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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Komunikasi  

Menurut Louis Forsdale (Muhammad,2007: 2) komunikasi adalah suatu 

proses memberikan signal menurut aturan tertentu, sehingga dengan cara ini 

suatu sistem dapat didirikan, dipelihara, dan diubah. Menurut definisi ini 

komunikasi juga dianggap sebagai suatu proses. Kata signal yang dimaksudkan 

yaitu signal yang berupa verbal dan nonverbal yang mempunyai aturan 

tertentu.6 Dengan adanya aturan ini menjadikan orang yang menerima signal 

yang telah mengetahui aturannya akan dapat memahami maksud dari signal 

yang diterimanya. Misalnya setiap bahasa mempunyai aturan tertentu baik 

bahasa lisan, bahasa tulisan maupun bahasa isyarat. Bila orang yang mengirim 

signal menggunakan bahasa yang sama dengan orang yang menerima, maka si 

penerima akan dapat memahami maksud dari signal tersebut, tetapi kalau tidak 

mungkin dia tidak dapat memahami maksudnya. 

Menurut Onong Uchjana Effendy (Effendy ; 1984)7 proses komunikasi 

terbagi menjadi dua tahapan, yaitu proses komunikasi primer dan proses 

komunikasi sekunder. Proses komunikasi primer sendiri yaitu proses 

penyampaian pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan 

menggunakan simbol sebagai media yaitu berupa bahasa, kial, isyarat, gambar, 

                                                      
6 Somba, Maria Magdalena. 2017. Pola Komunikasi Balai Bahasa Dalam Upaya 

Menyosialisasikan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional Kepada Masyarakat. 

Jurnal Online : Sulawesi Utara 
7 Effendy, Onong. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Rosda Karya. Hal :13 
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warna, dan lain sebagainya yang dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan 

komunikator kepada komunikan. Sedangkan untuk proses komunikasi 

sekunder yaitu, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain 

dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai 

simbol sebagai media pertama.8 Sehingga proses komunikasi sekunder 

merupakan sambungan dari komunikasi primer untuk menembus dimensi 

ruang dan waktu. Komunikator menggunakan media kedua agar 

komunikasinya lebih lancar dengan komunikannya yang berada di tempat yang 

jauh atau dengan jumlah yang banyak. 

 

2.2 Komunikasi Massa 

Komunikasi massa adalah komunikasi yang ditujukan untuk masyarakat 

luas. Di dalam komunikasi massa, komunikasi bukanlah seorang individu 

melainkan sekelompok individu yang terlembaga.9 Komunikasi massa sendiri 

terdiri dari televisi, radio, internet, majalah, koran, tabloaid, buku dan film (film 

bioskop, dan bukan negatif film yang dihasilkan kamera).  

Definisi komunikasi massa menurut Meletzke, komunikasi massa diartikan 

sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pertanyaan secara terbuka 

melalui media penyebaran teknis secara tidak langsung dan satu arah pada 

                                                      
8 Effendy, Onong. 2009. Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung : Rosdakarya. Halaman :16 
9 Romli, Khomsahrial. 2016. Komunikasi Massa. Jakarta : Kompas Gramedia. Halaman : 10 
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publik yang tersebar.10 Sehingga komunikan sebagai pihak penerima pesan 

tidak berada di suatu tempat, namun tersebar di berbagai tempat. 

 

2.3  Media Sosial  

Media sosial di era saat ini dapat dikatakan sebagai bentuk berkembangnya 

media massa. Media massa pun mencapai dalam tahapan sebagai alat 

menggerakkan massa.11 Kehadiran media sosial membuat setiap orang dapat 

menjadi komunikator massa. Setiap individu dapat menyampaikan berbagai 

kejadian atau pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak tanpa harus 

membuat berita bersama redaktur atau editor. Media sosial sendiri merupakan 

salah satu bentuk perkembangan teknologi berbasis internet. Media sosial 

menjadi alat penghubung seseorang dengan setiap orang lainnya yang tergabung 

di dalam media sosial yang sama, tentunya untuk berbagi informasi dan 

berkomunikasi. Menurut pendapat Zarella12 “Media sosial adalah situs yang 

menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang 

mereka kenal di dunia nyata dan dunia maya”.  

Menurut Nasrullah, media sosial merupakan medium di internet yang 

memungkinkan penggunanya merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, 

bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk 

ikatan sosial secara virtual. Pada era saat ini, dengan adanya internet menjadikan 

                                                      
10 Romli, Khomsahrial. 2016. Komunikasi Massa. Jakarta : Kompas Gramedia. Halaman : 2 
11 Luik, Jandy. 2016. Media Sosial dan Presentasi Diri. Surabaya. Jurnal Online : Ilmu Komunikas, 

UK Petra Surabaya 
12 Aditya, R. (2015). Pengaruh media sosial instagram terhadap minat fotografi pada 

komunitas fotografi pekanbaru. Jurnal Fisip, 51 
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media sosial sebagai bagian media baru. Dengan menjadi media baru, media 

sosial menjadi media yang sangat penting saat ini karena manfaatnya yang 

sangat membantu manusia dalam melakukan komunikasi yang baik. Semakin 

berkembangnya teknologi, juga membuat media sosial mempunyai banyak 

pilihan aplikasi untuk berkomunikasi tanpa batasan jarak dan waktu, dengan 

siapa pun dan dapat dilakukan dimana pun. Kegunaan media sosial sendiri 

sebagai sarana media komunikasi terdiri dari :  

2.3.1 Jarak dan waktu bukan lagi masalah 

Dengan kecanggihan teknologi saat ini, media sosial dapat 

menghubungkan manusia dengan individu lainnya. Mereka bisa 

berinteraksi kapan saja dan dimana saja, walaupun dipisahkan jarak dan 

waktu.  

2.3.2 Informasi sampai dengan cepat 

Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru 

kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi 

yang tersebar di media sosial kapan saja. 

2.3.3 Biaya Lebih Murah 

Dalam menggunakan media sosial tidak memerlukan biaya yang 

besar, karena hanya membutuhkan koneksi internet untuk 

menggukanannya.  
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Media sosial saat ini sangat beragam fungsi dan manfaatnya, contoh media sosial 

yang saat ini banyak digunakan sebagai sarana dalam menjalani pacaran jarak 

jauh yaitu sebagai berikut : 

2.3.4 LINE 

Line merupakan aplikasi yang dibuat oleh NHN cabang Jepang pada 23 

Juni 2011 setelah gempa bumi yang melanda Jepang. Alasan NHN untuk 

membuat aplikasi Line ini karena adanya kerusakan besar di sistem 

komunikasi pada saat itu. Line sendiri merupakan aplikasi yang  dapat 

diakses melalu smartphone, tablet, dan desktop (PC atau laptop) untuk 

melakukan instant messaging secara gratis.13 Line saat ini dilengkapi 

dengan berbagai macam fitur yaitu, chat, video call, voice note, mengirim 

foto dan video, timeline yang berisi status para pengguna Line, hingga 

tautan berita dan grup berjualan. 

Menurut data yang disampaikan oleh Revie yaitu Line Creators 

Roadshow & Competition dalam berita yang dibuat oleh kumparan.com, 

Line Indonesia mempunyai 90 juta pengguna. Mayoritas diantaranya 

yaitu 80% yang penggunanya merupakan anak muda.14  Line menjadi 

media sosial yang popular di kalangan anak milenial karena memiliki 

                                                      
13 Antantik, Erna Puji. Model Komunikasi Interpersonal Antara Orang Tua dan Anak Dalam 

Hubungan Jarak Jauh (Studi Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Arjowilangun 

Kabupaten Malang. 2015. Jurnal Online : IKOM, UMM 

14 Pengguna Line Di Indonesia Capai 90 Juta, Didominasi Anak Muda. Diakses Pada 22 Mei 

2019(Https://Kumparan.Com/@Kumparantech/Pengguna-Line-Di-Indonesia-Capai-90-

Juta-Didominasi-Anak-Muda) 

 

https://kumparan.com/@kumparantech/pengguna-line-di-indonesia-capai-90-juta-didominasi-anak-muda
https://kumparan.com/@kumparantech/pengguna-line-di-indonesia-capai-90-juta-didominasi-anak-muda
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fitur yang menarik salah satunya terdapat stiker yang lucu, bervariasi, 

dan komunikatif mengikuti tren yang sedang ramai saat itu.  

2.3.5   Whatsapp Messager 

Whatsapp Messager adalah salah satu aplikasi di media sosial yang 

memungkinkan seseorang untuk bertukar pesan secara gratis. Whatsapp 

tersedia di aplikasi untuk Iphone, BlackBerry, Windows Phone, Android, 

Nokia, hingga dekstop (PC atau laptop). Whatsapp sendiri merupakan 

aplikasi yang terbilang “enteng” sehingga mayoritas penggunanya yaitu 

kalangan dewasa atau pekerja. Whatsapp sendiri saat ini sudah dilengkapi 

dengan berbagai macam fitur yaitu, chat, video call, voice note, mengirim 

file foto maupun video, kolom status, bahkan hingga grup berjualan. 

 

2.4 Karakteristik Media Sosial 

Karakteristik media sosial menurut Nasrullah (2015 : 15) memiliki karakter 

khusus yaitu ;jaringan (network), informasi (information), arsip (archive), 

interaksi (interactivity), simulasi sosial (simulation of society), dan konten oleh 

pengguna (user-generated content), serta penyebaran (share/sharing).15 

Penjelasan dari masing-masing karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

                                                      
15 Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
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2.4.1 Jaringan (Network) Jaringan dalam bidang teknologi merupakan 

infrasturktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat 

keras lainnya. Koneksi diperlukan karena komunikasi bisa terjadi apabila 

kedua perangkat saling dihubungkan untuk melakukan perpindahan data. 

2.4.2 Informasi (Information) menjadi entitas penting di media sosial 

sebab pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, 

memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. 

Informasi dibuat, disalurkan atau dipertukarkan, dan dikonsumsi oleh 

setiap individu. Sehingga dengan demikian media sosial menjadi berbeda 

dengan media-media lainnya di Internet. 

2.4.3 Arsip (Archive) menjadi sebuah karakter bagi pengguna media sosial 

karena menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan dapat diakses 

kapan saja dan melalui perangkat apapun. Semua informasi yang 

disebarkan di media sosial tidak akan hilang begitu saja pada hari, bulan, 

maupun tahun. Oleh sebab itu saat ini hal tersebut disebut sebagai jejak 

digital, yaitu unggahan ke media sosial menjadi jejak yang tak dapat 

hilang. 

2.4.4 Interaksi (Interactivity) merupakan karakter dasar media sosial yang 

memberntuk jaringan antar pengguna. Dengan adanya teknologi dan 

perangkatnya menjadikan suatu bagian yang tidak bisa terlepaskan dari 

kehidupan sehari-hari. 
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2.4.5 Simulasi sosial (Simulation of Society) menjadi karakter media sosial 

sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia maya. 

Masyarakat dapat saling berinteraksi dengan pengguna lain di media 

sosial apabila melakukan koneksi atau mengawalinya dengan masuk ke 

media sosial. Setelah itu pengguna media sosial akan terlibat dalam 

penyampaian identitas diri.  

2.4.6 Konten oleh Pengguna (User-Generated Content) di Media sosial, 

konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau 

pemilik akun. User generated content ini merupakan relasi yang saling 

berhubungan dalam budaya media baru dengan memberikan kesempatan 

dan kebebasan pengguna untuk berpartisipasi. 

2.4.7 Penyebaran (Share/Sharing) medium di media sosial yang tidak hanya 

sekedar menghasilkan konten oleh penggunanya, namun juga disebarkan 

dan dikembangkan untuk dikonsumsi khalayak. 

 

2.5   Penggunaan Media Sosial 

Penggunaan media sosial menurut Chris Heuer (dalam Yoga Maulana 

Putra) pendiri Sosial Media Club dan innovator media baru mengatakan bahwa 

terdapat 4 penggunaan media sosial yaitu diantaranya : 
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2.5.1 Context yaitu bagaimana membentuk sebuah pesan atau informasi 

menjadi seperti bentuk dari pesan itu sendiri, meliputi penggunaan 

bahasa maupun isi dari pesan tersebut.  

2.5.2 Communication yaitu cara berbagi pesan atau informasi yang terdiri dari 

cara mendengarkan, merespon dengan macam-macam cara pengemasan 

pesan yang membuat pengguna merasa nyaman sehingga pesan 

tersampaikan dengan baik.  

2.5.3 Collaboration yaitu kerja sama akun pengguna media sosial atau 

perusahaan dengan penggunaan lainnya di media sosial untuk membuat 

hal baik yang lebih efektif dan efisien. 

2.5.4 Connection yaitu menjaga hubungan yang sudah terjalin. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan melakukan sesuatu yang bersifat berkelanjutan. 

Dengan begitu pengguna media sosial lainnya merasa lebih dekat dengan 

sebuah akun maupun perusahaan pengguna media sosial. 

 

2.6 Manfaat dan Mudarat Media Sosial 

Media sosial adalah media baru yang saat ini sering digunakan oleh 

sebagian banyak orang di dunia, karena terdapat manfaat dan mudarat dari 

penggunaannya. Efek yang muncul dari penggunaan media sosial saat ini salah 

satunya sangat membantu manusia untuk menjalani kehidupan bersosial yang 
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lebih efektif dan efisien.16 Berikut merupakan efek positif dari menggunakan 

media sosial : 

A. Pengguna media sosial dapat mengembangkan keterampilan dalam hal 

teknis maupun sosial yang akan sangat bermanfaat untuk mereka dalam 

kehidupan yang meliputi bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi, dan 

menjalin jaringan pertemanan di dalam publik. 

B. Memperluas jaringan pertemanan, dengan media sosial pengguna lebih 

mudah mencari dan mendapatkan teman bahkan pasangannya dari seluruh 

penjuru dunia. Tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung, 

mereka dapat menjalin hubungan dengan menggunakan media sosial 

sebagai media komunikasinya. 

C. Pengguna media sosial lebih termotivasi untuk mengembangkan diri 

melalui komunikasi yang terjadi dengan pengguna media sosial lainnya. 

Hal tersebut karena seringnya terjadi interaksi umpan balik satu sama lain 

antara pengguna media sosial. 

D. Pengguna media sosial dapat saling berbagi perhatian dan juga empati 

dengan media sosial, hal tersebut dapat menjaga hubungan mereka tetap 

terjaga meskipun tidak bertemu secara tatap muka karena batasan jarak 

dan waktu. 

                                                      
16 Sisrazeni. 2017. Hubungan Penggunaan Media Sosial Dengan Interaksi Sosial Mahasiswa 

Jurusan Bimbingan Konseling Tahun 2016/2017 Iain Batusangkar. Jurnal Online : IAIN 

Batusangkar. Hal : 441 
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Manfaat dan mudarat tersebut dapat terjadi apabila pengguna media sosial 

dapat menggunakannya dengan baik. Dengan semakin mudahnya komunikasi 

yang lancar, akan membuat komunikasi terjalin baik. 

 

2.7 Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada individu 

dengan individu lainnya secara tatap muka. Komunikasi antar personal seperti 

yang dikatakan oleh Joseph De Vito yaitu “Is the communication that takes 

place between two person who have an established relashionship; (De Vito, 

2005 : 4) yang artinya komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman 

dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang disertai dengan adanya 

efek dan juga umpan balik. Secara garis besar komunikasi interpersonal  

merupakan suatu pertukaran dimana terdapat tindakan menyampaian dan 

menerima pesan secara timbal balik. Komunikasi interpersonal sendiri bersifat 

transaksional yang berarti bahwa bagian-bagiannya saling terkait dan yang 

terlibat dalam proses komunikasi bereaksi membentuk suatu kesatuan, 

sehingga secara serempak dalam menyampaikan dan menerima pesan. Dalam 

komunikasi interpersonal, terdapat proses psikologi dimana seseorang 

menginterpretasikan makna yang menyangkut diri sendiri, orang lain, dan 

hubungannya yang sedang terjalin. Proses psikologi sangat berpengaruhh pada 

komunikasi interpersonal sebagai pedoman untuk mengambil suatu tindakan.  

Menurut Henry Murray (1983), David McClelland (1951) serta Adam 

(1982)  (Brehm & Kassin 1993) terdapat dua motif sosial yang membuat 
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seseorang ingin melakukan hubungan dengan orang lain.17 Motif yang pertama 

yaitu adanya keinginan untuk membentuk dan mempertahankan beberapa 

hubungan interpersonal yang menguntungkan, sedangkan motif yang kedua 

yaitu keinginan untuk memilih hubungan yang harmonis, erat, dan 

komunikatif.  

 

2.8 Tahapan dalam Hubungan Interpersonal 

Menurut Joseph A Devito terdapat lima tahapan dalam pengembangan 

suatu hubungan. Tahapan tersebut diantaranya yaitu kontak, keterlibatan, 

keakraban, perusakan, dan pemutusan (De Vito, 1997:233)  

2.8.1 Contact (Hubungan) 

Pada tahapan pertama ini terdapat perceptual contact, yaitu terdapat 

persepsi alat indra untuk mendengar dan membaca pesan dari 

individu/kelompok lain. Kontak akan terjadi ketika telah terjadi 

hubungan impersonal. Menurut beberapa peneliti, selama tahap kontak 

ini akan terjadi empat menit pertama interaksi awal yang akan membuat 

seseorang memutuskan mereka akan melanjutkan hubungan yang 

terjalin atau tidak. Sehingga dalam tahapan ini penampilan fisik 

menjadi hal yang penting karena dapat diamati dengan mudah. Namun 

tentunya terdapat faktor-faktor lainnya yang membuat hubungan bisa 

                                                      
17 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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berlanjut, jika seseorang menyukai individu lainnya dan ingin 

melanjutkan ke tahap berikutnya. 

2.8.2 Involvement (Keterlibatan) 

Pada tahapan kedua ini terjadi pengenalan yang lebih jauh. Seseorang 

ingin mengikatkan diri untuk lebih mengenal orang lain sekaligus 

melakukan pengungkapan tentang dirinya. Dalam hal ini, jika 

diibaratkan sebagai hubungan dengan seorang kekasih maka mereka 

sudah menjalani proses kencan. 

2.8.3 Intimacy (Keakraban) 

Pada tahapan ketiga ini seseorang akan berkomitmen dengan diri 

sendiri dan mulai mengembangkan hubungan. Peran masing-masing 

berubah karena komunikasi interpersonal terjadi secara intim. Tahapan 

ini seseorang hanya ingin membina hubungan primer (primary 

relationship), sehingga biasanya hanya terjadi untuk beberapa orang 

saja.  

2.8.4 Deterioration (Kerusakan)  

Pada tahapan keempat ini merupakan fase dimana terjadi ketidakpuasan 

antar individu yang bisa mengakibatkan hubungan semakin memburuk. 

Hal tersebut akan berlanjut ke fase berikutnya yaitu penurunan 

hubungan, sehingga ikatan hubungan mereka mulai melemah. Sehingga 
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pada tahapan ini seseorang mulai merasa hubungan yang sedang 

dijalani sudah bukan menjadi hal yang penting. 

2.8.5 Dissolution (Pemutusan) 

Pada tahapan akhir ini hubungan sudah terputus, di mana sudah tidak 

ada ikatan yang terjalin antar individu. Jika diibaratkan sebagai suatu 

hubungan, tahapan ini sudah dilambangkan sebagai perceraian dari 

suatu perkawinan. Sehingga setelah terjadi tahapan ini, masing-masing 

individu akan membina kehidupan yang baru. 

 

2.9 Faktor-Faktor Daya Tarik Interpesonal 

Dalam sebuah hubungan yang terjalin antar individu dengan individu 

lainnya, pastinya di awal sebelum terjadi hubungan tersebut terdapat faktor-

faktor yang menjadi penentu adanya daya tarik dari masing-masing individu. 

Dalam buku Psikologi Sosial karya Tri Dayakisni dan Hudaniah (2003 : 133-

140) disebutkan beberapa faktor tersebut, yaitu :18 

2.9.1 Similarity (Kesamaan) 

Kesamaan sikap, minat, nilai, latar belakang dan kepribadian seseorang 

menjadi faktor individu menyukai orang tersebut. Seseorang akan 

merasa kurang nyaman jika individu yang disukainya berbeda 

pemikiran atau sikap. Jika masing-masing individu memiliki kesamaan 

                                                      
18 Dayakisni & Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. Malang : UMM Press 
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maka akan saling mendukung keyakinan atau pemikiran dan juga 

pandangan yang dimiliki. Sehingga dalam hal ini, perbedaan 

kepribadian menjadi moderator untuk faktor kesamaan ini. 

2.9.2 Proximity (Kedekatan) 

Kontak yang terjalin terus menerus akan membentuk suatu kedekatan. 

Dengan adanya kedekatan biasanya akan meningkatkan keakraban 

sehingga akan mempengaruhi keseimbangan hubungan. Orang yang 

dekat secara fisik lebih mudah dijangkau daripada orang yang 

terpisahkan karena berbeda tempat. Hubungan jarak jauh membutuhkan 

waktu dan perencanaan yang lebih rumit.  

2.9.3 Familiarity (Keakraban) 

Intensitas pertemuan atau seringnya terjadi interaksi dengan seseorang 

dapat meningkatkan keakraban dan rasa suka individu terhadap 

individu lainnya. Semakin sering mereka melakukan interaksi secara 

langsung, maka perasaan keduanya akan semakin berkembang dan 

semakin erat. 

2.9.4 Daya Tarik Fisik 

Dalam kehidupan bermasyarakat pastinya setiap individu akan menilai 

seseorang pertama kali dari fisik, sehingga muncul stereotip daya tarik 

disik dan adanya asumsi bahwa segala sesuatu yang cantik atau ganteng 

itu baik. Penilaian fisik tersebut mempengaruhi pendapat orang lain dan 
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biasanya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Daya tarik fisik 

sendiri menjadi penting untuk menjadi sumber informasi yang tampak 

dan paling cepat didapat. Daya tarik fisik sendiri juga mempengaruhi 

seseorang untuk menilai kepribadiannya.  

2.9.5 Ability (Kemampuan) 

Ketika orang lain memiliki kemampuan dan dapat memberikan 

keuntungan, maka seseorang menginginkan menjalin hubungan 

dengannya. Hal tersebut menyebabkan orang yang tidak memiliki 

kemampuan tersebut lebih tidak disukai. 

2.9.6 Stress (Tekanan Emosional) 

Dalam situasi yang mencemaskan dan menyebabkan tekanan 

emosional, seseorang cenderung menginginkan kehadiran orang lain. 

Jika seseorang bisa menemukan orang yang tepat untuk menemaninya 

disaat mengalami stress lama kelamaan akan muncul rasa suka terhadap 

orang tersebut.  

2.9.7 Positive Emotional Arousal (Munculnya Mood yang Positif) 

Seseorang cenderung akan tertarik kepada orang lain ketika 

kehadirannya bersamaan dengan munculnya perasaan positif meskipun 

perasaan tersebut tidak berkaitan dengan seseorang itu. Sehingga 

keadaan emosi seseorang ketia gembira, sedih, takut, atau cemas akan 
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mempengaruhi persepsi untuk memutuskan rasa ketertarikan kepada 

orang lain. 

2.9.8 Harga Diri Rendah 

Seseorang akan memiliki hasrat afiliasi atau rasa ingin bergabung 

dengan orang lain bertambah jika harga dirinya direndahkan. Hal 

tersebut juga membuat seseorang semakin responsif untuk menerima 

kasih sayang dari orang lain. 

2.9.9 Resiprocal Liking (Kesukaan Secara Timbal Balik) 

Ketika seseorang mengetahui bahwa orang lain menyukainya, maka 

akan timbul harapan. Dari harapan tersebut seseorang mengharapkan 

adanya timbal balik yang menguntungkan. 

2.9.10 Complementary (Saling Melengkapi) 

Saling melengkapi penting dalam suatu hubungan, saling bertukar 

pikiran untuk saling memahami. Dalam hal ini apabila seseorang 

memiliki kepribadian yang dominan akan sulit berhubungan lebih lama 

dengan orang lain yang juga dominan karena mereka yang dominan 

membutuhkan pasangan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan 

mereka. 
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2.10 Pemeliharaan Hubungan Interpersonal 

Dalam menjalani hubungan perlu adanya pemeliharaan agar hubungan 

terus bertahan dan tetap terjaga dengan baik. Terdapat beberapa saran dari 

De Vito, 2004 : 236-264 dalam jurnal karya Angga Darma, 2007 : 20-2119 

untuk mempertahankan sebuah hubungan internal yaitu sebagai berikut :  

2.10.1 Be Nice / Prosocial Behaviour,  seseorang harus memiliki 

kesopanan, keramahan, menyenangkan, menghindari untuk 

bersikap kritis, dan berkompromi dengan hal yang bertentangan 

dengan dirinya meskipun perlu adanya pengorbanan diri. 

2.10.2 Communicate yaitu dalam menjalani hubungan, berkomunikasi 

dalam bentuk sekecil apapun, se-simple termasuk cara untuk 

mempertahankan hubungan. Membicarakan tentang kejujuran, 

keterbukaan, dan pengungkapan perasaan, serta menyelesaikan 

konflik dengan baik juga akan menjadikan hubungan tetap terjaga. 

 

                                                      
19 Ayu, Angga Darma Putri Ning. 2007. Strategi Komunikasi Mempertahankan Long Distance Romantic 

Relationships. Jurnal Online : Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Surabaya 
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2.10.3 Be Open Masing-masing individu yang menginginkan 

hubungannya semakin erat harus mau membuka diri untuk 

mengungkapkan keinginannya dan keluhannya. Berbicara 

mengenai tentang hubungan secara terbuka, saling menasehati, dan 

menunjukkan empati juga diperlukan untuk menjaga hubungan 

yang baik. 

2.10.4 Give Assurance Seseorang yang menjamin individu lain untuk hal 

yang penting dalam suatu hubungan, dimana orang tersebut bisa 

membuat pasangan nyaman dan bisa menunjukkan kasih 

sayangnya. 

2.10.5 Share Joint Activities Melakukan aktivitas bersama dengan 

pasangan, seperti merayakan hari-hari penting dari masing-masing 

individu misalnya ulang tahun, anniversary, dan lain sebagainya. 

2.10.6 Be Positive Dalam berhubungan dengan individu lainnya, tentu 

diperlukan tindakan yang positif atau hal yang bisa menyenangkan 

pasangan. Sebagai contohnya melakukan hal yang disukai oleh 

pasangan dan menghindari adanya perdebatan argumen. 

2.10.7 Focus on Improving Yourself  Tidak hanya sekedar melakukan 

sesuatu untuk pasangan kita, dalam menjaga hubungan yang baik 

seseorang juga harus melakukan pembuktian diri dengan menjadi 

pribadi yang baik. Misalnya saja merawat diri dengan berdandan 

yang menawan dan menarik saat bertemu dengan pasangan. 
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Dengan melakukan berbagai cara-cara di atas, maka akan terhindar dari 

hal-hal yang mengarah pada kondisi hubungan yang tidak baik hingga bisa 

mengakibatkan pemutusan hubungan. Tentunya akan sangat penting 

dilakukan dan bermanfaat untuk menjaga hubungan berpacaran jarak jauh.  

 

2.11 Model Komunikasi dalam Mempertahankan Hubungan 

Dalam menjalani hubungan dengan individu lain, tentunya 

membutuhkan tahapan dan proses yang harus dijalani untuk 

mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Hubungan kedua 

orang yang mempunyai suatu hubungan akan semakin erat apabila terjadi 

peningkatan dan semakin mendalam dalam pengungkapan diri masing-

masing individu. Mereka melalui beberapa proses seperti yang disebut 

dalam buku Psikologi Sosial karya Tri Dayakisni dan Hudaniah (2003 : 

143), yaitu sebagai berikut :20 

2.11.1 Tahapan Orientasi yaitu dimana interaksi yang terjadi hanya 

sekadar pembicaraan sedikit. Seseorang biasanya masih berhati-hati 

dan coba-coba dalam tahapan ini. 

 

                                                      
20 Dayakisni & Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial. Malang : UMM Press 
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2.11.2 Usaha pertukaran perasaan (exploratory affective exchange), 

yaitu mulai membuka diri dan memperbolehkan orang lain untuk 

mengenal dan memahami pribadinya lebih dalam lagi. 

2.11.3 Pertukaran perasaan (affective exchange), yaitu sudah terjadi 

peningkatan komunikasi yang mendalam dan intim hingga masuk ke 

wilayah masing-masing pribadi. 

2.11.4 Pertukaran yang stabil (stable exchange), yaitu ditandai dengan 

adanya pemahaman yang baik dalam suatu hubungan yang dijalani 

dua orang. Kedua individu sudah memiliki kesiapan untuk 

menafsirkan dan menebak perasaan juga perilaku dari masing-

masing orang. 

Dalam tahapan-tahapan diatas dapat dilihat bahwa dalam menjalani suatu 

hubungan agar semakin dekat mencakup perilaku verbal, non verbal, dan 

environmental yang semuanya berorientasi pada perilaku. Masing-masing 

mempunyai unsur yang bersifat substantive, affective, dan emosional. Perilaku 

verbal sendiri terjadi dalam proses self disclosure dan komunikasi verbal 

lainnya. Sedangkan untuk non verbal yaitu dengan bentuk dan gerakan tubuh, 

senyuman, sentuhan, dan lainnya. Semakin banyak dan mendalam masing-

masing pribadi yang menjalani suatu hubungan menggunakan pendekatan 

perasaan, semakin besar kemungkinan jarak keakraban yang dialami. 
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2.12 Pacaran Jarak Jauh 

Pacaran jarak jauh adalah sebuah hubungan asmara dijalani oleh dua 

manusia yang dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya 

kedekatan fisik atau kesempatan untuk bertatap muka untuk periode waktu 

tertentu (Hampton, 2004). 

Kesempatan untuk komunikasi yang dijalani oleh mereka sangat terbatas 

dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan 

jarak jauh (Stafford, 2005).  

Menurut Holt & Stone, pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh 

dibagi menjadi tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 

6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu, hingga sebulan, 

dan kurang dari satu bulan), dan yang terakhir tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-

294 mil, lebih dari 250 mil) data tersebut berasal dari hasil penelitiannya  

(Kidenda, 2002).  

 

2.13 Faktor Penghambat Pacaran Jarak Jauh 

Pacaran jarak jauh bisa dikatakan sebagai hubungan romantis yang sangat 

rawan berakhir dibandingkan dengan hubungan pacaran yang sering 

melakukan bertemuan secara langsung. Dalam menjalani pacaran jarak jauh 

diperlukan kepercayaan, kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, dan komitmen dari 

kedua individu. Jika hal-hal tersebut berkurang atau bahkan tidak dilakukan 

maka akan menimbulkan permasalahan. Keterbatasan waktu dan jarak yang 

jauh membuat mereka yang menjalani hubungan tersebut menjadi terbatas 



 

30 
 

untuk menyelesaikan konflik, sehingga konflik yang terjadi bisa berlangsung 

lama apabila komunikasi yang dilakukan tidak efektif.  

Menurut Julia T Wood (2004)  terdapat tiga persoalan utama yang bisa 

memicu timbulnya konflik pada pasangan yang menjalani pacaran jarak jauh. 

Pertama, waktu yang sedikit dan kesempatan yang terbatas (the lack of daily 

sharing). Pacaran biasa bisa melakukan komunikasi secara langsung dan rutin 

untuk semakin mengetahui dan mengenal pasangannya lebih dalam lagi, 

namun hal tersebut berbeda dengan mereka yang menjalani pacaran jarak jauh 

karena kondisi jarak dan waktu yang membuat mereka terpisah. Kedua, mulai 

munculnya harapan-harapan yang tidak realistis tentang waktu saat mereka 

bersama (unrealistic expectations about time together). Waktu yang sangat 

terbatas membuat mereka berharap bahwa setiap momen pertemuan haruslah 

berjalan sempurna dan tidak menginginkan adanya konflik atau adu argumen 

yang terjadi. Padahal konflik sendiri hal yang wajar dan penting untuk saling 

mengungkapkan masing-masing argumen, selain itu juga menambah wawasan 

bagi pasangan bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. 

Ketiga, mulai terjadi ketidak seimbangan usaha yang diberikan dari masing-

masing individu untuk mempertahankan hubungan. Dalam hal ini, individu 

yang satu berusaha untuk melakukan hal yang besar untuk mempertahankan 

hubungan agar tetap terjaga dengan baik, namun tidak diimbangi dengan 

individu lainnya. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan dan 

rasa pesimis untuk melanjutkan hubungan. 
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Namun dari semua permasalahan yang timbul, tidak selalu membuat 

pasangan berakhir untuk memutuskan hubungan. Banyak pasangan yang masih 

bertahan dengan hubungan pacaran jarak jauh walaupun terbatas oleh waktu 

dan jarak. Intensitas pertemuan yang sedikit dan membuat mereka tidak dapat 

selalu bersama membuat mereka semakin memiliki rasa mencintai dan hasrat 

yang besar ketika melakukan pertemuan. Masing-masing Individu yang saling 

terpisah juga akan lebih fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tentunya 

hal tersebut akan meningkatkan kualitas dari pribadi masing-masing dan 

menjadi individu yang lebih baik untuk pasangannya.  

 

2.14 Strategi Komunikasi untuk Mempertahankan Pacaran Jarak Jauh 

Dalam menjalani pacaran jarak jauh diperlukan strategi yang bisa dilakukan 

kedua individu untuk mempertahankan hubungan mereka.  

1. Pertama, Kedua pasangan perlu menyadari bahwa pacaran jarak jauh itu 

merupakan hal yang wajar dan banyak orang yang mengalaminya. 

Banyak pasangan yang masing-masing individu saling meyakinkan 

untuk mempertahankan hubungan agar bisa melangkah ke jenjang yang 

lebih tinggi yaitu pernikahan.  

2. Kedua, mengembangkan cara komunikasi masing-masing individu 

secara kreatif, dalam hal ini misalnya saling berbagi foto atau video untuk 

lebih membuat suasana menjadi hidup dari apa yang ingin diceritakan 

meskipun hanya melalui media sosial.  
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3. Ketiga, membicarakan dan membuat kesepakatan berupa aturan-aturan 

sebelum berpisah dan menjalani pacaran jarak jauh lagi, misalnya 

membuat kesepakatan seberapa batasan untuk kehidupan pertemanan, 

mengatur intensitas komunikasi, mengatur waktu untuk pertemuan. 

Dengan melakukan hal-hal tersebut, masing-masing individu dapat 

merasa yakin dan semakin serius dengan hubungan yang dijalani. 

4. Keempat, memaksimalkan waktu ketika melakukan pertemuan. 

Pasangan yang menjalani hubungan pacaran jarak jauh memiliki waktu 

yang sedikit, sehingga diperlukan tindakan yang membuat setiap 

pertemuan menjadi terkesan dan tidak mengecewakan. 

5. Kelima, menjaga keyakinan dan kejujuran dari masing-masing individu. 

Kejujuran sendiri merupakan hal yang terpenting dalam sebuah 

hubungan. Hubungan yang tidak jujur dan banyak kepura-puraan akan 

menimbulkan kecurigaan terhadap pasangan dan bisa berujung terhadap 

konflik sampai bisa mengakibatkan berakhirnya suatu hubungan. 

6. Keenam, selalu berpikiran positif terhadap masing-masing individu. 

Dengan berpikiran positif hubungan akan berjalan baik dan setiap 

individu akan fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya.  

7. Ketujuh, menyempatkan waktu untuk berkomunikasi secara rutin melalui 

media sosial. Perlunya masing-masing individu memberikan alasan yang 

jelas apabila sedang tidak bisa membalas pesan pasangan secara cepat 

agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
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8. Kedelapan, memanfaatkan fitur media sosial yang semakin memudahkan 

manusia untuk berkomunikasi secara maksimal, misalnya melakukan 

videocall agar bisa melakukan tatap muka meskipun tidak secara 

langsung. Dengan begitu masing-masing individu dapat melihat wajah 

yang sedang dirindukan. 

9. Kesembilan, merencanakan kencan secara online dengan pasangan 

melalui media sosial. Dalam hal ini misalnya pergi ke suatu tempat dan 

melakukan videocall dengan pacar agar terasa seperti kencan berdua 

meskipun terpisahkan oleh jarak. 

 

De Vito mengatakan dalam buku karyanya yang berjudul Interpesonal 

Communication 2004, bahwa cara yang tepat untuk mengatasi konflik yaitu 

dengan fokus terhadap sistem komunikasi. Managemen waktu yang efektif 

dalam mengatasi konflik dalam hubungan yang dijalani sangat penting. 

Pasangan hendaknya jangan membiarkan konflik berlarut-larut terjadi, segera 

menyelesaikannya agar konflik tidak sampai mengakibatkan dampak yang 

lebih buruk yaitu melemahnya kepercayaan dan komitmen pasangan.21 

 

2.15 Teori Pengurangan Ketidakpastian 

Teori pengurangan ketidakpastian menjelaskan bahwa komunikasi 

dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi antara individu yang akan 

                                                      
21 Ayu, Angga Darma Putri Ning. 2007. Strategi Komunikasi Mempertahankan Long Distance Romantic 

Relationships. Jurnal Online : Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Surabaya 
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menjalin hubungan romantis maupun yang sudah menjalani. Ketidakpastian 

sendiri dapat dikurangi dengan melakukan komunikasi yang baik hingga 

timbul adanya kepercayaan. Kepercayaan menjadi alat potensial untuk 

mengurangi ketidakpastian, di mana ketidakpastian tersebut bisa menimbulkan 

permasalahan seperti kecemburuan bahkan hingga konflik yang lebih parah 

(West dan Turner, 2008: 187).  

Berger dan Gundykunst (1991) menyatakan bahwa pasangan romantis 

yang berkomunikasi melalui media sosial akan mengalami lebih sedikit 

ketidakpastian mengenai pasangannya daripada mereka yang tidak melakukan 

komunikasi dengan media sosial tersebut (West dan Turner, 2008: 186-187).22 

Pada teori ini juga terdapat strategi untuk mengurangi ketidakpastian, strategi 

tersebut yaitu strategi pasif, strategi aktif, dan strategi interaktif.23 

 

  

                                                      
22 West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi. 

Jakarta : Salemba Humanika. 
23 Saadatina. 2017. Penggunaan Media Sosial Dalam Dinamika Hubungan Pacaran: Studi 

Terhadap Penggunaan Instagram Pada Pasangan Berpacaran. Jurnal Online : Universitas 

Diponegoro 



 

35 
 

2.16 Kerangka Pikir Penelitian 

 
Studi Kasus : Pacaran jarak jauh saat ini menjadi trend social yang banyak diantaranya yang menjalani yaitu 

mahasiswa. Mereka yang menjalani pendidikan di luar kota memaksakan diri untuk berpisah dengan pacar 

dan menjalani pacaran jarak jauh. Sehingga mereka harus memanfaatkan media sosial dengan maksimal untuk 

membertahankan hubungannya agar tetap berjalan dengan baik. 

Rumusan Masalah : Bagaimana 

pemanfaatan media sosial sebagai sarana 

pacaran jarak jauh dalam 

mempertahankan hubungan yang 

dihadapi oleh Mahasiswa/i Ilmu 

Komunikasi angkatan 2015, FISIP UMM 

beserta pacarnya? 

Metode Penelitian Kualitatif dalam bentuk 

deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan 

peneliti. 

Teori Pengurangan Ketidakpastian sebagai dasar 

penelitian untuk membangun komunikasi yang baik 

sehingga timbul kepercayaan pada masing-masing 

orang yang menjalani pacaran jarak jauh dengan 

menggunakan media sosial. 

Analisis pemanfaatan media sosial sebagai sarana pacaran jarak jauh yang dijalani oleh mahasiswa/i dengan 

pacarnya yang kondisinya sudah bekerja dengan status sudah menjalani hubungan lebih dari 1 tahun.  

Proses komunikasi yang berlangsung antar individu dalam menjalani pacaran jarak jauh, permasalahan yang 

timbul dan cara menyelesaikannya melalui media sosial, dan kon yang baik dalam menjalani hubungan 

tersebut. 

Narasi dari pasangan yang menjalani pacaran jarak jauh dalam mempertahankan hubungannya dengan 

menggunakan sarana media sosial dari hasil semua analisis, kesimpulan dan juga saran 


