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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi yang dilakukan manusia saat ini berjalan di berbagai 

macam komunikasi. Mulai dari komunikasi interpersonal, komunikasi 

intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, sampai kepada 

komunikasi massa. Komunikasi massa sendiri memiliki sasaran komunikasi 

yang terbanyak, dalam artian orang yang terlibat di dalamnya lebih banyak 

dibanding level komunikasi lainnya. Komunikasi massa terdiri dari pesan-

pesan yang tersebar luas ke sasaran audience yang banyak. Media-media yang 

digunakan dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi massa tersebut 

disebut sebagai media massa. 

Masyarakat modern saat ini tidak mungkin tidak terkena paparan 

media. Seiring dengan perkembangan jaman, media semakin berkembang dan 

beragam jenisnya. Termasuk juga media massa yang saat ini dapat dikatakan 

sangat berkembang dalam bentuk media komunikasi jenis yang lain yaitu 

media sosial. 1Munculnya internet mengubah cara komunikasi baru di 

masyarakat. Sehingga komunikasi tidak terbatas jarak, waktu, dan ruang. 

Manusia saat ini dapat melakukan komunikasi dimana saja, kapan saja, tanpa 

harus tatap muka. Dengan begitu, level komunikasi melebur menjadi satu 

dalam sebuah wadah yang saat ini disebut media sosial. Media sosial sendiri 

                                                      
1 Wattie, Erika Dwi. 2011. Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social 

Media). Ilmu Komunikasi : Universitas Semarang 
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juga sangat beragam fungsinya, masyarakat semakin bebas memilih media 

sosial apa yang ingin digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, 

salah satunya yaitu media sosial yang digunakan masyarakat untuk 

menjalankan kehidupan sosialnya.  

Setiap manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani 

kehidupan, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan 

berkomunikasi manusia dapat saling berinteraksi baik secara individu maupun 

kelompok dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pada diri manusia pasti 

terdapat keinginan yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia 

(Soekanto, 1990:75).  Manusia membutuhkan partner atau pasangan untuk 

menjalani kehidupan yang lebih berarti. Dengan adanya interaksi dan terjadi 

komunikasi timbal-balik yang baik akan terjalin hubungan yang baik. Tentunya 

media sosial sangat berperan penting bagi manusia untuk melakukan 

komunikasi yang baik dengan manusia lainnya tanpa ada batasan jarak dan 

waktu. 

Saat manusia bisa menjalani hubungan dengan individu lainnya secara 

bebas tanpa adanya batasan jarak. Sehingga banyak diantaranya, seseorang 

harus menjalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya, mereka hanya bisa 

berkomunikasi secara tidak langsung yaitu dengan perantara alat komunikasi. 

Pacaran jarak jauh adalah hubungan asmara yang dijalani oleh manusia 

dengan individu yang tidak berada dalam satu wilayah yang sama dan 

dipisahkan oleh jarak yang jauh. Penyebabnya cukup bervariasi, misalnya 

faktor pendidikan atau tuntutan profesi yang mengharuskan salah satu dari 
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mereka yang berpasangan untuk hijrah ke kota lain dan menjalani hubungan 

jarak jauh dalam jangka waktu tertentu. 

Pacaran jarak jauh saat ini menjadi trend social dikarenakan tingkat 

pendidikan semakin tinggi (Hampton, 2004). Menurut Stafford, Daly, dan 

Reske (Kaufmann, 2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kira-kira 

sepertiga dari hubungan sebelum menikah yang dijalani mahasiswa di United 

States merupakan pacaran jarak jauh. Hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Dellman – Jenkins, Bernard-Paolucci, dan Rushing (Dainton dan Aylor, 2001) 

pada penelitiannya di United States bahwa 25%-40% hubungan yang dijalani 

oleh mahasiswa merupakan pacaran jarak jauh. 

Menurut data statistik di situs Long Distance Relationship Statistics 

pada tahun 2015 ada kurang lebih 14 juta pasangan yang menjalani pacaran 

jarak jauh dan diperkirakan tidak banyak berubah pada tahun 2019. Sekitar 

3,75 juta orang di antaranya merupakan pasangan yang sudah menikah. 

Sedangkan yang paling banyak yaitu mahasiswa yang menjalani pendidikan di 

bangku kuliah dengan jumlah sekitar 32,5%.2 Di Indonesia yang merupakan 

negara heterogen menurut survey tirto.id, ada  63, 4% dari 183 responden 

mengaku sedang menjalani pacaran jarak jauh.3 Responden berusia 15-40 

tahun dan mayoritas (43,2%) 23-26 tahun. Mereka yang menjalaninya 

mengatakan bahwa bertemu pasangan hanya 1-4 bulan sekali, bahkan ada yang 

                                                      
2 Long Distance Relationship Statistics 2019. Diakses pada : 23 Mei 2019 

(https://www.longdistancerelationshipstatistics.com/.) 
3 Menerabas Jarak Demi Cinta. Diakses pada : 23 Mei 2019 (https://tirto.id/menerabas-

jarak-demi-cinta-bw5f. ) 

https://www.longdistancerelationshipstatistics.com/
https://tirto.id/menerabas-jarak-demi-cinta-bw5f
https://tirto.id/menerabas-jarak-demi-cinta-bw5f
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hanya 8 bulan sekali melakukan pertemuan. Tentunya hal tersebut dikarenakan 

kesibukan dalam menjalani pendidikan sebagai mahasiswa atau kesibukan 

dalam menjalani pekerjaan. 

Pada zaman dahulu, pasangan yang menjalani pacaran jarak jauh masih 

menjalaninya dengan banyak rintangan karena belum ada internet, bahkan 

sambungan telepon pun jarang. Sedangkan di era digital ini pasangan yang 

menjalani pacaran jarak jauh lebih mudah menjalaninya. Teknologi semakin 

canggih dan berkembang sehingga banyak media komunikasi yang dapat 

digunakan mulai dari email, telepon, media sosial yang beberapa diantaranya 

difasilitasi ruang chat dan dilengkapi dengan panggilan video.4 

Dalam menjalani pacaran jarak jauh jaman sekarang,  komunikasi yang 

mereka jalani sangat bergantung pada media sosial yang mereka gunakan. 

Namun media sosial yang digunakan juga dapat menjadi suatu penyebab 

terjadinya problem-problem dalam pacaran jarak jauh, karena keterbatasan 

waktu untuk saling bertemu dan berkomunikasi secara langsung. Problem yang 

bisa terjadi dari media sosial bisa karena adanya gangguan jaringan atau 

kesalahpahaman dalam komunikasi antarpribadi yang tidak efektif terhadap 

pacarnya tersebut dapat menjadi suatu masalah bagi kedua orang yang 

menjalani pacaran jarak jauh. Keterbatasan waktu dan peluang untuk bertemu 

memaksakan mereka yang menjalani pacaran jarak jauh memanfaatkan media 

sosial untuk menyelesaikan problem-problem. 

                                                      
4 Menerabas Jarak Demi Cinta. Diakses 23 Mei 2019 (https://tirto.id/menerabas-jarak-

demi-cinta-bw5f.) 

https://tirto.id/menerabas-jarak-demi-cinta-bw5f
https://tirto.id/menerabas-jarak-demi-cinta-bw5f
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Dari permasalahan di atas, bisa dikatakan bahwa pacaran jarak jauh saat 

ini tidak bisa lepas dari media sosial yang digunakan, karena media sosial akan 

menghubungkan individu dengan individu lainnya untuk berkomunikasi 

sehingga hubungan mereka dapat terjalin dengan baik. Media sosial saat ini 

pun juga sudah beragam macamnya yaitu, LINE, Whatsapp, Facebook, dan 

lain sebagainya yang memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah salah satu 

perguruan tinggi di Malang yang banyak diminati oleh masyarakat dari luar 

kota maupun luar pulau. Banyak jurusan yang berakreditasi A dan jurusan ilmu 

komunikasi adalah salah satu yang saat ini menjadi jurusan favorit di UMM. 

Hal tersebut menarik calon mahasiswa baru dari berbagai daerah dan 

menjadikan UMM sebagai kampus dengan karakter mahasiswa yang 

majemuk.5 Dengan banyaknya perpindahan mahasiswa dari kota asalnya ke 

kota Malang, memungkinkan adanya pacaran jarak jauh yang akan dijalani.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pemanfaatan media sosial untuk mempertahankan 

hubungan pacaran jarak jauh. Mahasiswa/i yang menjalani pacaran jarak jauh 

menjadi obyek penelitian, di mana dalam hal ini peneliti akan meneliti 

mahasiswa/i beserta dengan pacarnya sebagai pembanding cara mereka 

mempertahankan hubungan jarak jauh dengan melalui media sosial. 

 

                                                      
5 Amami, Yesica. 2010. Penggunaan Media Komunikasi Dalam Mempertahankan 

Long Distance Relationship (Studi pada Mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi yang 

Sedang Berpacaran Jarak Jauh). Jurnal Online : UMM 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pemanfaatan media sosial sebagai sarana pacaran jarak jauh dalam 

mempertahankan hubungan yang dihadapi oleh Mahasiswa/i Jurusan Ilmu 

Komunikasi angkatan 2015, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang 

beserta pacarnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat media sosial sebagai sarana 

pacaran jarak jauh dalam mempertahankan hubungan jarak jauh yang dihadapi 

oleh Mahasiswa/i Jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2015, FISIP Universitas 

Muhammadiyah Malang beserta pacarnya. Tentunya dengan hanya 

menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mereka memiliki cara 

tersendiri dalam mempertahankan hubungan yang terpisah secara fisik, jarak, 

dan waktu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1.4.1 Secara Akademis, penelitian ini diharapkan memberi kajian teori Ilmu 

Komunikasi terkait dengan pemanfaatan media sosial dalam 

mempertahankan pacaran jarak jauh. Penelitian ini diharapkan mampu 

menyediakan referensi baru tentang perkembangan dan bagaimana 

mempertahankan hubungan dalam pacaran jarak jauh dengan 

menggunakan media sosial sebagai alat komunikasinya. 

1.4.2 Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui 

analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang sedang menjalani 
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pacaran jarak jauh . Melalui kajian ini diharapkan mereka yang sedang 

menjalani pacaran jarak jauh dapat mengetahui atau menambah 

informasi mengenai berbagai cara dalam mempertahankan hubungan 

menurut kedua pihak yang menjalani pacaran jarak jauh dengan 

menggunakan media sosial sebagai alat hubung komunikasi. 

 


