan persepsi orang tua 

terhadap anak yang kesulitan dalam bersosialisasi karena menggunakan gadget. 

Berdasarkan penelitian ini, menggunakan teori persepsi oleh Bimo Walgito dan 

ditemukan bahwa komunikasi anak dengan orang tua berkurang, kemampuan 

psikomotorik anak berkurang, anak kesulitan beradaptasi dengan materi pelajaran dan 

anak kesulitan dalam bersosialisasi. 

Persamaan yang ada dalam kedua penelitian terdahulu di atas dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu membahas tentang orang tua dan penggunaan 

media sosial pada anak. Perbedaan penelitian terletak dalam masalah yang dibahas, 
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penelitian pertama membahas mengenai pengalaman komunikasi antara orangtua dan 

remaja serta penelitian kedua membahas tentang penyingkapan diri remaja. 

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pendapat orang tua 

terhadap penggunaan gadget pada anak. Kontribusi penelitian terdahulu dalam 

penelitian ini adalah sebagai rujukan penelitian serta menjadi data pendukung 

mengenai persepsi orang tua terhadap penggunaan media  pada anak. 

 


