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ABSTRAK 

 
 

 Dewasa ini, kecanggihan teknologi telah menujukkan perkembangan yang pesat 
dalam kurun waktu yang relatif singkat, salah satunya adalah munculnya koneksi secara 
online. Pada masa-masa saat ini hubungan sosial antar manusia sudah tidak lagi terbatas 
oleh ruang dan waktu, seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Namun, koneksi 
melalui jejaring sosial tersebut telah membuat manusia dapat saling berhubungan tanpa 
terhalang dimensi-dimensi tertentu seperti dimensi ruang dan waktu. Fenomena 
interaksi sosial melalui media situs jejaring sosial inipun muncul dan menjadi menarik 
diteliti karena seseorang—dalam penelitian ini mahasiswa—menentukan pilihan dalam 
mendapatkan pacar tidak melalui proses secara langsung, namun menentukan pilihan 
melalui suatu media, yaitu situs jejaring sosial, dimana dalam penggunaannya situs 
jejaring sosial ini biasa diakses secara online atau maya. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Interaksi Simbolis milik 
Herbert Blumer. Sejalan dengan konsep teoritis tersebut, maka penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan paradigma definisi sosial. 
Lokasi dalam penelitian ini adalah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas 
Airlangga, dimana subyek penelitian ini adalah mahasiswa FISIP UNAIR yang 
memenuhi kriteria sebagai informan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara. 

 

 Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa mahasiswa FISIP Universitas 
Airlangga yang mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial memiliki beberapa 
proses interaksi sosial maupun motif yang mendasarinya dalam hal mendapatkan pacar 
atau pasangannya melalui media situs jejaring sosial yang dimiliki oleh setiap 
mahasiswa tersebut. 

 

Kata kunci: Interaksi Sosial, Dunia Maya, Jejaring Sosial. 
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ABSTRACT 

 

 Today, sophisticated technology has showed rapid growth in a relatively short 
period of time, one of which is the emergence of online connections. In the current 
period of social relationships between people are no longer limited by space and time, 
as happened in the past. However, connections through social networks has created a 
human can interact unhindered certain dimensions such as time and space. The 
phenomenon of social interaction through the medium of social networking sites and 
even this appears to be interesting because one-examined in this study to determine 
student-lover is not an option in getting through the process directly, but through a 
media choices, the social networking site, where the use of networking sites commonly 
accessible social online or virtual. 

 In this study, researchers used the theory of Herbert Blumer's Symbolic 
Interaction. In line with this theoretical concept, this study used a qualitative approach 
using the paradigm of social definition. Locations in this study is the Faculty of Social 
Sciences Political Science University of Airlangga, where the subjects of this study is 
FISIP UNAIR students who meet the criteria as an informant. The data collection 
techniques is done by interview. 

 

 In this study, found that students who get the Airlangga University FISIP lovers 
through social networking sites have some social interaction processes and the 
underlying motive in the case of a lover or spouse through the medium of social 
networking site owned by each student. 

Keywords: Social Interaction, Virtual World, Social Networking. 
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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena atas 

limpahan kasih sayang, dan rahmat – Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik dan sesuai dengan yang telah dijadwalkan sebelumnya. 

 Pada awalnya penelitian ini berangkat dari suatu  isu – isu yang marak beredar di 

kalangan masyarakat yakni mengenai isu – isu interaksi sosial melalui situs jejaring 

sosial. Berangkat dari isu tersebut, peneliti merasa tertarik untuk meneliti mengenai isu 

yang berkaitan dengan interaksi sosial melalui situs jejaring sosial terutama pada 

pengguna jejaring sosial yang menemukan pacar melalui akun pribadi jejaring 

sosialnya. Fenomena interaksi sosial melalui situs jejaring sosial ini  menjadi menarik 

untuk diteliti karena seseorang atau dalam penelitian ini mahasiswa menentukan 

pilihannya dalam mendapatkan pacar melalui proses secara langsung, namun fenomena 

yang terjadi baru – baru ini adalah mahsiswa menentukan pilihan dalam mendapatkan 

pacar melalui suatu media, yakni situs jejaring sosial. Dimana dalam penggunaannya 

situs jejaring sosial ini biasa diakses secara online atau maya. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan paradigma 

definisi sosial. Pemilihan teori interaksionisme simbolis yang dikemukakan oleh 

Herbert Blumer menjadi rujukan teoritik untuk menganalisisi permasalahan penelitian 

ini. Dimana dengan penggunaan teori interaksionisme simbolis milik Blumer ini, dapat  

dikemukakan secara jelas bagaimana interaksi sosial mahasiswa dalam mendapatkan 

pacar melalui media situs jejaring sosial. Adapun temuan dari penelitian ini adalah 

dimana ditemukannya suatu realitas bahwa mahasiswa FISIP Universitas Airlangga 
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yang menggunakan dan secara aktif memiliki situs jejaring sosial pribadi miliknya, 

dimana dalam kesehariannya berinteraksi melalui situs jejaring sosial menemukan pacar 
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dunia maya yakni melalui situs jejaring sosial. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Dewasa ini perkembangan kecanggihan teknologi telah menujukkan 

perkembangannya secara pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Dalam 

masa – masa saat ini hubungan sosial antar manusia dan masyarakat sudah tidak 

lagi terbatas oleh ruang dan waktu, seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. 

Dimana pada hitungan lampau melakukan konektivitas dengan seseorang yang 

ada di belahan negara lain merupakan suatu hal yang tidak mungkin dan nihil 

untuk dilakukan. Namun, yang terjadi pada masa saat ini ialah koneksi yang 

terjadi antara belahan dunia satu dengan belahan dunia lain saling berhubungan 

atau melakukan koneksinya tanpa terhalang dimensi – dimensi tertentu seperti 

dimensi ruang dan dimensi waktu. Sehingga, yang terjadi saat ini ialah pertemuan 

antar individu, bahkan masyarakat sekalipun, hanya dengan satu sentuhan jari 

dengan durasi yang sangat singkat yakni hanya sepersekian detik. 

 Salah satu dari hasil produk teknologi yang dewasa ini marak digunakan 

dan diakses hampir setiap harinya oleh masyarakat luas adalah situs jejaring 

sosial. Dimana situs jejaring sosial ini sendiri memiliki suatu prinsip dasar yakni 

suatu struktur sosial yang terdiri dari individu – individu atau bahkan suatu 

organisasi yang memiliki misi atau kepentingan – kepentingan tertentu di 

dalamnya. Dalam hal ini, situs jejaring sosial juga menunjukkan jalan untuk 
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berhubungan dengan kesamaan sosialitas, mulai dari yang dikenal sehari – hari 

sampai dengan keluarga. 

 Sebenarnya istilah jejaring sosial ini diperkenalkan oleh Profesor J.A 

Barnes di tahun 1954. Istilah lain situs jejaring sosial adalah situs pertemanan, 

dengan situs pertemanan ini bisa mencari dan mendapatkan banyak teman jika 

telah terdaftar dalam situs pertemanan ini. Di Indonesia sejak tahun 2005 –  

Oktober 2008 situs layanan jejaring sosial dirajai oleh Friendster, setelah itu 

mulai tahun 2009 sampai tahun 2010 yang sangat populer adalah layanan dari 

Facebook yang dirintis oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2006 (The Deathly 

Words, 2009). Namun seiring dengan berkembangnya zaman, situs jejaring sosial 

yang ada pada sat ini pun telah bertambah. Salah satu diantaranya adalah situs 

jejaring sosial Twitter yang menawarkan fasilitas yang memang dirasa cukup 

memudahkan bagi penggunanya, yakni dengan adanya fasilitas yang lebih mudah 

untuk lebih banyak berinteraksi dengan banyak orang, tanpa ada batasan – batasn 

tertentu. Seperti misalnya, pada zaman sekarang ini sudah bukanlah hal yang tidak 

mungkin jika seorang fans atau penggemar, dapat berinteraksi langsung dengan 

artis idolanya, karena pengguna twitter berpeluang lebih besar untuk berinteraksi 

langsung dengan idolanya tersebut. 

(http://etd.eprints.ums.ac.id/12392/2/BAB_I.pdf diunduh tanggal 3 Maret, pukul 

09.10) 

 Menurut penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan peneliti melalui 

media internet menyatakan bahwa tanggal 8 Mei 2010 ada 23.781.260 pengguna 
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aktif Facebook di Indonesia terdiri 13.942.460 pria dan 9.612.180 wanita. 

Berdasarkan data statistik mayoritas pengguna Facebook single (lajang) yaitu 

sejumlah 6.436.080 orang. Sementara untuk yang sedang pacaran ada 3.229.160 

orang, yang sudah bertunangan 843.620 orang dan sejumlah 2.751.700 orang 

menyatakan diri sudah menikah. Dengan demikian urutan relationship yang 

terbanyak di Facebook adalah single – pacaran – menikah – tunangan 

(forumkami.com, 2010). 

 Menurut data Youthlab Indonesia, 92% remaja Indonesia (usia 17-23 tahun 

menggunakan Facebook lebih sering dibandingkan dengan situs jejaring sosial 

lainnya. Interaksi remaja Indonesia dengan situs jejaring Facebook sangat erat 

(Ahmad, 2009). Komunikasi internet ini, pada tahap tertentu bisa menimbulkan 

adiksi yang  mungkin berpengaruh terhadap kehidupan nyata. Menurut Block 

(Ruzain, 2009) ada beberapa ciri-ciri orang yang teradiksi terhadap internet dalam 

interval waktu tertentu, peningkatan toleransi terhadap adiksi internet itu sendiri, 

dan dampak negatif (termasuk isolasi sosial). 

 Di dalam suatu penelitian yang lainnya, dimana dinyatakan bahwa Email, 

Twitter, dan Facebook telah berubah menjadi denyut kehidupan atau istilah yang 

biasa disebut sebagai “Urat Nadi” yang menghubungkan sebagian besar warga 

dunia. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa media konvensional yang telah ada 

sebelumnya pun siap untuk ditinggalkan secara berkala. Di dalam penelitian ini 

pula, menariknya Indonesia menjadi salah satu negara yang masyarakatnya paling 

gemar berkomunikasi melalui jejaring sosial. Hal ini adalah kesimpulan dari 
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sebuah survei Ipsos Global Public Affairs kepada 19.216 orang dewasa di 24 

negara, antara lain Argentina, Australia, Belgia, Brasil, China, Inggris, India, 

Indonesia, Jepang, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, 

dan Amerika Serikat. 

 Dari survei tersebut, terdapat 85% responden menyatakan telah terhubung 

secara online melalui email. Mereka saling mengirim dan menerima pesan dengan 

email. Kemudian, ada 62% responden yang berkomunikasi lewat situs jejaring 

sosial, terutama Facebook dan Twitter. Khusus di Indonesia, Argentina, dan 

Rusia, masyarakatnya paling sering berkomunikasi lewat jejaring sosial. Menurut 

penelitian tersebut, 8 dari 10 warga Indonesia selalu mengunjungi situs jejaring 

sosial. 

(http://tekno.kompas.com/read/2012/03/29/13264442/Email.dan.Jejaring.Sosial.U

rat.Nadi.Komunikasi.Dunia diunduh tanggal 6 Maret, pukul 09:48) 

 Berangkat dari penelitian – penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan 

diatas oleh peneliti, maka penelitian ini ingin mengangkat suatu fenomena yang 

baru dan sedang marak saat ini terjadi pada pengguna jejaring sosial terutama 

pada pengguna jejaring sosial yang berusia relatif muda. Penelitian ini ingin 

mengangkat bagaimana interaksi sosial mahasiswa melalui jejaring sosial yang 

digunakan. Dimana terdapat suatu isu – isu yang menarik yakni para mahasiswa 

ini memiliki kecenderungan memilih pacar melalui jejaring sosial. Dimana pacar 

yang dipilihnya tersebut tentu saja tanpa melalui proses perkenalan secara nyata, 
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hanya melihat gambar atau foto pacarnya melalui media situs jejaring sosial yang 

mereka gunakan. 

 Fenomena interaksi sosial melalui media situs jejaring sosial pada 

mahasiswa menjadi menarik diteliti karena seseorang atau dalam penelitian ini 

mahasiswa menentukan pilihannya dalam mendapatkan pacar melalui proses 

secara langsung, namun fenomena yang terjadi baru – baru ini adalah mahasiswa 

menentukan pilihan dalam mendapatkan pacar melalui suatu media. Dalam hal ini 

media yang dimaksudkan adalah situs jejaring sosial. Dimana dalam 

penggunaannya situs jejaring sosial ini biasa diakses secara online atau maya. 

I.2 Fokus Penelitian 

1) 

 Memperhatikan penjelasan sebagaimana terurai dalam latar belakang 

permasalahan di atas maka secara keseluruhan penelitian ini ingin melihat: 

2) 

Bagaimana interaksi sosial mahasiswa dalam mendapatkan pacar melalui 

media situs jejaring sosial? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Apa motif yang mendasari mahasiswa dalam memilih pacar melalui media 

situs jejaring sosial? 

 Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, yakni tujuan dilaksanakannya 

penelitian ini adalah : 
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a) Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

mengenai interaksi sosial mahasiswa yang terjadi pada jejaring sosial yang 

dimilikinya. 

b) Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh dan 

mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana interaksi sosial serta 

tindakan yang dilakukan dalam memilih pacar melalui media jejaring 

sosial. 

I.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

tersendiri, yaitu : 

A. Secara akademis, studi ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang interaksi sosial mahasiswa dalam mencari 

pacar melalui media jejaring sosial, serta memberikan kontribusi 

yang berarti bagi kalangan akademisi khususnya Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga yang tertarik untuk 

melakukan penelitian-penelitian berikutnya dalam upaya untuk 

lebih mendalami tema serupa. 

B. Secara praktis, studi ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan kepada pembaca sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran dan melihat fenomena sosial yang terjadi di lingkungan 

sosialnya. Serta mencoba mengkaji secara teoritis tentang interaksi 
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sosial yang terjadi pada media jejaring sosial yang dewasa ini 

marak terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan informasi. 

I.5 Tinjauan Pustaka 

 Untuk mendukung penelitian ini, maka di dalam melakukan penelitian 

memakai teori yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut 

dimaksudkan dengan tujuan agar teori yang digunakan dapat menjadi sebuah 

penjelasan untuk mendekati realitas yang telah di uji kebenarannya, serta juga 

dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam mendeskripsikan keadaan, situasi 

dan lain sebagainya tentang “Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Situs Jejaring 

Sosial”. Terutama mengenai mahasiswa yang mendapatkan pacar melalui media 

situs jejaring sosial. 

 Adapun dalam hal ini, teori yang digunakan peneliti adalah teori mengenai 

interaksi sosial. Dimana teori yang relevan dengan penelitian mengenai interaksi 

sosial situs jejaring sosial pada mahasiswa FISIP Universitas Airlangga yakni 

teori Interaksionisme Simbolis yang diperkenalkan oleh Herbert Blumer. 

Pemakaian teori Interaksionisme Simbolis milik Herbert Blumer ini dimaksudkan 

agar teori Interaksionisme Simbolik yang digunakan ini dapat digunakan menjadi 

sebuah penjelasan untuk mendekati realitas yang memang sudah diuji 

kebenarannya. 
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I.5.1 Interaksionisme Simbolis 

 Menurut Blumer tidak ada yang inheren dalam suatu obyek sehingga ia 

menyediakan makna bagi manusia. Dimana makna tersebut berasal dari interaksi 

dengan orang lain terutama dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Blumer 

juga menyatakan, yakni dimana bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari 

cara – cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. 

Tindakan – tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi 

orang lain tersebut. 

 Aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan 

mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia 

ditempatkan dan arah tindakannya. Bagi Blumer (1969: 2) interaksionisme-

simbolis bertumpu pada tiga premis. 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna tersebut berasal dan “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”. 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi–sosial 

berlangsung (Poloma, 2010: 258). 

 Bagi Blumer studi masyarakat itu harus merupakan studi dari tindakan 

bersama daripada prasangka terhadap apa yang dirasanya sebagai sistem yang 

kabur dan berbagai prasyarat fungsional yang sulit untuk dipahami. Masyarakat 

merupakan hasil interaksi simbolis. Bagi Blumer keistimewaan interaksi simbolik 
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ialah manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing-masing tindakan 

mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut mode 

stimulus respon. Seseorang tidak akan langsung memberi respon pada tindakan 

orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan pada tindakan itu. 

Blumer (1969) menyatakan, “dengan demikian interaksi manusia dibatasi oleh 

simbol-simbol, oleh penafsiran, kepastian makna, dari tindakan orang lain. Dalam 

kasus perilaku manusia, mediasi ini sama dengan penyisipan suatu proses 

penafsiran diantara stimulus dan respon”. Dalam hal ini penafsiran menyediakan 

respon, berupa respon untuk bertindak yang bedasarkan simbol-simbol. 

 Blumer juga tidak akan mendesakkan prioritas dominasi kelompok atau 

struktur, namun melihat bagaimana tindakan kelompok sebagai kumpulan dari 

tindakan individu, serta bagaimana masyarakat harus dilihat sebagai terdiri dari 

tindakan orang-orang, dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan-tindakan 

orang itu. Blumer juga melanjutkan dengan menunjukkan bahwa kehidupan 

kelompok yang demikian merupakan respon pada situasi-situasi dimana orang 

menemukan dirinya masing–masing. Situasi yang demikian ini dapat terstruktur, 

tetapi Blumer berhati-hati dalam menentang pengabaian arti penting penafsiran 

sekalipun pada lembaga-lembaga yang sifatnya relatif tetap. 

 Interaksionisme simbolis yang diketengahkan oleh Blumer mengandung 

sejumlah ide-ide dasar yang beberapa dapat diringkas sebagai berikut seperti, 

masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling 

bersesuaian melalui tindakan bersama, lalu dapat membentuk apa yang dikenal 
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sebagai organisasi atau struktur sosial. Interaksi juga terdiri dari kegiatan manusia 

yang berhubungan dengan kegiatan manusia lainnya. Interaksi-interaksi non 

simbolis mencakup stimulus respon yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup 

“penafsiran tindakan”. 

 Dalam hal ini, mahasiswa melakukan interaksi dengan para pengguna 

jejaring sosial yang lainnya, dan interaksi tersebut saling bersesuaian melalui 

tindakan bersama, yakni mengakses situs jejaring sosial yang digunakan secara 

bersama – sama dengan maksud dan tujuan yang sama yaitu mencari pasangan 

lawan jenisnya. Adapun cara mengakses jejaring sosial tersebut melalui media 

tertentu atau dalam hal ini, penyedia layanan jejaring sosial yang menyediakan 

layanan bagi para penggunanya untuk dapat bersosialisasi secara bebas tanpa ada 

batasan – batasan tertentu sedikitpun. Dimana jejaring sosial ini tersedia secara 

maya (online), yakni dengan menggunakan media teknologi yang lazim 

digunakan saat ini, yaitu media internet. 

 Adapun alasan peneliti menggunakan teori interaksionisme simbolis yang 

dikemukakan oleh Blumer adalah karena terdapat kesesuaian teori interaksi yang 

dikemukakan oleh Blumer dengan realitas yang terjadi yakni interaksi sosial pada 

mahasiswa pengguna situs jejaring sosial yang mendapatkan pacar melalui media 

situs tersebut. 
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I.6 Metode Dan Prosedur Penelitian 

 Dalam hal ini, metode dan prosedur penelitian merupakan instrumen yang 

sangat penting dalam suatu penelitian, dimana penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Pada pendekatan kualitatif ini dapat diartikan sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun 

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang – orang yang dapat 

diteliti. Sejalan dengan pendekatan kualitatif, penelitian mengenai interaksi sosial 

mahasiswa FISIP UNAIR dalam mendapatkan pacar melalui media situs jejaring 

sosial

I.6.1 Pendekatan Penelitian 

 dapat dilakukan dengan pendekatan tersebut, dan dengan paradigma yang 

sesuai yakni paradigma definisi sosial. Dan beberapa penjelasan lainnya mengenai 

hal – hal yang berkaitan dengan metodologis. 

 Sejalan dengan tema permasalahan yang akan diteliti maka pendekatan 

yang tepat untuk melihat dan menganalisis mengenai Interaksi Sosial Mahasiswa 

dalam Situs Jejaring Sosial yang tepat adalah dengan menggunakan metode 

kualitatif. Dimana data pada penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang 

bersifat tanpa angka-angka atau bilangan namun biasanya berbentuk verbal 

(narasi, deskripsi atau cerita). Penelitian kualitatif tidak memiliki rumus yang 

bersifat mutlak untuk mengolah dan menginterpretasikan data setelah data 

tersebut terkumpul. Tetapi, lebih berupa pedoman untuk mengorganisasikan data, 

analisis data, penghayatan teori, serta interpretasi data. 
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 Adapun ciri – ciri penelitian kualitatif adalah dilandasi oleh kekuatan 

narasi, kajian dalam situasi alamiah, kontak langsung di lapangan, cara berpikir 

induktif, perspektif holistik, perspektif perkembangan dinamis, orientasi pada 

kasus unik, serta memperoleh data bersifat netral – empatis, desain penelitian 

yang fleksibel atau luwes, sirkuler, dan peneliti kualitatif merupakan suatu 

instrumen kunci. Penjelasan bahwa penelitian metodologi kualitatif sebagai suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh (Bogdan & 

Taylor, 1975). 

 Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa penggunaan pendekatan 

kualitatif lahir karena keterbatasan pendekatan kuantitatif dan paradigma 

positivisme. Karenanya terdapat kesesuaian dalam menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan paradigma perilaku sosial sebagai landasan metodologis 

penelitian ini. Sintesis beberapa definisi penelitian kualitatif bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya saja perilaku, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 Dengan latar belakang teoritis penelitian kualitatif yang berakar pada 

paradigma interpretatif tersebut, maka penelitian kualitatif memiliki karakteristik 
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khusus seperti diantaranya, bersifat induktif yaitu mendasarkan pada prosedur 

logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir 

pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru). Dalam hal ini, konsep-konsep, 

pengertian-pengertian dan pemahaman didasarkan pada pola-pola yang ditemui di 

dalam data. Selain itu, penelitian kualitatif juga mempunyai karakteristik melihat 

pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, yaitu mempelajari manusia 

dalam konteks dan situasi dimana mereka berada. Oleh karena itu, manusia dan 

setting tidak disederhanakan ke dalam variabel, tetapi dilihat sebagai suatu 

kesatuan yang saling berhubungan. Disamping itu, penelitian kualitatif lebih 

mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. oleh karena itu, bukan 

pemahaman mutlak yang dicari, tetapi pemahaman mendalam tentang kehidupan 

sosial. 

 Berdasarkan pada pemaparan mengenai pendekatan metode kualitatif di 

atas, maka penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dirasa sesuai 

karena penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah karena 

keterbatasan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Dimana pada 

penelitian ini, ingin menjabarkan secara jelas mengenai bagaimana interaksi sosial 

mahasiswa dalam situs jejaring sosial. 

I.6.2 Paradigma Sosiologi 

 Di dalam melakukan penelitian ini, digunakan paradigma sosiologi yakni 

paradigma definisi sosial yang mempelajari perkembangan suatu pranata secara 

khusus dari luar dengan mempertimbangkan tindakan manusianya sendiri. 
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Perkembangan dari suatu hubungan sosial dapat pula diterangkan melalui tujuan-

tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial itu dimana ketika 

mengambil manfaat dari tindakannya; memberikan perbedaan makna kepada 

tindakan itu sendiri dalam perjalanan waktu. Secara umum, bagi sosiologi konsep-

konsep seperti negara, perserikatan, feodalisme, dan sebagainya memberikan 

kategori yang nyata tentang interaksi manusia. 

 Adapun perspektif teori yang digunakan pada paradigma definisi sosial ini 

adalah perspektif teori interaksionisme simbolis. Teori interaksionisme simbolis 

termasuk teori yang tidak mudah untuk disimpulkan. Teori ini berasal dari 

berbagai sumber tetapi tidak ada satu sumber yang dapat memberikan pernyataan 

tunggal tentang apa yang menjadi isi dari teori ini. 

I.6.3 Definisi Konseptual 

 Dalam hal ini, penelitian menggunakan definisi konseptual agar konsep – 

konsep baik teoritik maupun konsep secara definisi dapat terlihat jelas batasan – 

batasan kajian yang dilakukan di dalam penelitiannya. Namun, nantinya definisi 

konseptual ini tidaklah bersifat permanen, melainkan diharapkan adanya suatu 

perkembangan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan setelah penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian ini, didefinisikan beberapa konsep yakni tentang 

definisi Jejaring sosial, Situs Jejaring Sosial, Online, Interaksi sosial, serta 

Pengguna Internet/Netter. 
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A. Jejaring Sosial 

 Adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul (yang 

umumnya adalah individu atau organisasi) yang dijalin dengan satu atau lebih tipe 

relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain sebagainya. 

Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial 

sebagai simpul dan 

 Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa 

jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai 

dari

ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, 

sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis 

ikatan antar simpul. 

 keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan 

cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan 

seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling 

sederhana, suatu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan 

antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk 

menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam 

diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai 

garis penghubungnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial diunduh pada 

tanggal 16 Maret 2012) 
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B. Situs Jejaring Sosial 

 Situs Jejaring Sosial (Social Network Sites) merupakan sebuah web yang 

berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya untuk membuat profil, 

melihat list atau daftar pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima 

teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Tampilan dasar situs jejaring sosial 

tersebut menampilkan halaman profil pengguna, yang di dalamnya terdapat 

identitas diri dan foto pengguna situs jejaring sosial tersebut. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_jejaring_sosial diunduh pada tanggal 16 maret 

2012) 

C. Online 

 Online memiliki definisi yang beragam yaitu terhubung,terkoneksi, aktif 

dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh 

komputer. Online ini juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana 

sebuah device (komputer) yang terhubung dengan device (komputer) lain, 

biasanya melalui modem. Dapat juga di definisikan seseorang sedang 

menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan 

perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kedaan di saat seseorang terhubung ke dalam suatu jaringan 

ataupun sistem yang lebih besar. (http://blog.binadarma.ac.id/usman/?p=938 

diunduh pada tanggal 4 Mei 2011, pukul 16:34) 
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D. Interaksi Sosial 

 Interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis. Hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu 

yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok 

lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi juga terdapat 

simbol, dimana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya 

diberikan kepadanya oleh mereka yang mengguanakannya. Proses interaksi sosial 

menurut Herbert Blumer adalah pada saat manusia bertindak terhadap sesuatu atas 

dasar makna yang dimiliki sesuatu tersebut bagi manusia. Kemudian makna yang 

dimiliki sesuatu itu berasal dari interaksi antara seseorang dengan sesamanya. Dan 

terakhir adalah makna tidak bersifat tetap namun dapat dirubah, perubahan 

terhadap makna dapat terjadi melalui proses penafsiran yang dilakukan orang 

ketika menjumpai sesuatu. Proses tersebut disebut juga Interpretative Process. 

 Jadi interaksi sosial adalah hubungan timbal balik berupa aksi saling 

mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok 

dengan kelompok yang sifatnya dinamis. 

(http://www.scribd.com/doc/39501104/Pengertian-Interaksi-Sosial diunduh pada 

tanggal 4 Maret 2012, pukul 17:00) 

E. Pengguna Internet atau Netter 

 Internet semakin banyak digunakan oleh kalangan luas di berbagai ruang 

publik. Beberapa tempat umum yang menyediakan layanan internet termasuk 
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perpustakaan, dan banyak tempat umum yang lainnya. Dalam hal ini, komunitas 

maya dapat juga diartikan sebagai pengguna internet. Komunitas maya diciptakan 

untuk saling berkomunikasi antara para pengguna internet dengan menggunakan 

teknologi yang menggunakan platform internet. Pada awalnya komunitas maya 

adalah sebuah fantasi manusia tentang dunia lain yang lebih maju dari dunia saat 

ini. Fantasi tersebut adalah sebuah hiper-realitas manusia tentang nilai, citra dan 

makna kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia terhadap 

kekuasaan materi dan alam semesta. Namun ketika teknologi manusia mampu 

mengungkapkan misteri pengetahuan itu, maka manusia mampu menciptakan 

ruang kehidupan baru bagi manusia  di dalam dunia hiper-realitas itu. 

 Komunitas maya memiliki kehidupan kelompok yang rumit. Umumnya 

kelompok sosial ini dibangun berdasarkan pada hubungan – hubungan sekunder, 

sehingga pengelompokan mereka di dasarkan pada kegemaran dan kebutuhan 

anggota masyarakat terhadap kelompok tersebut.  Kelompok terbesar dalam 

komunitas maya adalah kelompok yang keanggotaannya di dasarkan pada 

kebutuhan layanan tuan rumah (website) terhadap tamu yang terdiri dari dua 

status keanggotaan, pertama adalah keanggotaan yang bersifat free atau bebas 

biaya seperti keanggotaan dalam layanan e-mail, chatting dan beberapa layanan 

website tertentu. Lalu yan kedua, keanggotaan tetap berdasarkan pada status 

member pada provider atau website tertentu. (Bungin, 2003: 37) 
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I.6.4 Lokasi Penelitian 

 Penelitian mengenai Interaksi Sosial Mahasiswa dalam situs Jejaring 

Sosial ini, mengambil lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik 

Universitas Airlangga Surabaya. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

mengenai Interaksi Sosial Mahasiswa dalam Situs Jejaring Sosial di kampus 

FISIP Universitas Airlangga Surabaya adalah karena di Kampus FISIP 

Universitas Airlangga Surabaya merupakan salah satu kampus yang terletak 

sangat strategis di Kampus B Universitas Airlangga yang notabene hampir 

disetiap sudutnya memberikan fasilitas internet gratis atau Hot Spot Internet Area 

bagi para mahasiswanya. Dimana akses internet yang secara gratis dan tidak 

terbatas tersebut, dapat memungkinkan setiap mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga yang menggunakan fasilitas internet secara WiFi tersebut mengakses 

beragam situs – situs yang dikehendaki, dan tidak menutup kemungkinan salah 

satu situs yang diakses oleh mahasiswa FISIP Universitas Airlangga adalah situs 

jejaring sosial yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. 

 Disamping itu, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di FISIP 

Universitas Airlangga adalah karena FISIP Universitas Airlangga memiliki iklim 

akademis yang demokratis. Dimana berangkat dari suatu iklim akademis yang 

demokratis tersebut, mahasiswa FISIP Universitas Airlangga juga memiliki suatu 

pemikiran yang terbuka mengenai berbagai hal. Termasuk salah satunya yakni 

mengenai suatu fenomena interaksi sosial melalui situs jejaring sosial di internet. 
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I.6.5 Subyek Penelitian 

 Adapun subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa FISIP Universitas Airlangga yang secara aktif menggunakan akses 

internet. Dimana subyek penelitian tersebut yakni para mahasiswa FISIP 

Universitas Airlangga tentunya telah memenuhi persyaratan yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu mahasiswa yang menggunakan dan secara aktif 

memiliki situs jejaring sosial pribadi miliknya. Lalu kriteria kedua subyek 

penelitian atau informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa FISIP Universitas 

Airlangga yang dalam kesehariannya berinteraksi melalui situs jejaring sosial 

menemukan pacar yang memang tidak dikenal sebelumnya melalui dunia nyata, 

melainkan murni melalui dunia maya yakni melalui situs jejaring sosial. 

I.6.6 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

 Peneliti menggunakan teknik penentuan informan pada subyek penelitian 

Interaksi Sosial Mahasiswa FISIP UNAIR yang mendapatkan pacar melalui 

media situs jejaring sosial adalah dimana dalam menentukan informan, peneliti 

sengaja memilih atau menunjuk secara langsung mana informan yang sesuai 

dengan kriteria penelitian Interaksi Sosial Mahasiswa FISIP UNAIR yang 

mendapatkan pacar melalui media situs jejaring sosial, yakni pertama, mahasiswa 

yang menggunakan dan secara aktif memiliki situs jejaring sosial pribadi 

miliknya. Lalu kriteria kedua subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa FISIP Universitas Airlangga yang dalam kesehariannya 

berinteraksi melalui situs jejaring sosial dan mendapatkan pacar yang memang 
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tidak dikenal sebelumnya melalui dunia nyata, melainkan murni melalui dunia 

maya yakni melalui media situs jejaring sosial. 

 Dalam penelitian ini peneliti langsung menunjuk pada SL sebagai 

informan pertama, yakni dikarenakan SL memang sempat dikenal memiliki pacar 

melalui situs jejaring sosial pribadi miliknya, disamping memang SL juga sudah 

memenuhi kriteria sebagai informan. Lalu informan kedua jatuh pada GD, 

seorang mahasiswi yang menurut peneliti GD sangatlah sesuai dengan kategori 

subyek penelitian dalam penelitian ini. disamping itu dengan hadirnya GD sebagai 

informan dalam penelitian ini dapat memberikan variasi tersendiri dan dapat 

memberikan informasi tambahan yang memang bersinggungan langsung dengan 

topik penelitian ini yakni mengenai interaksi sosial mahasiswa FISIP UNAIR 

yang mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial miliknya. Lalu yang terakhir 

yakni peneliti menunjuk ES sebagai informan atau subyek penelitian yang 

terakhir. Dalam hal ini informasi atau data – data yang didapat dari ES dapat 

berfungsi sebagai data pembanding dari data atau informasi yang didapat dari 

kedua informan penelitian sebelumnya yakni data yang didapat dari SL dan GD. 

I.6.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang 

digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 

melakukan wawancara pada mahasiswa dalam berinteraksi secara aktif melalui 

situs jejaring sosial, yang di latar belakangi dari beberapa permasalahan yang 

bersinggungan dengan penelitian ini. 
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 Percakapan (conversation) adalah istilah umum yang mencakup berbagai 

jenis aktivitas. Metode percakapan ini ditandai oleh prinsip kesetaraan antar 

partisipan dan oleh prinsip fleksibilitas yang memudahkan kelompok partisipan 

terlibat penuh dalam penelitian. dalam hal ini, metode percakapan membutuhkan 

penyimakan. Ketika wawancara berlangsung, respons pendengar bisa berarti 

sebuah bentuk apresiasi terhadap pengalaman dan mungkin memiliki cakupan 

yang lebih jauh. Meskipun demikian, ada semacam bentuk pengamatan dalam 

tiap-tiap perbincangan seperti adanya pengamatan secara mendalam, dan rasa 

saling percaya. 

 Wawancara yang dilakukan dalam penelitian mengenai interaksi sosial 

mahasiswa yang mendapatkan pacar melalui media situs jejaring sosial ini adalah 

secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yang dimaksud 

dalam hal ini ialah wawancara yang dimana dalam prakteknya terpacu pada 

pedoman wawancara atau guidline interview yang telah disusun sebelumnya. lalu 

wawancara yang tidak terstruktur yakni,wawancara yang dalam kenyataannya 

terjadi perkembangan jawaban dari para informan atau subyek dalam penelitian 

ini, yang memang jawaban tersebut tidak melenceng terlalu jauh dari topik 

pembahasan dalam penelitian ini. 

 Adapun wawancara dalam penelitian ini didokumentasikan dengan cara 

merekam masing – masing suara dari informan penelitian tersebut dengan 

menggunakan alat perekam suara. Lalu, dengan menggunakan catatan kecil dari 
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buku catatan yang dalam hal ini dipergunakan untuk mencatat secara singkat hal – 

hal yang memang dirasa penting. 

I.6.8 Teknik Analisis Data 

 Analisis data (Data analysis) terdiri atas tiga sub proses yang saling terkait 

(Miles & Huberman,1984,1994); reduksi data, penyajian data, dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum tahap pengumpulan data, 

persisnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian (sewaktu 

proses pengumpulan data sementara dan analisis awal, serta setelah tahap 

pengumpulan data akhir). 

 Reduksi data (data reduction), berarti bahwa kesemestaan potensi yang 

dimiliki oleh data disederhanakan dalam sebuah mekanisme antisipatoris. Hal ini 

dilakukan ketika akan menentukan kerangka kerja konseptual (conceptual 

framework), pertanyaan penelitian, kasus, dan instrumen penelitian yang 

digunakan. Jika hasil catatan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, 

tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data (Data summary), 

merumuskan tema-tema, pengelompokan (clustering), dan penyajian cerita secara 

tertullis. 

 Penyajian data (Data display) sebagai konstruk informasi padat terstruktur 

yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data 

merupakan bagian kedua dari tahap analisis. Dalam hal ini pengkajian proses 
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reduksi data sangat diperlukan dalam penelitian. Penyajian data yang lebih 

terfokus meliputi ringkasan terstruktur, dan sinopsis. 

 Lalu pada tahapan pengambilan kesimpulan atau verifikasi dalam hal ini 

temuan data yang telah melalui proses reduksi data dan penyajian data akan 

mengacu pada suatu kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada arah dan 

fokus dari penelitian itu sendiri sebagai sebuah kesimpulan. 
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BAB II 

LATAR PENELITIAN: FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 

II.1 Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga  

 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 

atau istilah populer yang biasa digunakan di kalangan akademik adalah FISIP 

UNAIR, merupakan salah satu Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Airlangga 

Surabaya, yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1977. Dimana Surat Keputusan 

Rektor Universitas Airlangga yang terbit pada hari itu bernomor 

A.II.5685/Rektor/90/UA/77, mengangkat sebuah presidium untuk mengelola 

Fakultas yang baru ini. Sebagai ketua Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, dr. R. 

Koento, MPH, MA sebagai sekretaris, Prof. Dr. Marsetio Donoseputro sebagai 

anggota, dan Prof. Dr. D. Ma’arifin Husin, Msc. Sebagai anggota. Pada hari itu 

juga dengan surat keputusan yang sama, Rektor membubarkan Panitia 

Pembentukan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga yang telah bekerja 

setahun lamanya mempersiapkan berdirinya Fakultas Ilmu Sosial tersebut. Sejak 

awal Fakultas ini didirikan, adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu niat besar 

yakni mendayungkan inovasi – inovasi baru di bidang pendidikan guna 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar yang inkonvensional. Selain 

pembangunan dan penerapan apa yang disebut learning by objective, dan pula 

penggunaan praktik diskusi dalam kelompok – kelompok kecil sebagai salah satu 

cara belajar mahasiswa. Disamping obsesi lain didirikannya FISIP adalah 
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menghapus sekat – sekat dan arogansi keilmuan yang kerap kali terjadi di 

lingkungan kampus Universitas Airlangga. 

 Adapun Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP 

UNAIR) merupakan salah satu atau bahkan satu – satunya fakultas yang secara 

konsisten menerapkan atau mengembangkan iklim akademik yang demokratis di 

UNAIR. Hal ini tentu saja di latar belakangi oleh sistem pengajaran yang ada di 

fakultas tersebut. Yakni di FISIP, apa yang diajarkan bukan keterbatasan untuk 

bertindak kreatif dan inovatif, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan 

pikiran – pikiran yang subyektif. Dalam hal ini, FISIP UNAIR senantiasa 

mencetak seorang calon ilmuwan sosial, yang tidak hanya sekedar 

mentransplantasikan materi dan menghafalkan teori. Namun, juga terus berupaya 

membangun sebuah proses pencerdasan dan sikap kritis. Sehingga tercipta calon – 

calon ilmuwan sosial yang berani bertindak dan mengemukakan isu – isu 

subyektif yang membongkar hegemoni dan mendorong tumbuhnya sikap skeptif 

dan senantiasa kreatif untuk menampilkan pikiran – pikiran alternatif. Pada awal 

berdirinya, tahun 1977 Fakultas ini hanya mengelola 1 program studi, yaitu 

Sosiologi. Sampai saat ini, FISIP UNAIR mengelola 2 (dua) program studi D3, 7 

(tujuh) program studi S1, dan 3 (tiga) program studi S2. Progam – program studi 

tersebut yaitu : 

1. Program D3 meliputi 2 (dua) program studi : 

• Program Studi Teknisi Perpustakaan 

• Program Studi Pariwisata dengan dua peminatan yakni : 
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 Peminatan Perhotelan 

 Peminatan Usaha Perjalanan Wisata 

2. Program S1 meliputi 7 (tujuh) Program Studi, yaitu : 

• Sosiologi 

• Ilmu Politik 

• Ilmu Komunikasi 

• Ilmu Antropologi 

• Ilmu Administrasi Negara 

• Ilmu Hubungan Internasional 

• Ilmu Informasi Dan Perpustakaan 

3. Program S2 meliputi 3 (tiga) Program Studi, yaitu : 

• Magister Ilmu – ilmu Sosial 

• Magister Minat Studi Media Dan Komunikasi 

• Magister Manajemen Pemerintahan Dan Politik Lokal 

 Oleh para pendirinya, Fakultas ini dirancang dengan  niat untuk 

mendayagunakan inovasi – inovasi di bidang pendidikan, membiasakan para 

mahasiswanya untuk melakukan praktek diskusi kelompok, menulis dan 

mendayagunakan informasi ilmiah, memanfaatkan data sekunder, dan melakukan 

kuliah, praktikum dan latihan observasi lapangan. 
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 Berangkat dari obsesi didirikannya FISIP, yakni menghapus sekat – sekat 

dan arogansi keilmuan yang kerap kali terjadi di lingkungan kampus Universitas 

Airlangga. FISIP menawarkan suatu iklim akademik yang demokratis. Dalam hal 

ini arti suatu iklim akademis yang demokratis adalah dimana para mahasiswa 

FISIP dapat memiliki kebebasan untuk berekspresi secara kreatif. Dimana Dalam 

suasana yang demokratis itu, para civitas academika FISIP bisa bersikap kritis 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Mengutip dari pernyataan Dekan FISIP 

UNAIR Bapak I Basis Susilo yang dimuat secara online di situs inilah.com pada 

tanggal 12 Desember 2007, yang menyatakan bahwa "Kebebasan, demokrasi, dan 

kekritisan itu menjadi oase di tengah-tengah paradigma negara birokratik” 

demikian ungkap Dekan FISIP UNAIR tersebut tentang iklim demokratis yang 

ditanamkan di kampus FISIP UNAIR. Maka, berdasarkan pada suatu penanaman 

ide yakni penanaman iklim akademik yang demokratis bagi seluruh civitas 

akademika yang ada di FISIP UNAIR, lantas di kalangan mahasiswa FISIP 

terbentuklah suatu golongan – golongan yang bercirikan suatu organisasi – 

organisasi di tingkat mahasiswa. Dimana suatu organisasi tersebut terbentuk 

berdasarkan suatu prinsip atau keyakinan yang sama, serta adanya suatu 

kessamaan dalam pandangan politik. Berikut ini beberapa organisasi yang 

terbentuk dan yang berdiri di FISIP UNAIR. 

II.2 Visi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 

 Visi dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politk Universitas Airlangga adalah 

menjadi Fakultas yang memiliki landasan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
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Esa, berdasarkan pada semangat pluralisme, kemanusiaan, demokrasi, keadilan 

dan kesejahteraan bersama yang berorientasi pada pengembangan keilmuan di 

tingkat nasional maupun internasional. 

II.3 Misi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga 

 Melakukan dan memfasilitasi pengkajian – pengkajian baik yang bersifat 

dasar untuk tujuan pengembangan keilmuan maupun yang bersifat strategis untuk 

menyelenggarakan proses belajar mengajar secara tertib, kreatif termasuk 

mendayagunakan berbagai metode dan media pembelajaran efektif dan efisien. 

Dan menjadikan kampus sebagai ruang publik dan miniatur Indonesia yang peka 

dan responsif terhadap kemajemukan. Serta pemecahan berbagai masalah sosial 

secara sistematis terarah dan terprogram. 

 Namun, untuk mencapai misi tersebut, semua program studi yang dikelola 

oleh Fakultas ini diarahkan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi akademik yaitu pertama, memahami dan mengerti gejala 

dan fakta sosial – politik yang terjadi dalam lingkungan sendiri, dalam negara dan 

dalam dunia global. Kedua, memiliki sikap scientific sensitivity yang tinggi, 

sehingga calon sarjana mempunyai sikap dan visi yang peduli dengan alam 

lingkungan, bangsa dan dunianya. Ketiga, mengerti konsep – konsep dasar dan 

teori – teori soial dalam lingkup ilmu – ilmu sosial beserta pendekatan, metode 

kajinannya serta penerapannya dalam lingkup dunia empirik. Keempat, mampu 

mempergunakan konsep – konsep dasar dan teori – teori sosial dalam lingkup 

ilmu – ilmu sosial untuk melakukan analisis, pembahasan, dan pengkajian hingga 
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sedalam – dalamnya. Kelima, dapat mengerti dan menghargai berbagai 

pendekatan dan metode yang digunakan oleh para ilmuan dalam menganalisis 

masalah dan gejala sosial politik dalam masyarakat serta akhirnya dapat 

mendudukkan perbedaan itu secara baik dan adil. Keenam, berdaya dan mampu 

menyusun suatu perencanaan sosial dan politik yang sistematik serta dapat 

digunakan untuk mendukung proses pembangunan bangsa dan negara. ketujuh, 

dapat membuat tulisan dan karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan bermakna 

untuk perkembangan ilmu engetahuan dan tekhnologi. Kedelapan, pada akhirnya 

memiliki kepribadian yang seimbang dan mantab antara pengetahuan dan 

intelektualnya dengan iman dan taqwanya serta moralitas dirinya. 

 Pada tahun 1957 Dephan AS (DoD = Departement of Defense) 

membentuk ARPA (Advanced Research Projects Agency) sebagai tanggapan 

terhadap peluncuran Sputnik-nya Uni Sovyet. ARPA bertugas meningkatkan 

kemampuan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh militer. ARPA menjalankan 

tugasnya dengan memberikan bantuan dan melakukan kontrak kerja dengan 

universitas-universitas dan perusahaan-perusahaan yang memiliki ide yang 

dianggap menjanjikan bagi operasinya. 

II.4 Internet dan Dunia Maya 

 Pada pertengahan tahun 1960-an, saat puncak Perang Dingin, DoD ingin 

memiliki komando dan pengendalian jaringan yang dapat mempertahankan diri 

bila terjadi perang nuklir. Untuk mengatasi masalah ini DoD mengubah arah 

risetnya, ARPA. Bekerjasama dengan beberapa universitas, ARPA memutuskan 
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bahwa jaringan yang diperlukan DoD adalah berbentuk packet-switching yang 

terdiri dari sebuah subnet dan komputer-komputer host. Pada Desember 1968, 

ARPA memberikan kontraknya kepada BBN, sebuah biro konsultan di 

Cambridge, Massachusetts untuk membangun jaringan tersebut dan membuat 

software-software pendukung. 

 Walaupun masih terdapat kekurangan pada masalah software, pada 

Desember 1969 berhasil diluncurkan sebuah jaringan eksperimen yang 

menghubungkan empat buah simpul yaitu UCLA, UCSB, SRI dan Utah 

University. Jaringan ARPANET ini segera berkembang dengan pesat meliputi 

seluruh wilayah AS dalam tiga tahun pertamanya. Sebagai tambahan dalam 

membantu pertumbuhan ARPANET yang masih prematur ini, ARPA juga 

membiayai penelitian jaringan satelit dan jaringan radio paket yang mobile. 

Pengamatan ini mendorong semakin banyaknya penelitian tentang protokol, yang 

berpuncak pada penemuan model dan protokol TCP/IP. TCP/IP secara spesifik 

dirancang untuk menangani komunikasi melalui internetwork, sesuatu yang 

menjadi semakin penting dengan semakin banyaknya jaringan dan LAN yang 

dihubungkan ke ARPANET. Untuk mendorong pemakaian protokol-protokol baru 

tersebut, ARPA mengadakan beberapa kontrak dengan BBN dan Universitas 

California di Berkeley untuk mengintegrasikan protokol-protokol tersebut ke 

dalam Berkeley UNIX. 

 Pada tahun 1983, ARPANET memiliki jaringan yang besar dan sudah 

dapat dianggap stabil dan sukses. Selama tahun 1980-an, jaringan-jaringan 
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tambahan, khususnya LAN, makin banyak yang dihubungkan ke ARPANET. 

Sejalan dengan bertambah luasnya jaringan, host-pun semakin mahal. Karena itu 

DNS (Domain Naming System) dibentuk untuk mengorganisasi mesin ke dalam 

domain-domain tertentu dan memetakan nama-nama host ke dalam alamat-alamat 

IP. 

 Pada tahun 1984 NSF mulai merancang jaringan backbone berkecepatan 

tinggi yang akan menghubungkan keenam pusat superkomputernya di San Diego, 

Boulder, Champaign, Pittsburgh, Ithaca dan Princeton. Jaringan ini diproyeksikan 

sebagai pengganti ARPANET dan akan dibuka untuk seluruh kelompok-

kelompok riset universitas, laboratorium riset, perpustakaan dan musium untuk 

mengakses keenam superkomputernya itu dan berkomunikasi satu dengan 

lainnya. Jaringan ini juga terhubung dengan ARPANET. Selanjutnya NSF dengan 

segera membuat rencana jaringan penerusnya dan memberikan kontrak kepada 

konsorsium Michigan-based MERIT untuk melaksanakan rencana tersebut. 

Jaringan ini pun akhirnya kewalahan sehingga pada tahun 1990 jaringan ini segera 

ditingkatkan kemampuannya. Pada tahun 1990, ARPANET telah tersusun oleh 

jaringan-jaringan yang baru, yang sebenarnya dilahirkan sendiri oleh ARPANET. 

Setelah itu ARPANET menghentikan operasinya dan dibongkar. Sampai saat ini, 

MILNET masih tetap beroperasi. 

 Pada tahun 1995, backbone NSFNET tidak diperlukan lagi untuk 

menginterkoneksikan jaringan-jaringan regional NSF. Untuk mempermudah dan 

meyakinkan bahwa setiap jaringan regional dapat berkomunikasi dengan jaringan 
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regional lainnya, NSF memberikan kontrak kerja kepada empat operator jaringan 

untuk membuat NAP (Network Access Point). Operator-operator tersebut adalah 

PacBell (San Francisco), Ameritech (Chicago), MFS (Washington D.C.) dan 

Sprint (New York City). Setiap operator jaringan yang ingin menyediakan 

layanan backbone kepada jaringan-jaringan regional NSF harus menghubungkan 

semua NAP tersebut. Selain NAP-NAP NSF, juga telah dibuat bermacam-macam 

NAP pemerintah (misalnya, FIX-E, FIX-W, MAE-East dan MAE-West) dan 

NAP-NAP komersial (misalnya CIX). 

 Setelah TCP/IP dinyatakan sebagai satu-satunya protokol resmi pada 1 

januari 1983, jumlah jaringan, mesin dan pengguna yang terhubung ke 

ARPANET bertambah dengan pesatnya. Pada saat NSFNET dan ARPANET 

saling dihubungkan, pertumbuhannya menjadi eksponensial. Banyak jaringan 

regional yang bergabung dan hubungan-hubungan dibuat untuk membangun 

jaringan di Kanada, Eropa dan Pasifik. Pada pertengahan tahun 1980-an, orang 

mulai memandang kumpulan jaringan. Pertumbuhan terus berlanjut secara 

eksponensial, dan pada tahun 1990 Internet telah tumbuh menjadi 3000 jaringan 

dan 200.000 komputer. Pada tahun 1992, host kesatu-juta telah terhubung ke 

jaringan. Pada tahun 1995, terdapat banyak backbone, ratusan jaringan tingkat 

menengah (regional), puluhan ribu LAN, jutaan host dan puluhan juta pengguna. 

 Sampai awal tahun 1990-an, Internet banyak dipakai oleh para akademisi, 

pemerintah dan para peneliti industri. Sebuah aplikasi baru, WWW (World Wide 

Web) mengubah wajah Internet dan membantu jutaan pengguna baru, 
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nonakademisi ke jaringan. Aplikasi ini, ditemukan oleh fisikawan CERN Tim 

Berners-Lee, tanpa mengubah fasilitas-fasilitas yang telah ada namun 

membuatnya menjadi lebih mudah digunakan. Bersama-sama dengan Mosaic 

viewer, yang dibuat oleh NCSA (National Center for Supercomputer 

Applications), WWW memungkinkan sebuah situs (site) untuk menyusun 

sejumlah halaman informasi yang berisi teks, gambar, suara dan bahkan video, 

dengan meletakkan link ke halaman-halaman lainnya. Dengan meng-klik sebuah 

link, pengguna akan segera dibawa ke halaman yang ditunjukkan oleh link 

tersebut. Dalam setahun setelah Mosaic diluncurkan, jumlah server WWW 

berkembang dari 100 menjadi 7000. Pertumbuhan yang cepat ini terus 

berlangsung dengan pesat sampai sekarang. 

(http://id.shvoong.com/humanities/history/1947161-sejarah-internet-di-dunia/ 

diunduh pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 17:05) 

II.5 Perkembangan Internet, Dunia Maya Dan Situs Jejaring Sosial 

 Perkembangan teknologi yang pesat juga diikuti oleh perkembangan 

internet yang juga sangat pesat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai macam 

fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menggunakan internet. Sebagai contoh 

yaitu laptop dan handphone yang bisa mengakses internet dengan cepat. Dan juga 

sebagai penunjang adanya layanan paket-paket dari service provider demi 

kelancaran melakukan internet. Internet sendiri telah berkembang pesat, yang 

sekarang lebih digunakan dalam kegiatan sehari-hari, sebagai langkah mencari 

ilmu dan juga sebagai sarana dalam memasarkan produk dari suatu perusahaan. 
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 Saat ini internet telah digunakan sebagai media yang tidak terbatas ruang 

dan waktu, seperti komunikasi jarak jauh kapanpun dimanapun. Keberadaan 

internet yang cukup pesat langsung ataupun tidak telah merubah sendi-sendi 

kehidupan manusia. Perbedaan jarak dan waktu telah mendapat solusinya. Untuk 

mendapatkan informasi tidaklah perlu menunggu lama, dengan membuka internet 

cukup dengan klik, apa yang kita inginkan akan muncul seketika itu juga (real 

time). Cara-cara lama mulai ada perubahan dan megalami adaptasi. Yang dahulu 

perjumpan secara fisik saat ini bisa secara virtual, dan itu tidak mengurangi 

subtansi dari tujuan hubungan tersebut. Internet saat ini sudah banyak 

dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan secara elektonik dan online. Diantranya, 

cara untuk belajar (e-learning), jual beli (e-commerce), transaksi perbankan (e-

banking), dan banyak lagi yang lain. 

 Indonesia merupakan negara yang perkembangan internetnya cukup pesat. 

Internet saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup bagi segala lapisan 

masyarakat. Keberadaan media sosial seperti Facebook, Twiter, dan blog sudah 

menjadi bagian dari aktifitas sehari-hari. Apalagi ditunjang dengan terjaminnya 

oleh negara akan kebebasan berpendapat dan berkreasi. Infrastruktur dan struktur 

pendukung cukup tersedia secara lengkap dan up to date. Kecepatan akses 

internet-pun kian cepat, bahkan saat ini sudah mengarah kepada generasi ke empat 

dengan kecepatan download bisa mencapai 20 Mpbs. Maka tidak heran untuk 

video streaming dan menikmati siaran TV cukup bagus. Indonesia juga menjadi 

service internet yang murah, hanya dengan membeli layanan sebesar Rp. 20.000, 

dapat mengakses internet dengan cepat dibanding saat memasuki awal tahun 
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2000, penggunaan internet di Indonesia masih mahal dan masih jarang terdapat 

warung internet. (http://www.blog.idewebster.com/perkembangan-internet-di-

indonesia-saat-ini diunduh pada tanggal 1 Maret 2012, pukul 18:00) 

 Seiring dengan perkembangan zaman, internet itu telah menjadi media 

yang memfasilitasi para user untuk lebih memperluas jaringan/network dengan 

banyak orang melalui media sosialisasi online/jejaring sosial. Jejaring sosial 

friendster, facebook, tagged, tumblr, twitter, dan masih banyak lagi. Berikut 

beberapa penjelasan mengenai jejaring sosial tersebut : 

A. Friendster 

Friendster dimulai sejak tahun 2002 oleh Jonathan Abrams dan sekarang 

sudah melewati masa beta test. Sejak awal 2005, Friendster juga telah memulai 

fitur blog. Situs ini merupakan situs jaringan sosial pertama di internet yang 

memiliki basis awal di negara-negara berbahasa Inggris, lalu menyebar hingga ke 

Asia. Posisinya di Amerika Serikat dan tidak lama kemudian digantikan dengan 

MySpace dan kemudian Facebook dan LinkedIn, namun situs ini masih memiliki 

basis masa di Asia. Saat ini Friendster telah menginternasionalisasi bahasanya 

yang semula hanya bahasa Inggris, saat ini telah tersedia bahasa Indonesia, bahasa 

Tionghoa, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Vietnam, bahasa 

Malaysia. 

 Friendster, yang ide penamaannya berasal dari nama Napster, adalah 

sebuah situs web jaringan sosial di mana seorang pengguna akan membuat 
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identitas maya dan kemudian mengisi data dirinya untuk kemudian mendapatkan 

account di Friendster. Dalam Friendster, kita juga dapat melihat teman dari teman 

kita dan teman dari teman dari teman kita, selain melihat teman kita sendiri. 

Friendster.com biasa digunakan untuk mencari teman dan mempublikasikan profil 

pribadi, serta melengkapinya dengan foto. Friendster.com tidak hanya dikenal di 

Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia. Dengan menu Pencarian pengguna 

dapat mencari anggota Friendster lain, baik menurut nama, alamat, atau bahkan 

menurut hobinya. Apabila telah melihat profil seorang anggota Friendster, 

pengguna dapat menambahkannya ke dalam daftar teman. Dengan mengklik 

Tambahkan sebagai Teman. Hanya saja untuk itu harus mengetahui alamat email 

atau nama lengkapnya, setelah itu tinggal menunggu persetujuan darinya. 

(http://agwi02.blogspot.com/2010/01/sejarah-friendster.html diunduh pada 

tanggal 1 Maret 2012, pukul 18:20) 

B. Facebook 

Facebook adalah sebuah social networking yang baru saja dirintis pada 

tahun 2006 oleh seorang mahasiswa Harvard yang bernama Mark Zuckerberg. 

Mark Elliot Zuckerberg atau Mark Zuckerberg lahir lahir pada 14 Mei 1984 di 

Dobbs Ferry, Westchester County, New York, Amerika Serikat (AS). Ide berawal 

ketika dia bersekolah di Exeter High School, New Hampshire. Saat itulah dia 

berkenalan dengan Adam D’Angelo. Zuckerberg lulus dan masuk Harvard 

University, awalnya membuat program Coursematch yang memungkinkan 

mahasiswa di kelas yang sama bisa melihat daftar teman-teman sekelas. Proyek 
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selanjutnya membuat facemash.com. Lewat situs ini para pengunjung bisa 

memberi stempel “keren” atau “jelek” foto seorang siswa, dan membuat 

Zuckerberg dipanggil oleh Badan Administrasi Universitas Harvard karena 

dianggap membobol sistem keamanan komputer kampus, melanggar peraturan 

privasi di internet, dan melanggar hak cipta. Pada tanggal 4 Februari 2004, 

Zuckerberg membuat sebuah situs baru bernama “The Facebook” yang beralamat 

URL: http://www.thefacebook.com. 

 Dalam waktu satu bulan para penggunanya sudah mencakup lebih dari 

setengah jumlah mahasiswa Harvard saat itu. Selanjutnya, sejumlah rekan 

Zuckerberg turut bergabung memperkuat tim thefacebook.com. Mereka adalah 

Eduardo Saverin (analis usaha), Dustin Moskovitz (programmer), Andrew 

McCollum (desainer grafis), dan Chris Hughes. Bulan maret 2004, 

thefacebook.com mulai merambah ke beberapa kampus lain di kota Boston, AS. 

Tak butuh waktu lama, situs ini telah tersebar penggunaannya di hampir semua 

kampus di AS dan Kanada. Bulan Juni 2004, Zuckerberg, McCollum dan 

Moskovitz memindahkan markas ke Palo Alto, California. Di sini mereka turut 

dibantu juga oleh Adam D'Angelo dan Sean Parker. Pertengahan 2004, 

thefacebook.com mendapat investasi pertamanya dari salah seorang 

pendiri 

 Tanggal 23 Agustus 2005, the facebook secara resmi membeli nama 

domain mereka dari Aboutface.com seharga USD 200.000 dan sejak saat itu 

PayPal, Pieter Thiel. Bulan Mei 2005, thefacebook.com mendapat 

suntikan dana segar hasil join venture dengan Accel Partners. 
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penggalan frase “the” tidak dipakai lagi sehingga nama mereka resmi 

menjadi facebook.com. Awal tahun 2006, Facebook diisukan akan diakuisisi oleh 

sebuah perusahaan dengan harga USD 750 juta, bahkan tawarannya melonjak 

hingga USD 2 miliar. Namun kabar ini tak terbukti. Pada bulan April 2006, 

Facebook mendapat suntikan dana segar USD 25 juta hasil investasi dari Peter 

Thiel, Greylock Partners, dan Meritech Capital Partners. Bulan Mei tahun yang 

sama Facebook mulai merambah benua Asia melalui India. Di pertengahan tahun, 

gilliran Israel dan Jerman. Akhirnya pada 11 September 2006, Facebook merubah 

status registrasinya menjadi free to join bagi semua pemilik alamat email valid di 

seluruh dunia. Bulan September 2007, Microsoft mengumumkan telah membeli 

1,6% saham Facebook senilai USD 15 miliar. November 2007, seorang miliuner 

Hongkong Li Ka-shing menanam investasi senilai USD 60 juta di Facebook. Pada 

Agustus 2008, majalah Business Week melaporkan sejumlah pihak lain telah ikut 

menanamkan saham di Facebook sehingga diperkirakan nilai Facebook berkisar 

antara USD 3.75 miliar sampai USD 5 miliar

 Facebook memiliki sejumlah fitur interaksi antar sesama pengguna yang di 

antaranya adalah fitur Wall/Dinding, ruang tempat sesama pengguna 

mengirimkan pesan-pesan terbuka, Poke/Colek, sarana untuk saling mencolek 

secara virtual, Photos/Foto ruang untuk memasang foto, dan status yang 

menampilkan kondisi/ide terkini pengguna. 

. 

 Mulai Juli 2007, Facebook mengizinkan pengguna untuk mengirim 

berbagai lampiran (tautan, aplikasi, dsb) langsung ke Wall/Dinding, di mana 
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sebelumnya yang diizinkan hanya teks saja. Pada September 2006, Facebook 

mengumumkan peluncuran News Feed/Rangkaian Kabar Berita yang berisi 

kilasan informasi dari masing-masing pengguna. Mulanya fitur ini bersifat terbuka 

dan bisa dilihat oleh siapa saja. Fitur Catatan/Notes ditambahkan pada 22 Agustus 

2006. Dalam fitur ini pengguna bisa mengimpor tulisannya di blog lain untuk 

ditampilkan di Facebook. 

 Tanggal 7 April 2008, Facebook meluncurkan salah satu fitur favorit yaitu 

Chat/Obrolan, tempat di mana para pengguna bisa saling berkirim pesan pribadi 

secara langsung dan real time. Fitur Gifts/Hadiah dimulai pada 8 Februari 2007. 

Fitur ini adalah fitur untuk saling berkirim hadiah. Hadiah bisa dibeli dengan 

harga USD 1 dan ditambahkan pesan pribadi. Tanggal 14 Mei 2007, Facebook 

memperkenalkan Marketplace yang mengizinkan pengguna untuk beriklan secara 

gratis. Juli 2008, Facebook merapikan tampilan situs sehingga setiap kategori 

(dinding, info, foto, dll) memiliki tab terpisah. Mulai Maret 2009, Facebook 

merapikan tampilan Home/Beranda. (http://www.asal-

usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta-sejarah.html diunduh pada tanggal 1 

Maret 2012, pukul 19:00) 

C. Tagged 

Perusahaan Tagged Inc didirikan pada pertengahan 2004 oleh pengusaha 

yang ingin membuat Teen Yahoo/ MTV berikutnya, Greg Tseng dan Johann 

Schleir Smith. berbasis di San Fransisco, California, Amerika Serikat. Tagged 

menyediakan layanan untuk menelusuri orang-orang/ teman, bermain game, 
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berbagi tag dan hadiah virtual, serta menyarankan orang-orang/ teman baru bagi 

anggotanya berdasarkan kepentingan yang sama. Menurut laporan 

Quantcast,Tagged telah memilik 6,2 juta pengunjung AS dan 21,1 juta 

pengunjung dari berbagai dunia tiap bulannya. Tagged telah memiliki 100 

anggota yang telah terdaftar. Pada maret 2008, Microsoft mengumumkan 

kemitraan komersial dengan situs jejaring sosial Tagged, Facebook, LinkedIn, 

Bebo dan hi5 menanggapi kontak email APIs yang telah diterapkan sebelumnya. 

 Kemitraan Tagged lainnya adalah Slide, RockYou, PhotoBucket, Meebo, 

Razz dan Jang. Pada Februari 2009, ada keluhan dari publik Qatar karena Tagged 

diblokir oleh satu-satunya ISP di negara tersebut QTel, karena alasan konten yang 

tidak sesuai yang tidak bisa difilter secara selektif oleh QTel. Tagged telah 

menjadi satu dari sepuluh situs yang paling sring dikunjungi di Qatar. Pada 

Januari 2010 sebagai tanggung jawab atas gempa di Haiti, Tagged memberi 

sumbangan sebesar 50.000 dollar kepada dana peduli gempa Haiti Yelle, dimana 

sebagian dana sumbangan tersebut berasal dari pengguna. Masih pada Januari 

2010, Tagged memenangkan sidang 200.000 dollar atas spammer Erik Voegler, 

yang mengirim spam ke para pengguna Tagged. Pada juni 2010, Tagged telah 

memiliki 40 karyawan. Tagged terdaftar sebagi anggota konsorsium periklanan 

media sosial, yang merupakan asosiasi industry perdagangan yang bertujuan 

untuk meningkatkan pendapatan iklan dan untuk menfasilitasi kolaborasi antar 

situs jejaring sosial, pengiklan dan peneliti pasar. 
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 Setelah mendaftarkan akun secara gratis, pengguna Tagged dapat 

mengatur halaman profil mereka. Pengguna dapat mengupload foto dari album, 

mengirim dan menerima pesan dari pengguna lain, memosting biografi mereka, 

saling berbagi status tentang keberadaan dan aktifitas mereka, mengirim tag 

hadiah serta wink virtual. Untuk dapat memberikan hadiah virtual pengguna harus 

menukarkan hadiah tersebut dengan emas Tagged yang dibeli dengan uang 

sungguhan maupun karena memenangi game khusus. Pengguna dapat mengetahui 

siapa saja yang baru saja melihat profil mereka, melihat video dengan urutan 

sesuai rating, favorit dan yang paling sering ditonton, memberikan rating, serta 

memainkan berbagai game online seperti zynga poker, crowdstar’s aquarium 

happy dan pets dimana pengguna bisa mendapat hadiah uang tunai untuk membeli 

hewan piaraan sungguhan. Pengguna juga bisa melakukan real time chat melalui 

berbagai room yang disediakan sesuai dengan kategori usia dan suasana hati. 

Selain itu, Tagged juga menyediakan pemberitahuan tentang luv wink and meet 

me sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan satu hubungan kencan. 

Pada 30 oktober 2009, Tagged meluncurkan proses pendaftaran yang lebih 

sederhana. (http://id.wikipedia.org/wiki/Tagged.com diunduh pada tanggal 2 

Maret 2012, pukul 13:50) 

D. Tumblr 

Pada tahun 2007, seorang pengusaha internet muda yang bernama David 

Karp telah menciptakan Tumblr. Dia menciptakan tumblr di Jepang pada saat dia 

berumur 19 tahun. kemudian setelah menciptakan tumblr tersebut, dia juga 
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menemukan sebuah kata baru yang akan digunakan pada layanan tumblr yaitu 

"Tumblelog". Tumblelog memiliki arti yaitu bentuk pendek dari blogging atau 

mengarah ke dalam bentuk miniblog. Pada tumblelog, layanan ini hanya dapat 

mengirimkan satu kalimat pendek saja, berbeda dengan blog-blog yang ada. 

David Karp kagum dengan bentuk baru blogging ini, kemudian dia berkata akan 

menunggu untuk salah satu platform blog yang sudah siap agar para pengguna 

dapat mengatur sebuah platform. Tetapi, setelah satu tahun lamanya hal tersebut 

tidak terjadi juga. Kemudian David karp sendirilah yang akhirnya turun tangan 

untuk menyelesaikan platform blog tersebut. Inkarnasi saat Tumblr diluncurkan 

pada tanggal 1 November dan versi beta telah diluncurkan beberapa bulan 

sebelumnya. 

 Tumblr adalah sebuah layanan tumblelog gratis yang mengizinkan 

penggunanya untuk memposting tidak hanya tulisan, tetapi juga mengizinkan 

penggunanya untuk memposting foto, quote, video, chat, audio, dan link. Fitur 

tumblr yang memperbolehkan para pengguna untuk memposting foto biasa 

digunakan oleh para pengguna tumblr untuk membuat sebuah photoblog. Terdapat 

fitur khusus yang ada pada situs tumblr yaitu, pengguna tumblr dapat membuat 

blog yang bersifat pribadi. 

 Postingan tersebut hanya bisa dilihat oleh pengguna itu sendiri atau 

pengguna lain yang ditunjuk atau dipilih oleh pengguna yang memiliki account 

tersebut untuk dapat melihat blog pribadi ini. Pengguna dapat melihat kiriman 

tulisan, foto, quote, video, chat, audio, dan link melalui situs tumblr.com. 
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Pengguna dapat memposting melalui panel control yang memiliki tombol untuk 

berbagai jenis posting (teks, video, audio, foto, link, quote dan chat), tetapi juga 

dapat memposting dari sebuah bookmarklet di dalam browser pengguna, instant 

messenger, telepon selular atau desktop widget. Secara keseluruhan, tumblr 

memeliki kemudahan yang sama dengan blog-blog online lainnya, dalam hal sign 

up dan posting. Cara memposting cukup mudah. Setiap kali pengguna melihat 

sesuatu yang menarik secara online, pengguna dapat mengklik dengan cepat 

“Share on Tumblr”. 

 Hasil yang di dapatkan pengguna setelah mengklik “share on tumblr” ialah 

rentetan bervariasi tentang media link serta text yang menunjukkan gambar atau 

video yang telah pengguna posting ke dalam tumblr. Kemudian yang berikutnya 

pengguna tumblr dapat membuat satu tumblr atau membuat satu untuk setiap 

subyek agar dapat lebih banyak berbagi dengan pengguna lain. Berikutnya ialah 

dengan direktori berdasarkan tag dan wilayah geografis, para pengguna tumblr 

dapat menjelajahi account tumblr milik pengguna lain yang berbeda daerah asal 

bahkan berbeda negara sekalipun melalui Tumblr negara asal yang dimiliki oleh 

pengguna. (http://nine.gapuranetwork.net/2011/03/19/apa-itu-tumblr-dan-sejarah-

tumblr/ diunduh pada tanggal 2 Maret 2012, pukul 14:00) 

E. Twitter 

Twitter berawal dari sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh anggota 

dewan dari Podcasting perusahaan Odeo. Dalam pertemuan tersebut, Jack Dorsey 

memperkenalkan ide twitter dimana individu bisa menggunakan SMS layanan 
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untuk berkomunikasi dengan sebuah kelompok kecil. Proyek ini dimulai pada 

tanggal 21 secara terbuka pada tanggal 15 Juli 2006. Twitter menjadi perusahaan 

sendiri pada bulan April 2007. Popularitas Twitter mulai meningkat pada tahun 

2007 ketika terdapat festival South by Southwest (SXSW). Selama acara tersebut 

berlangsung, penggunaan Twitter meningkat dari 20.000 kicauan per hari menjadi 

60.000. Reaksi di festival itu sangat positif. 

 Pada tanggal 14 September 2010, Twitter mengganti logo dan 

meluncurkan desain baru. Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan 

dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa 

mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca 

pesan yang disebut kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 

karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat 

secara luar, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-

teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal 

dengan sebutan pengikut. Semua pengguna dapat mengirim dan menerima 

kicauan melalui situs Twitter. Situs ini berbasis di San Bruno, California dekat 

San Francisco, di mana situs ini pertama kali dibuat. Twitter juga memiliki server 

dan kantor di San Antonio, Texas dan Boston, Massachusetts. Sejak dibentuk 

pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, Twitter telah mendapatkan popularitas di 

seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna. 

 Sudah lebih dari 400.000 kicauan dikirim-tampil (post) per kuartal pada 

tahun 2007. Kemudian berkembang menjad 100 juta kicauan dikirim-tampil per 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Interaksi Sosial mahasiswa Dalam Situs Jejaring Sosial Faizal Arif



kuartal pada 2008. Pada akhir tahun 2009, 2 miliar per kuartal kicauan sudah 

dikirim-tampil. Pada kuartal pertama tahun 2010, 4 miliar kicauan yang dikirim-

tampil. Pada bulan Februari 2010 pengguna Twitter mengirimkan 50 juta per hari. 

 Pada Juni 2010, sekitar 65 juta kicauan yang dikirim-tampil setiap hari, 

setara dengan sekitar 750 kicauan dikirim setiap detik, menurut Twitter. Pengguna 

Twitter akan menjadi lebih aktif ketika ada kejadian menonjol. Pengguna dapat 

menulis pesan berdasarkan topik dengan menggunakan pagar (#) (hashtag). 

Sedangkan untuk menyebutkan atau membalas pesan dari pengguna lain bisa 

menggunakan tanda @. Pesan pada awalnya diatur hanya mempunyai batasan 

sampai 140 karakter disesuaikan dengan kompatibilitas dengan pesan SMS, 

memperkenalkan singkatan notasi dan slang yang biasa digunakan dalam pesan 

SMS. Batas karakter 140 juga meningkatkan penggunaan memperpendek layanan 

URL seperti bit.ly, goo.gl, dan tr.im, dan jasa hosting konten, seperti Twitpic, 

Tweephoto, memozu.com dan NotePub untuk mengakomodasi multimedia isi dan 

teks yang lebih panjang daripada 140 karakter. Twitter menggunakan bit.ly untuk 

memperpendek otomatis semua URL yang dikirim sampai dengan ditampilkan. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter diunduh pada tanggal 2 Maret 2012, pukul 

13:30) 

 Dari beberapa jejaring sosial yang ada, pada intinya jejaring sosial tersebut 

memfasilitasi para user/pengguna internet untuk bersosialisasi, berinteraksi secara 

maya/online dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat yang lebih luas, 

tanpa adanya batasan-batasan. Termasuk kepribadian individu atrau privasi user 
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sekecil apapun itu semua bisa diketahui melalui jejaring sosial. Termasuk juga 

dalam hal ini, para user mengakses atau menggunakan jejaring sosial tersebut 

untuk menemukan pasangan atau pacar, bahkan teman kencan sekalipun. 
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BAB III 

PROFIL MAHASISWA YANG MENGAKSES SITUS JEJARING SOSIAL 

SEBAGAI SUBYEK PENELITAIAN 

 Di dalam bab berikut ini akan dijelaskan mengenai profil mahasiswa yang 

mengakses situs jejaring sosial. Diantaranya profil tersebut menyangkut tentang 

bagaimana perjalanan riwayat hidup subyek di dalam penelitian ini, yakni 

mahasiswa yang mengakses situs jejaring sosial. Lalu di dalam bab ini juga 

dipaparkan bagaimana hubungan sosial para mahasisiwa yang mengakses situs 

jejaring sosial tersebut sebagai subyek penelitian. 

III.1 Sekilas Tentang Riwayat Hidup Subyek Penelitian 

III.1.1 SL 

 SL merupakan salah satu mahasiswa tingkat akhir yang berkuliah di FISIP 

UNAIR. Mahasiswa kelahiran Surabaya ini merupakan dua bersaudara dan SL 

adalah anak pertama. SL memiliki seorang adik perempuan yang dimana jarak 

usia keduanya cukup jauh. Orang tua SL berprofesi sebagai PNS. Namun SL dan 

orang tuanya tidak tinggal serumah dengannya. Hal ini dikarenakan orang tua SL 

tidak bekerja di Surabaya, melainkan di luar pulau. 

 Dalam kesehariannya SL mengaku tidak seberapa sibuk, walaupun harus 

sering ke kampus dan aktif dalam keanggotaan HIMA. Jika di kampus aktivitas 

SL kebanyakan dihabiskan bersama teman-temannya. Entah itu makan di kantin, 
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ngobrol dengan teman, bahkan belajar bersama-sama. Tetapi hal ini bertolak 

belakang jika melihat keseharian SL di rumah. Jika di rumah aktivitas SL yaitu 

baca buku, tidur dan yang pasti tidak jauh-jauh dari koneksi internet dan 

kebanyakan sendiri, karena baru ada orang di rumah setelah maghrib dan hal ini 

pula SL jarang betah berada di rumah. Pada sisang hari jika tidak ada agenda 

untuk ke kampus dan malas berada di rumah SL juga sering keluar hanya untuk 

sekedar berkumpul bersama teman-teman dan terkadang main ke rumah 

temannya. Hal ini seperti apa yang telah diungkapkan oleh SL berikut ini. 

“kalo di kampus paling ya cuman ngampus, makan, nongkrong 
sama temen-temen di galeri gak jelas gitu. Kalo gak ya ke perpus. 
Uda sih gitu aja...Tapi kalo di rumah ya jarang, paling juga cuma 
soalnya kan gak ada orang. Soalnya juga ada orang yo habis 
maghrib. Makane aku di rumah tuh seringnya ngenet, dan bahkan 
hampir tiap hari. Kalo gak gitu keluar sama temen-temen, main ke 
rumah temen”. 

 SL mengaku untuk saat ini belum memiliki pacar. namun tidak untuk 

waktu yang lama, karena statusnya yaitu baru saja hubungannya berakhir dengan 

pacarnya atau baru saja putus cinta. Walaupun demikian SL telah menjelaskan 

bahwa dirinya sudah pernah berpacaran beberapa kali sebelumnya. Tetapi jika 

dilihat dari pengakuan SL tentang sejarah berpacaran, SL termasuk orang yang 

mudah untuk jatuh hati dalam membuka hatinya. Hal ini terbukti dari pengakuan  

SL yang telah menjalin hubungan atau berpacaran sebanyak sembilan kali, yang 

dimulai dari masa SMP dan berlanjut hingga SMA bahkan kuliah. Berikut 

pernyataan SL yang telah diungkapkan di bawah ini. 
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“Ya untuk saat ini sih aku belum punya pacar, barusan jomblo lah 
mbon, hehe. tapi kalau dulu aku uda pernah pacaran...Tapi sek 
bentar agak lupa aku. Emm, satu..dua..tiga..empat, eh aku tuh 
pernah pacaran kira-kira sembilan kali, ya betul sembilan kali. 
Pertama kali pas waktu SMP, lumayan lah mbonn”. 

III.1.2 GD 

 Lain halnya dengan GD. 

“aku sehari – hari ya cuman kekampus, kerja kelompok sama anak 
– anak, temen – temenku. Trus apalagi yaa? Ya jalan – jalan 
shopping ke mall trus yaa paling kerjain tugas sih mas, trus yaa 
ngenet skalian juga, Fb, Twitteran juga kalo pas lg ngerjain tugas 
gitu. nggak ada sih mas, kegiatanku ya cuman dikampus itu, HIMA 
palingan.” 

GD merupakan informan kedua dalam penelitian 

ini. Dimana GD mengaku dirinya saat ini beusia 20 tahun. GD sendiri merupakan 

mahasiswi aktif FISIP UNAIR angkatan 2010. GD termasuk mahasiswi yang aktif 

dalam berorganisasi, dan dalam kegiatan kampus seperti kegiatan HIMA yang 

biasa diikuti oleh GD dan kawan – kawan sejurusannya. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh GD berikut ini. 

 Dalam urusan percintaan GD mengaku saat ini dirinya sudah memiliki 

pacar. GD mengaku saat ini dirinya tengah menjalin hubungan yang ke empat 

alinya dengan seorang lelaki. GD mengaku pada saat dirinya duduk di bangku 

SMP dirinya pertama kali berpacaran, lalu dilanjutkan pada saat dirinya 

menginjak bangku SMA hingga pada saat dirinya berkuliah di FISIP UNAIR. GD 

mengaku bahwa pada saat duduk di bangku SMP, dirinya hanyalah menjalani 

pacaran yang hanya sebatas cinta monyet saja. Begitu pula pada saat dirinya 

menginjak bangku SMA. GD mengaku bahwa dirinya hanya ingin mencari 
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pengalaman dalam hubungan dengan lawan jenis. sehingga bisa dibilang 

hubungan percintaan GD dengan pacar – pacarnya semasa di bangku sekolah 

hanyalah berjalan dalam tempo waktu yang bisa dibilang singkat. Dalam hal ini, 

GD mengaku bahwa pada saat dirinya duduk di bangku kuliah inilah, dirinya 

merasa mulai serius menjalin hubungan dengan seorang lelaki. Seperti apa yang 

diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“aku ini pacaran uda yang ke empat kalinya sama pacar yang 
sekarang ini. dulu pertama kali pacaran pas aku kelas 3 SMP mas, 
awalnya yaa itu, nggak sengaja gitu. Yahh, biasalah mas, anak 
SMP kan banyak cinta monyetnya gitu tho, hehe. Trus pas SMA 
kelas 1 aku pacaran lagi sama orang lain, yang SMP kan pas aku 
lulus, aku juga uda putus sama pacarku SMP. Nah, sama pacarku 
yang SMA ini aku lumayan bertahan agak lama sih, setahunan, 
trus yaudah sih, karena nggak cocok, ya kitanya udahan, trus 
putus. Habis gitu kelas 2 SMA mau naik-naikan kelas 3, aku 
pacaran lagi sama kakak kelasku mas. Kalo sama yang ini nggak 
terlalu lama sih, pas kakak kelasku ini lulus, yaa akunya juga 
udahan mas, putus lagi maksudnya, hehehe. Trus kalo sama 
pacarku yang sekarang ini lumayan awet sih mas, soalnya kan 
jarak umurku juga lumayan jauh sama dia. Yaa sekitar 4 tahun 
lebih tua dia gitu, hehehe. Jadinya, mungkin lebih ngimbangin kali 
yaa mas. Orang ketemunya sama pacarku yang sekarang ini kan 
juga nggak tak sengaja mas, hehehe.” 

III.1.3 ES 

 Berbeda lagi dengan apa yang diungkapkan oleh ES, yang merupakan 

informan ke tiga dalam penelitian ini atau informan terakhir. ES yang saat ini 

genap berusia 21 tahun adalah mahasiswa semester enam yang berkuliah di FISIP 

UNAIR dan berasal dari Surabaya. ES adalah anak tunggal dari kedua orang 

tuanya, dimana orang tua ES yang rutinitas sehari – harinya bekerja sebagai 
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pegawai BUMN. Meskipun anak tunggal, ES mengaku kurang mendapatkan 

perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, tidak seperti kebanyakan anak 

tunggal pada umumnya. Meski demikian, SL mengaku lebih senang karena dapat 

lebih bebas tidak terkekang orang tua. 

 Sehari – harinya ES memiliki aktivitas yang cukup padat dan memakan 

waktu. Kuliah yang memang merupakan prioritas utama dalam kesehariannya. 

Aktivitas ES pada saat di kampus yaitu mengikuti kegiatan perkuliahan dan 

menjadi salah satu pengikut gerakan organisasi sosial di FISIP UNAIR, tetapi itu 

dulu sebelum ES memilih keluar dari organisasi tersebut. ES justru kurang aktif 

menjadi anggota di salah satu organisasi sosial tersebut dikarenakan minatnya 

sudah mulai berkurang dan merasa jenuh. Lalu jika setelah jam perkuliahan 

selesai, ES lebih sering menghabiskan waktunya bersama teman – temannya di 

kantin bercanda tawa ria. Sekian itulah aktivitas keseharain ES di kampus. 

Berbeda pula dengan aktivitas kesehariannya jika di rumah. ES mengaku kurang 

betah berada di rumah, hal ini dikarenakan kondisi rumah yang sepi karena kedua 

orang tua ES bekerja. Pada sore hari menjelang petang barulah kedua orang tua 

ES berada di rumah. Aktivitas ES seringnya jika di rumah yaitu bermain game 

online melalui sambungan internet, lalu bermain playstation. ES juga tidak begitu 

senang tidur, karena hobinya yang bermain game jika sudah berada di dalam 

rumah. Jika sudah bermain game ES bisa sampai lupa waktu, terkadang jika hari 

libur terutama, ES bisa bermain seharian penuh di depan perangkat komputer 

miliknya. 
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 Kegiatan lainnya yang dijalani ES jika tidak sedang berada di kampus 

maupun di rumah yakni keluar menentukan janji bersama teman – temannya. 

Kebetulan ES menjadi anggota di salah satu komunitas penggemar mobil drag – 

race yang cukup besar di Surabaya ini. Waktu kumpul –kumpul komunitas itu 

antara hari sabtu dan minggu. Semenjak ES bergabung dalam komunitas itulah 

yang membuat ES menjadi kurang aktif lagi dalam anggota gerakan organisasi 

sosial di kampusnya. ES bukan hanya semata – mata tergabung dalam komunitas 

mobil drag – race itu, namun juga ES terkadang ikut mengambil alih jika terdapat 

kejuaraan nasional maupun tingkat lokal (Surabaya). Berikut adalah pernyataan 

ES pada saat menanggapi pertanyaan aktivitas keshariannya. 

“Aku sih punya aktivitas yang lumayan padet sih. cuman kalo di 
kampus palingan cangkruk gitu sama temen kalo misal uda gak ad 
kuliah lagi. Trus biasa ya makan di kantin. Oiya, dulu akau juga 
pernah ikut gerakan organisasi sosial di kampus, gara – garanya 
ya diajak temen. Halah sing koyok demo – demo ngunu iki lho 
mbon, haha. Tapi suwi – suwi aku juga males. Misale nek di rumah 
ya, aku seneng kalo wis mbuka komputer trus ke game online, ini 
sing bikin aku lupa waktu kadang –kadang bisa nyampe seharian. 
Juga aku jarang di rumah kok, nek sepi gitu yo enakan metu 
ae...Kalo lagi gak ngampus sama males di rumah uaku tuh ikutan 
nongkrong gitu sama temen – temen, trus kadang ngajak pacar 
juga. Kan aku uda hampir setahun ini ikut di SB (salah satu 
komunitas mobil drag di Surabaya), jadi yo lebih enak daripada 
kegiatan sing di kampus, bosen, hehe.. Aku lho yo pernah ikut 
kejurnas itu kalo dipercaya sama ketua komunitasnya, ya lumayan 
buat tambah pengalaman tentang mobil”. 

 Untuk urusan percintaan ES, saat ini ES mengaku sudah memiliki pacar. 

ES memiliki pacar sesama anak UNAIR namun berbeda fakultas ini sudah cukup 

lama terjalin. Usia hubungan ES dengan pacarnya tersebut bisa dibilang cukup 
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lama dan bertahan hingga sekarang. ES mengakui bahwa hubungan mereka telah 

berjalan sekitar dua tahunan. Memang usia pacaran ES untuk saat ini lebih lama 

dibandingkan dengan pacar ES sebelum – sebelumnya. ES mengakui dirinya 

pernah berpacaran empat kali dan ini kali ke empatnya. Yang pertama sekali 

dimulai saat ES menginjak bangku SMP kelas tiga, namun demikian bisa 

dikatakan hanya cinta monyet belaka. Tetapi pada masa SMA, ES memiliki pacar 

satu kelas dengannya yang bertahan hanya satu minggu. Kemudian yang ketiga 

kalinya ES berpacaran yaitu pada masa SMA kelas tiga atau setelah ujian 

nasional, yang pada akhirnya hubungan keduanya hanya bertahan satu minggu 

tiga hari. ES menyampaikannya dengan penuh semangat, seakan dia mengingat 

kembali masa – masa lalunya sembari tertawa. Sebagaimana telah dikutip tentang 

pernyataan ES mengenai kehidupan percintaannya di bawah ini. 

“Aku jelas lah punya  pacar, uda lama juga kok, sekitar 2 tahunan 
kita pacaran. Yo bisa lama gitu juga penuh perjuangan pek, 
haha...Bisa dibilang aku wis pernah pacaran 4 kali. Gini – gini tak 
jelasin yo, sek tah, yang pertama dewe pas aku jek SMP, kecut pek 
tapi pacaran bau kencur. Trus aku baru masuk SMA juga itu, habis 
gitu terakhir pas mau lulusan itupun mek seminggu-an, hahaha..” 

III.2 Hubungan Sosial Subyek Penelitian 

 Hubungan sosial merupakan instrumen yang sangatlah penting dalam 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan hubungan sosial merupakan suatu kaitan yang 

tidak dapat dipisahkan dari esensi kehidupan manusia. Termasuk dalam hal ini 

adalah mahasiswa pengakses situs jejaring sosial yang berkuliah di kampus FISIP 

UNAIR. Hubungan sosial ini pula yang baik secara langsung maupun tidak 
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langsung dapat mempengaruhi bagaimana mahasiswa yang pengakses situs 

jejaring sosial yang berada di FISIP UNAIR ini melihat, menilai, dan bertindak 

menurut sudut pandangnya masing – masing. 

III.2.1 SL 

 Hubungan sosial SL dengan keluarganya bisa dikatakan cukup dekat. 

walaupun jarak diantaranya memang cukup jauh karena tidak berada dalam satu 

lingkup sosial keluarga yang tinggal di satu atap rumah. Hal ini dikarenakan 

kedua orang tua SL bekerja di luar pulau. Namun demikian SL mengaku lebih 

dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Bukan berarti SL tidak dekat dengan 

ayahnya, tetapi SL mengaku lebih enak dan nyaman jika berbagi cerita maupun 

bermacam persoalan dan pengalaman dirinya bersama ibunya. Jika dengan 

adiknya SL mengaku kurang akur dan seringkali bertengkar untuk masalah sepele. 

 Jika melihat pula dari latar belakang keluarga SL, SL berasal dari keluarga 

menengah ke atas dan bisa dikatakan berkecukupan dalm kesehariannya. Dimana 

seperti layaknya perjalanan hidup yang penuh dengan dinamikanya, SL sendiri 

mengaku bahwa kehidupan keluarganya tidaklah berjalan mulus. Hampir di setiap 

perjalanannya, menemui suatu perjalanan – perjalanan yang terisi oleh dinamika 

kehidupan. Keluarga SL juga keluarga yang sarat akan pendidikan. Keluarga yang 

menjunjung tinggi pendidikan dan moral. hal ini dapat terlihat jelas dengan apa 

yang menjadi latar belakang pendidikan keluarganya. Mulai dari ayah maupun 

ibunya yang sama – sama mengenyam jenjang atau tingkat perguruan tinggi. pada 

mulanya ayah SL hanya berpendidikan sebagai Diploma dan bekerja di sektor 
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menengah. Karena keahlian yang dimiliki maka ayah SL diangkat menjadi PNS 

yang cukup menjanjikan hingga saat ini. SL juga menjadi panutan yang baik buat 

adiknya kelak, karena SL merupakan putra sulung dari kedua orang tuanya. 

Semua tentang hubungan sosial dengan keluarga dan latar belakang keluarganya 

seperti yang tercantum dalam penjelasan SL, berikut di bawah ini. 

“kalo aku ya cenderung dekat dengan mamaku, karena kita ya 
sering sharing pendapat satu sama lain. istilahnya kayak curhat 
gitu lho mbonn, jadi kangen mama, huhuu.. tapi kalo sama adikku 
ya jangn harap bisa akur, kita aja sering iri – iri’an, semisal 
adikku dibelikan apa gitu ya aku juga pengen. emang sih kita ya 
tetap komunikasi... Keluargaku ya alhamdulillah dari keluarga 
menengah atas dan berpendidikan. Yang pasti berkecukupan lah. 
Kalo bapakku lulusan D1 malah, kalo ibukku S1. Bapakku tuh dulu 
kayak ada jamannya PNS, kayak ada kenaikan jabatan gitu lho, 
jadi tanpa harus lulusan S1 bapakku sudah bisa kayak yang 
lulusan S1 beserta gajinya lahh, hehe.” 

 Selain hubungan sosial SL dengan keluarganya, SL juga memiliki 

sejumlah hubungan sosial yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. 

Yaitu hubungan sosial SL dengan teman – temannya. SL mengaku sudah banyak 

memiliki teman dan sifat SL dalam memilih teman sangatlah terbuka. Hal itu 

terlihat dari pengakuan SL yang juga merasakan senang dengan jika mempunyai 

banyak teman. Dalam pertemanan SL juga tidak memandang status sosial bahkan 

latar belakang kehidupannya. 

 Namun di sisi lain SL telah memiliki atau mempunyai kriteria yang umum 

rasanya dalam menjalin persahabatan maupun dalam hal memilih sahabat. karena 

sahabat ke depannya dapat memberikan pengaruh yang baik positif maupun 
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negatif. Kriteria yang ditetapkan SL dalam memilih sahabat yaitu yang pasti 

menurut SL orangnya baik, tidak sombong, jujur, tidak berlebihan. Dan yang di 

tambahkan oleh SL sendiri yaitu orang yang akan dijadikan sahabatnya tersebut 

tidaklah hanya dekat jika ada keperluan semata, namun dekat setiap saat walaupun 

tidak ada keperluan saja, jadi di sini istilahnya SL tidak hanya mau dibutuhkan 

sewaktu – waktu saja. Berikut paparan dengan apa yang telah diungkapkan oleh 

SL. 

“Aku tuh temennya banyak, tapi kalo yang tak anggep sahabat 
cuman beberapa. intinya banyak temen lah mbon, ya istilahnya aku 
tuh seneng kalo punya temen banyak, kalo gak punya temen kuper 
kan jadinya... Intinya dia gk alay lah, ya dia punya respect yang 
tinggi sama temen, gak egois, baik juga. Jadi lek cuman pas 
wayahe butuhe tok dia teko, tapi lek gak ono butuhe, iku aku gak 
seneng. Take and give gitu sih”. 

 Lain halnya dengan GD, GD yang merupakan informan atau subyek 

penelitian dalam penelitian ini mengaku bahwa hubungan sosial antara dirinya 

dengan keluarganya termasuk biasa saja. Dalam hal ini, GD mengaku bahwa 

dirinya mempunyai keluarga, terutama orang tua yang membebaskan putra – 

putrinya, termasuk dirinya untuk bersikap dan berperilaku. Hanya saja, memang 

menurut GD ada batasan – batasan tertentu yang memang tidak boleh dilanggar 

olehnya. GD juga mengakui bahwa dari kesekian anggota keluarganya, ia 

mengaku lebih dekat secara personal dengan ayahanda nya. hal tersebut 

dikarenakan ayahanda GD, menurut GD memiliki sifat yang baik, dan cenderung 

lebih memanjakan dirinya. Sehingga GD merasa nyaman berada di dekat ayahnya. 

III.2.2 GD 
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GD juga bercerita mengenai hubungan sosialnya dengan saudaranya, dimana GD 

yang merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara ini mengaku bahwa dirinya 

lebih cenderung dekat dengan adiknya yang perempuan, ketimbang dengan kakak 

laki – lakinya. Seperti apa yang diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“Hubunganku sama keluarga sih, biasa aja yaa. Yaa gini – gini aja 
sih, nggak yang terlalu deket ato gimana gitu. Nggak ada kekangan 
lah pokonya. Bebas – bebas aja akunya. Pokoknya ortu uda seratus 
persen percaya sama anak – anaknya termasuk aku, buat yaa 
menjaga nama baik orang tua dan keluarga itu yang paling 
penting. Jadi yaa nggak gimana – gimana sih. Tapi emang kalo 
keluarga yaa aku paling deket sama papaku. Soalnya kan aku ini 
tergolong anak cewek yang boroslah, kalo dibanding sama sodara 
– sodaraku yang lainnya gitu. Jadi kalo misal aku butuh barang 
apapun, kalo misal aku minta langsung sama mamaku kan pasti 
banyak nggak dibolehin, biasa kan ibu – ibu suka lebih peritungan 
kalo sama uang. Jadinya yaa aku kalo misal minta uang tambahan 
buat jajan aku selalu minta papa. Dari situ yaa, terjalin kedekatan 
yang lumayan deket sih sama papa. Terutama masalah itu tadi, 
hehe. Trus kalo hubungan sosial sama sodara yaah, bisa dibilang 
lumayan deket. Tapi enggak terlalu  deket banget sih. Kan aku 
anak tengah – tengah yaa, anak kedua dari tiga maksudnya. Jadii 
yaa aku lumayan deket sama adekku cewek, trus lumayan deket 
juga sama  kakakku cowok. Tapi kalo ditanya yang paling deket 
sapa diantara kedua sodara ku  itu, yaa aku paling deket 
sama adekku lah, kan sama – sama ceweknya tohh. Gitu sih.” 

 GD mengaku bahwa dirinya berasal dari latar belakang keluarga yang 

berkecukupan secara materi. GD juga mensyukuri hal tersebut. Dimana dalam hal 

ini, GD menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah kekurangan suatu apapun. Apa 

yang diminta atau yang diinginkan oleh GD selalu ia dapatkan. Hal tersebut juga 

berlaku bagi saudara – saudaranya yang lain. Seperti apa yang diungkapkan oleh 

GD berikut ini. 
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“latar belakang keluarga yaa? Hmm, dari latar belakang keluarga 
kayak biasa aja sih. Yaa lumayan menengah keatas lah. 
Maksudnya gini, apa ya? Jadi ortuku itu yaa, sebisa mungkin 
memberikan segala sesuatunya yang terbaik sama anak – anaknya. 
Jadi dari kecil sampe sekarang yaa, alhamdulillah, aku jadi anak 
yaa, yang nggak kurang suatu apapun gitu. Trus yaa, 
alhamdulillah, fasilitas semua terpenuhi. Yaa apapun yang aku 
butuhkan, aku mesti dapetin itu dari ortuku. Kadang juga ortuku 
ngasi tanpa aku minta sekalipun. Jadi yaa, alhamdulillah, aku 
berasal dari latar belakang keluarga yang berkecukupanlah! 
Malah bisa dibilang berlebih, soalnya ya  itu tadi, kadang aku 
nggak minta dan nggak ngerti apa gunanya barang X yang dikasi 
ke aku, eeh, malah dikasikan gitu aja buat aku. Yaa, aku sebagai 
anak, nggak mungkin nolak lah. Kata ortuku, malah harus 
disyukuri gitu. Yaa udah, aku terima, hehehe. Jadi hal ini, juga 
berlaku sama saudaraku yang lainnya gitu.” 

 Adapun hubungan sosial GD dengan teman – temannya, GD mengakui 

bahwa hubungan sosial dirinya dengan teman – temannya cukup baik. Bahkan 

dirinya juga mengakui mempunyai sahabat – sahabat baik, yang cukup dekat 

dengan dirinya saat ini. GD juga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kriteria 

khusus yang spesifik dalam hal memilih teman. Bagi GD yang penting dirinya 

merasa nyaman dalam berteman dengan para sahabatnya tersebut. seperti apa 

yang diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“hubungan sosial sama temen ya? Hmm, apa yaa? Aku sih biasa 
aja. Ada sih, kayak  temen segerombolan gitu, yaa, kayak 
sahabat gitu lah. Temen – temen sejurusan gitu. Kalo aku sih 
lumayan deket sama temen – temenku gitu. Tergantung sama siapa 
dulu  sih. Aku orangnya menurut aku sendiri sih, lumayan ramah, 
dan bisa membaur sama semua orang. kalo kriteria khusus, enggak 
yaa. Yah, umum lah! Sebagai seseorang yang berteman,  yang 
berhubungan sama orang lain, ya tentunya aku pengennya bergaul 
sama orang – orang yang memang bisa membuat aku sendiri 
nyaman, trus apa ya? Nggak ngerugikan aku, pokoknya nggak ada 
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yang saling merugikan satu sama lain lah. Sama – sama saling 
menguntungkan gitu. Sama yang nggak memberikan pengaruh 
buruk lah buat aku. Sebenernya standart sih. Kayak orang – orang 
yang lainnya, namanya bertemen pasti pengen seperti itu.” 

III.2.3 ES 

 Hal tersebut lain halnya dengan apa yang diungkapkan oleh ES. ES yang 

merupakan informan terakhir dalam penelitian ini, mengaku memiliki hubungan 

sosial dengan keluarganya yang biasa – biasa saja. Hal ini dikarenakan kedua 

orang tua ES sibuk bekerja dan sering pulang sore ketika ES sedang tidak berada 

di rumah. Namun sejauh ini hubungan sosial ES dengan keluarganya bisa dibilang 

tidak pernah menemui kendala atau masalah yang berarti, yang tentunya baik – 

baik saja dan jarang terjadi perdebatan. ES mengakui bahwa dirinya meskipun 

tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya, tetapi ES tidak 

pernah kurang atau bahkan tidak tercukupi dari sektor finansial. Karena 

merupakan anak tunggal, ES selalu mendapatkan uang jatah bulanan maupun 

uang saku yang bisa dibilang cukup banyak jika dibandingkan anak se usianya 

pada umumnya, yakni berkisar antara dua sampai tiga juta per bulan. Hal ini juga 

ditunjang karena ES merupakan anak tunggal dan kedua orang tuanya bekerja. ES 

sangat senang dengan kondisi seperti ini dan merasa tidak ada yang perlu 

dipermasalahkan dengan kedua orang tuanya meskipun jarang sekali hubungan 

mereka dekat dikarenakan kesibukan masing – masing. 

 ES menjelaskan bahwa dirinya berasal dari keluarga menengah – atas dan 

merasa sangat tercukupi kebutuhan hidupnya. Orang tua ES bekerja sebagai 
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pegawai BUMN, dimana masing – masing kedua orang tuanya memiliki peran 

penting dalam pekerjaannya di kantor tempat mereka bekerja. Orang tua ES 

merupakan orang tua yang berpendidikan, hal ini terbukti dengan tingkat 

pendidikan sarjana. Oleh sebab itu ES dianjurkan untuk mengikuti jejak kedua 

orang tuanya hingga bisa lulus kuliah menjadi sarjana dan bekerja yang layak 

sesuai dengan apa yang diinginkan ES. Menurut ES, ayahnya berkata jika nanti 

ingin bekerja minimal seperti ayahnya kalau bisa. Peran kedua orang tua ES juga 

cukup besar dalam mendidik ES agar bisa selesai kuliah tepat pada waktunya. 

Berikut penyampaian ES tentang hubungan sosialnya dalam keluarga dan latar 

belakang keluarganya. 

“hubunganku sama keluarga sih ya biasa – biasa aja gak terlalu 
deket juga, soalnya kan bapak ibu kalo pulang ke rumah uda sore, 
itupun kalo aku di rumah baru ngobrol. Ya bisa dibilang jarang 
ngobrol sih kalo gak bener – bener ada yang perlu untuk 
diomongin baru ngomong gitu, tapi bukan berarti gak baik, 
hubunganku sama ortuku baik – baik kok...Keluargaku sih 
termasuk dalam menengah atas, tapi berkecukupan. Sanguku ae 
kata temen – temen lumayan banyak, kadang dikasih sama ortuku 2 
juta – 3 juta kadang, gak nentu juga sih, yo alhamdulillah, hehee. 
Trus nek urusan peandidikan ortuku juga disiplin, aku jauh – jauh 
gini uda disuruh kalo kerja minimal kayak bapak, trus juga 
kuliahku harus tepat waktu. Ortuku dua – duanya lulusan sarjana, 
kayk gitu ya bisa dibilang berpendidikan lah”. 

 ES juga menjelaskan bagaimana hubungannya dengan teman – temannya 

yang tidak pernah ada masalah serius. Kearena ES menghindari terjadinya 

kesenjangan –kesenjangan maupun jarak antara teman yang satu dengan yang 

lainnya, maka ES menganggap semua temannya adalah sama. ES senang bisa 

memiliki beragam teman maupun sahabat dari berbagai latar belakang sosial tanpa 
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memandang bulu. ES juga memiliki prinsip dalam hidupnya jika memiliki banyak 

teman akan semakin tidak mudah menemui kebingungan. Namun demikian, yang 

paling sering ES merasa enak dengan berbagai temannya yaitu ketika ES berada 

di komunitas mobil drag tersebut. Seakan ES senang untuk menyalurkan hobinya 

pada komunitas mobil yang notabene penggemar kecepatan mengendarai mobil di 

lintasan yang panjang dan lurus. 

 Jika ditanya lebih dalam lagi, ES tidak memiliki kriteria yang khusus 

dalam menjalin peretmanan dengan siapa saja. ES mengaku sangat terbuka untuk 

berteman dengan siapa saja, karena juga berdasarkan pada prinsipnya tadi, kalau 

memiliki banyak teman pasti tidak mudah menemui kebingungan dalam hidup. 

Yang diperlukan hanya teman maupun sahabatnya memiliki sifat yang tulus 

dalam pertemanan, tidak mudah berbohong pada dirinya. ES mengungkapkan 

sebagaimana di bawah ini. 

III.3 Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Mendapatkan Pacar Melalui Media 

Situs Jejaring Sosial 

“Aku sama temen itu yo deket ko, biasa gak pake gap – gap an 
atau aku pilih – pilih temen. Nggak sih biasa, aku juga punya 
prinsip kalo kita banyak temen gak mudah tersesat dalam hidup, 
yauweslah akeh dadine...Cuman aku yo gak gelem nek arek sing 
mbujuk’an, masio elek lho yo gak opo – opo, anake yo rame ngunu 
nek diajak ngobrol – ngobrol, umum sih, gak sing khusus yaopo 
ngunu gak”. 

 Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai temuan data lapangan yang 

didapatkan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana interaksi 
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sosial mahasiswa FISIP UNAIR pada situs jejaring sosial miliknya dimana pada 

kenyataannya dalam interaksi dengan situs jejaring sosial atau dunia maya 

tersebut, mahasiswa ini justru menemukan pacar. Mulai dari menjadi pengguna di 

dalam situs jejaring sosial, lalu hal seperti apa yang bisa didapatkan setelah 

mengakses situs jejaring sosial tersebut. Dan terdapat pula hal penting yang 

didapat di dalam bab ini oleh peneliti yang merupakan inti dari penelitian, yaitu 

mengenai kehidupan mahasiswa dalam percintaannya yang bermula dari kriteria 

seperti apa yang diinginkan olehnya, lalu tahapan dimana pendapat mahasiswa 

mengenai pacarnya yang dipilih melalui media situs jejaring sosial dan berbagai 

proses kehidupan percintaan selanjutnya. Sampai pada kelanjutan hubungan 

mahasiswa baik setelah mengetahui secara nyata pacarnya tersebut maupun 

hingga saat ini. Seperti temuan data yang didapatkan oleh peneliti berikut ini. 

III.3.1 SL 

 SL mengaku telah memiliki akun (account) di beberapa situs jejaring 

sosial yang ada pada saat ini. Dimana perkembangan situs jejaring sosial dewasa 

ini sangatlah marak dan mencakup beragam penggunanya. SL termasuk salah 

satunya. Situs jejaring sosial yang dinaungi oleh SL sendiri bukan hanya satu, 

melainkan cukup beragam. Diantaranya yaitu Yahoo Messanger, Facebook, 

Twitter dan Foursquare. 

 SL mengaku senang dapat memiliki dan menjadi salah satu pengguna situs 

jejaring sosial tersebut, dan dirasa cukup membantunya. Dikarenakan SL merasa 

lebih mudah dalam memperoleh informasi tanpa harus mencari – cari informasi 
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yang memakan waktu dan tenaga. Sebagai contohnya facebook, SL menjelaskan 

situs jejaring sosial facebook ini mempermudahnya dalam mendapatkan informasi 

jika ada tugas – tugas kuliah, karena sudah di upload oleh teman – temannya dan 

dapat disebarkan dengan mudah olehnya. Lalu SL juga lebih bisa mengetahui 

keberadaan masing – masing temannya melalui status yang telah dibuat. Jika 

membahas tentang Twitter, SL mengaku untuk saat ini situs jejaring sosial yang 

paling menyenangkan menurutnya. Lalu membahas YM (Yahoo Massenger), 

sangat mudah dalam hal chatting antara teman yang satu dengan lainnya. YM juga 

dirasa SL lebih mudah daripada harus telepon, tidak perlu pulsa banyak sudah 

dapat bercerita berbagai hal dengan temannya. Fungsi lain situs jejaring sosial 

tersebut juga menjadi salah satu alat yang efektif untuk menambah pertemanan 

SL, walaupun hanya teman dalam dunia maya atau cyber. Meskipun demikian 

tidak sedikit pula teman yang sudah saling kenal dengan SL sebelumnya, seperti 

teman kampus maupun teman masa kecilnya dahulu. Seperti apa yang diutarakan 

oleh SL dalam percakapan berikut ini. 

“Untuk urusan jejaring sosial aku tuh punya gak cuman satu. ya 
seperti YM, FB, Twitter, Foursquare. Aku ngrasa seneng ae punya 
jejaring sosial kayak gitu...Trus yang bisa tak dapet dari punya 
jejaring sosial itu misalnya gini, cepet nek dapet informasi, gak 
perlu repot – repot, tinggal nyalain komputer sama internet trus 
masuk jejaring sosialnya yowes selese, bisa tau info – info mace – 
macem. Semisal ada tugas kampus itu yo enak soale uda di upload 
di tag ke FB, Jarkomnya juga gampang gitu nyebarnya. Trus juga 
kayak apa ya., emm misal kamu lagi sedih kan ada statusnya ya 
aku jadi tau gitu lho kalo temen – temenku ini kenapa. nek misal 
Twitter itu jejaring yang paling tak sukai saat ini, hehe. Kalo YM 
tuh enak, jadi kita kan gak perlu telepon kalo ngobrol, tinggal chat 
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aja wis mari, gak ngetokno pulsa buat telpon, gitu mbon. ya intinya 
enaklah banyak mbantu  juga kok”. 

 SL juga mengatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan pacar melalui 

media situs jejaring sosial, yaitu facebook. Meskipun untuk saat ini SL sedang 

sendiri di kehidupan percintaannya. Dalam urusan mencari pacar, SL mengaku 

tidak memiliki kriteria khusus, namun mungkin ada beberapa yang SL utarakan. 

Sebelumnya SL mengaku tidak kenal dengan orang yang ada di situs jejaring 

sosial tersebut. Tetapi lawan jenis yang SL ketahui dalam facebook itu sedang 

patah hati. Seiring berjalannya waktu orang tersebut sering mengajak SL untuk 

berbincang – bincang. Dalam kesehariannya SL juga merasa semakin nyaman dan 

dekat dengan wanita yang ada pada situs jejaring sosial itu. Walaupun SL 

membenarkan bahwa sebelumnya mereka belum pernah bertemu, tetapi dirasa SL 

seperti sudah lama mengenalnya. Sifat yang ditampilkan oleh lawan jenisnya 

tersebut juga membuat SL semakin nyaman dan enak. Selain memang lawan 

jenisnya itu cukup perhatian dengannya. Seringkali mengingatkan hanya untuk hal 

–hal sepele seperti makan dan mandi. SL merasa apa yang telah dikenalnya saat 

itu memang sudah mengisi hatinya secara perlahan. Seperti ungkapan SL berikut 

ini. 

“Kalo aku dapet pacar sih pernah emang lewat FB...Tapi aku tuh 
kayak gak sengaja gitu lhoh, awalnya dia habis putus gitu sama 
cowoknya. Yaa emang anaknya enak, simpel, nyambung kalo 
diajak ngomong trus juga perhatian care sama aku, kadang ingetin 
uda mandi belumm, hehe. Ya biasa lah kalo kriteria itu tadi 
pokoknya anaknya nyambung, asyik diajak ngobrol”. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Interaksi Sosial mahasiswa Dalam Situs Jejaring Sosial Faizal Arif



 Awal mula cerita SL dalam mendapatkan pacar melalui situs jejaring 

sosial juga tidak luput dari kesehariannya membuka situs jejaring sosial. SL 

merasa dirinya juga tidak lantas ingin mendapatkan pacar melalui situs jejaring 

sosial tersebut, tetapi juga kesempatan yang datang pada dirinya. Disaat dimana 

kenalan SL tersebut ingin mengajukan pertemanan kepadanya tanpa disadari SL. 

Lalu SL juga membalasnya dengan menerima tanggapan pertemanan tersebut 

dengan mengkonfirmasi dan memasukkan dalam pertemanannya. Lambat laun 

dengan berjalannya waktu SL merespon positif teman yang tadinya hanya teman 

biasa menjadi teman dekat SL. Hubungan mereka juga semakin baik, hal itu 

terbukti pada keseharian SL yang selalu menyempatkan diri untuk membuka 

facebook dan bercerita satu sama lain di antara keduanya. Setelah dirasa cukup 

mereka saling bertukar nomor handphone dan semakin intens pula mereka 

berkomunikasi, baik melaui facebook maupun telepon. SL senang dengan adanya 

teman seperti itu, karena SL juga membutuhkan sebuah hubungan yang lebih dari 

sekedar teman dekat biasa, yaitu pacar. Seperti dalam ungkapan SL berikut ini. 

“Dulu tuh pertama kali aku kenalan sama dia sebenere gak 
sengaja sih mbon, kenalan lewat FB gitu, dia yang nge-add duluan. 
habis itu aku bales konfirmasi sama dia. Eh lha kok lama – lama 
anaknya itu asyik diajak ngobrol. Yauda aku tukeran nomer hp, 
kita sih lebih intens telponan trus chatting gitu, sms – sms juga 
makin sering mbon, akhirnya yowes kita jadian. dia yo lagi jomblo, 
aku juga sama, hehee..” 

 Setelah SL menjalin hubungan dengan pacarnya melalui media situs 

jejaring sosial Facebook tersebut lantas merekapun tidak langsung bertemu. Hal 

ini dikarenakan keduanya yang memang sibuk pada urusannya masing – masing. 
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Tetapi SL sendiri dalam kesehariannya sangat lebih sering membuka situs jejaring 

sosial facebook, yang memang dimana keduanya berhubungan melalui media 

tersebut. Walaupun melalui telepon juga dilakukan SL dalam menjaga komunikasi 

di antara keduanya. SL mengaku jika menemui pacarnya tersebut dalam waktu 

dua minggu setelah mereka menjalin hubungan melalui media situs jejaring sosial 

facebook ini. Hal yang dilakukan SL setelah bertemu dengan pacarnya yaitu 

dengan memanjakan mata, jalan – jalan, makan, keluar melihat film di bioskop, 

namun jika hal yang sedikit privasi yaitu bergandengan tangan, sebatas itu saja. 

Berdasarkan pengakuan SL diman pada saat mereka berkenalan melalui media 

situs jejaring sosial juga belum pernah bertemu secara langsung sama sekali. Baru 

mereka bertemu itu pada waktu hubungan keduanya mencapai dua minggu. SL 

juga mengungkapkan seperti apa yang diungkapkannnya berikut. 

“Habis aku jadian itu paling yo ngapain ya, hmm telponan lebih 
sering trus saling ngabarin gitu kitanya. soalnya emang aku sama 
anak itu gak pernah ketemu pas habis jadian, haha. mbasio gitu 
aku tetep komunikasi lah mbon, gak mungkin putus komunikasi 
kita. Kalo uda ketemu palingan kita jalan, habis gitu nonton, biasa 
kayak kalo orang pacaran ngunu, ya gak jauh – jauh juga aku 
gandengan tangan uda sebatas itu tok...Gak tuh mbon, aku habis 
kenalan itu ya gak nemuin  dia, malah ketemunya itu tuh dua 
minggu habis kita jadian di FB itu”. 

 Waktu yang diperlukan oleh SL pada saat berkenalan dengan calon 

pacarnya melalui media situs jejaring sosial facebook sampai dengan mereka 

berdua bertatap muka secara langsung yaitu satu bulanan. Dengan bertemunya 

mereka berdua, maka perasaan satu sama lain pasti memiliki perbedaan, terutama 

dalam hal pendapat mengenai pacarnya tersebut. Sebenarnya SL mengakui jika 
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pertama kali bertemu dengan pacarnya tersebut perasannya berbeda ketika berada 

dalm situs jejaring sosial. SL meraskan hal yang tidak ada pada diri pacarnya pada 

saat di situs jejaring sosial facebook, tempat dimana dia berkenalan hingga 

memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat bukan hanya sekedar 

teman biasa, melainkan pacar. Menurut SL, pacarnya tersebut kurang aktif dalam 

hal berbicara dengannya, canggung dan malu – malu. SL juga menilai pacarnya 

itu kurang lepas dalam hal percakapan dengannya, seperti ada yang ditutuip – 

tutupi. Sifat pacarnya SL juga tidak seperti yang berada dalam situs jejaring 

sosial, cenderung pendiam dan malu. Lantas SL bercerita seperti di bawah ini. 

“Paling nggak waktu yang butuhin mulai aku kenalan sampe 
ketemu sama dia itu ya satu bulan lebih lah mbon, sosalnya kan 
pas aku kenalan sendiri prosesnya wis dua minggu-an trus aku 
jadian juga dua minggu setelahnya baru deh aku ketemu sama dia, 
kalo ditotal ya kira – kira sebulanan...Habis ketemu sama dia ya, 
pendapatku sih dia orangnya agak canggung gitu, kurang asik 
kayak di FB kalo diajak ngobrol, anaknya yo malu – malu gitu, tapi 
mungkin juga baru ketemu paling ya. Aneh rasanya lah, feel-nya 
juga kurang dapet malah”. 

 SL menjelaskan juga bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap pacarnya tersebut setelah menemuinya. Mulai dari penampilan sampai 

dengan latar belakang pendidikannya. Biodata pacarnya juga asli dan tidak palsu 

yang semata – mata hanya untuk menipu. Jadi dapat diambil kesimpulan 

mengenai apa yang diinformasikan oleh pacarnya tersebut sesuai dengan 

kenyataannya, tidak ada yang tidak sesuai. Lantas hubungan SL setelah 

mengetahui bagaimana pacarnya secara nyata, baik – baik saja. Walaupun pada 

akhirnya mereka berdua sepakat untuk mengakhiri hubungan tersebut. Hubungan 
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mereka berdua terjalin hanya berjalan satu bulan. Keputusan itu diambil secara 

sepihak oleh pacarnya, namun SL juga menganggap memang sudah tidak terdapat 

kecocokan lagi diantara keduanya. Berikut kutipan ungkapan dari SL. 

“Hmm kalo ngliat fisik pas ketemu yo gak beda – beda amat, sama 
kok, asli, hehe. Pas tau biodatanya juga gak bohong, sesuai lah 
mbon...Kelanjutan pas aku tau nyatanya dia gimana ya fine –fine 
aja sih, cuman lama – lama kita ngrasa gak cocok soal perasaan 
lagi, akhirnya kita ya putus deh. Tapi lho yang mutus dia duluan 
malah gak jelas gak tau kenapa, tapi yoweslah aku juga ngerti 
emang kita gak bisa sama – sama lagi”. 

III.3.2 GD 

 GD mengakui bahwa dirinya cukup mempunyai eksistensi yang tinggi 

dalam situs jejaring sosial online yang dia miliki saat ini. dimana dirinya 

mengakui bahwa sebagian interaksi sosial yang ada pada dirinya dia lakukan pada 

situs jejaring sosial dimana pada situs jejaring sosial tersebut dirinya menjadi 

salah satu pemilik akun pribadi miliknya. GD juga mengakui bahwa dirinya tidak 

hanya menjadi anggota atau member dari satu situs jejaring sosial melainkan tiga 

situs jejaring sosial sekaligus seperti facebook, twitter, tumblr. Seperti yang 

diungkapkan oleh GD dalam kutipan berikut ini. 

“aku punya Fb, Twitter, Tumblr juga punya, tapi nggak terlalu 
aktif sih. Yang lumayan eksis di social network itu kalo aku yaa, 
yang pasti tiap hari online, facebook, trus twitter itu pasti.” 

 

 Hal yang didapt GD setelah mengakses situs jejaring sosial menurutnya 

adalah GD dapat memperoleh banyak kawan atau teman baru yang memang 

belum pernah ia jumpai sebelumnya. Termasuk salah satunya teman yang berasal 
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dari situs jejaring sosial facebook miliknya yang saat ini menjadi pacarnya. 

Seperti apa yang dikatakan oleh GD berikut ini. 

“hal apa yang didapet, yaa ini sih, yang pasti aku dapet banyak 
temen dan kenalan baru. Termasuk waktu aku dapet kenalan ini. 
yaa, pacarku yang sekarang ini kan aku kenalnya di FB gitu. 
Pertamanya juga nggak sengaja kok. dan nggak bakal nyangka 
bakal dapet pacar lewat situs – situs jejaring sosial kayak fb gitu.” 

 Jika ditanya apakah GD memiliki kriteria khusus dalam mencari pasangan 

pada situs jejaring sosial miliknya, GD hanya menurut GD kenyamanan dalam 

berbagi cerita satu sama lain merupakan hal yang penting. Menurutnya ketika 

dirinya merasa nyaman untuk sekedar berbincang dengan seseorang hal itu 

merupakan hal yang sudah cukup. Seperti apa yang dikatakan oleh GD berikut ini. 

“kalo kriteria khusus, nggak ada. Cuma kan pertamanya aku 
hanya sekedar apa yaa,  kalo kayak fb gitu kan, Cuma share 
status, update status, gitu kan ya. Kayak apa yang jadi mood kita 
pada waktu itu kan mesti terkadang tak share di fb ato twitter. Nah 
biasanya kan banyak yang nanggepi. Yaa berawal dari situ sih 
awalnya bisa tau dan deket sama orang – orang, temen – temenku 
di fb. Yaa walopun kita emang nggak pernah ketemuan ato pernah 
kenal sebelumnya. kalo kriteria yang penting nyaman ajalah. 
Soalnya kalo aku mau matokin kriteria yang secara phisicly, yang 
kayak harus ganteng ato tinggi, gitu kayaknya nggak mungkin. 
Soalnya aku tau, dunia jejaring sosial apalagi kayak fb gitu kan 
rawan banget sama hal – hal yang nggak mungkin. Bisa aja di foto 
profilnya ganteng, pas ketemu aslinya malah nggak sesuai sama 
yang diharapkan, kan malah nggak enak juga. Hehehe. Yah yang 
penting nyaman. Soalnya ketika kita nemuin suatu kenyamanan 
tertentu, misal kayak ngobrol atau berbagi cerita, yaa kan kita 
nggak akan ngeliat gimana tampilan fisik seseorang itu. Jadi yaa, 
kalo aku yang penting nyaman, orangnya baik, itu uda cukup sih. 
Hehehe.” 
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 Dalam hal ini, GD juga menguraikan cerita awal mula dirinya bisa 

mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial. GD mengaku bahwa semuanya 

berawal dari ketidak sengajaan dirinya dalam mengakses jejaring sosial facebook 

miliknya. Dimana pada awalnya dirinya hanyalah sekedar berinteraksi melalui 

fitur chat atau chatting yang ada pada situs jejaring sosial facebook. Bermula dari 

hal tersebut, dirinya merasa cocok dengan salah satu temannya yang saat ini 

menjadi pacarnya tersebut. akhirnya dari obrolan – obrolan singkat tersebut 

terjalinlah suatu kedekatan yang cukup intens antara GD dengan salah satu teman 

dari facebook nya tersebut. seperti apa yang diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“hmm, gimana yaa awal mulanya. Hehehe ceritanya panjang sih. 
Jadi kan aku punya  fb itu uda sekitar 3 tahunan yang lalu. Yaa 
tahun 2009 akhir lah. Sebenernya sih, aku  buat fb yaa karena 
ikut – ikutan aja. Biar nggak dibilang gaptek sama temen – temen. 
Trus yaa aku kan sewajarnya orang yang punya jejaring sosial, 
pasti memanfaatkan dengan sebaik – baiknya, kayak berinteraksi 
dengan orang, baik yang tak kenal,  maupun nggak tak kenal. Jadi 
aku berusaha welcome lah, sama mereka. jadi yang namanya 
orang siapapun itu yang nge add aku buat jadi friendnya, pasti tak 
terima. Begitupun juga aku, jadi aku ya nge add anak – anak 
banyak gitu. Tapi rata – rata yang tak add yaa orang – orang yang 
emang pasang profile picture yang lumayan okelah di fb nya. dan 
aku juga nggak munak, namanya pas waktu itu aku lagi jomblo yaa 
aku pasti nyari ato nge add temen – temen di fb yaa pasti yang 
lawan jenis, cowok  – cowok gitu. Trus, kan aku ngasal yaa, jadi 
pernah pas malem – malem gitu aku ol, trus ada yang ngajak aku 
chat, ya cowokku yang sekarang ini. yaa awalnya sih, aku biasa – 
biasa aja. Nanggepin omongan kayak ngajak kenalan biasa. Trus 
kan yah, ngobrol – ngobrol lah. Akhirnya kita bisa deket gitu sih. 
Trus akhirnya kita intens tiap malem ngobrol lewat chatting, yang 
awalnya chat d fb, trus berlanjut tuker – tukeran ym. Yaa pertama 
bahasan obrolan kita yaa tentang kehidupan kita masing – masing. 
Kan kayak aku kuliah dimana, trus kuliahku ini ngapain aja, hobby 
kita masing – masing apa, ya gitu sih. Kayak orang bertemen aja 
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awalannya. Trus lama kelamaan mulai curhat – curhatan, masalah 
temenlah, masalah keluarga, masalah kuliahku juga. Eh, lha kok 
lama – lama aku ngerasa nyaman, nyambung juga ngobrol sama 
dia,  semakin kesini. Yaudah sih, mungkin dari proses kita tuker 
pikiran sebelumnya, kita  juga uda ngerasa enak satu sama 
lain, akhirnya uda kurang lebih kita deket 3 bulan itu, kita mutusin 
buat ketemuan. Pas awal ketemuan aku lumayan nderedeg, 
canggung juga. Takutnya yaa kita Cuma ngerasa enak kalo 
ngobrol lewat chatting YM, tapi nggak enak kalo ngobrol 
langsung. Eh, ternyata setelah ketemuan, yaa orangnya 
 lumayan asik kok. bisa mencairkan suasana yang kaku karna beru 
pertama ketemu. Pokoknya asik lah. Dari ketemuan pertama kali 
itu, akhirnya berlanjut sampe sekarang sih. Trus nggak lama 
setelah kita ketemuan pertama itu, kita mutusin buat  jadian. 
Yaa sampe sekarang deh. Cuma kan cowokku ini uda kerja gitu. 
Jadi kadang juga nggak ada waktu buat ketemuan sama aku, yaa 
kuncinya saling pengertian aja. Aku juga ngerasa kalo sama dia, 
aku juga bisa belajar lebih dewasa. Hehehe. Tapi, kalo soal jodoh 
itu urusan lainlah. Yang penting aku jalani dulu aja sama dia, uda 
cukup kok. hehe. Ambil positifnya aja sih.” 

 GD mengaku, setelah dirinya memutuskan untuk berpacaran dirnya juga 

cukup intens untuk menjalin pertemuan dengan pacarnya tersebut. seperti apa 

yang diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“yaa biasa aja sih, paling ya lumayan sering ketemuan. Soalnya 
kan kita satu kota gitu. kurang lebih kita deket 3 bulan  itu, kita 
mutusin buat ketemuan. Pas awal ketemuan aku lumayan nderedeg, 
canggung juga.Takutnya yaa kita Cuma ngerasa enak kalo ngobrol 
lewat chatting YM, tapi nggak enak kalo ngobrol langsung. Eh, 
ternyata setelah ketemuan, yaa orangnya lumayan asik kok. bisa 
mencairkan suasana yang kaku karna beru pertama ketemu. 
Pokoknya asik lah.” 

 GD juga berpendapat mengenai pacarnya yang dirinya temui melalui 

jejaring sosial tersebut. menurut GD dirinya merasa pacarnya tersebut tidaklah 

terlalu buruk seperti apa yang biasa dia dengar dari orang lain, menurutnya 
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pacarnya seperti seseorang yang memang dia kenal sebelumnya, pada saat masih 

berinteraksi melalui situs maya. Seperti apa yang diungkapkan oleh GD berikut 

ini. 

“pendapatku sih, dia lumayan lah. Dia orangnya fun, oke juga. Not 
bad lah, pokoknya.” 

 GD juga mengakui bahwa setelah dirinya bertemu dengan pacarnya 

tersebut, dirinya sedikit menemukan ketidak sesuaian dengan apa yang ada di 

akun situs jejaring sosial milik pacarnya tersebut. Namun hal tersebut tetap tidak 

menyulutkan niat GD untuk tetap menjalin hubungan dengan pacarnya tersebut. 

seperti apa yang diungkapkan oleh GD berikut ini. 

“kalo hal yang berbeda banget sih enggak yaa. Cuman kan dulu 
sebelum ketemuan, kalo aku sih, wajar sebagai orang yang nggak 
ngerti berekspektasi kalo pacarku itu cowok yang ganteng. Tapi 
setelah ketemuan, yaa kan tau wajah aslinya nggak terlalu sama 
yang diharapkan, sama yang di ekspektasikan, yaudah sih. Balik 
lagi, aku nyaman sama dia, yaudah, menurutku tampilan fisik 
bukan segala – galanya kok.” 

III.3.3 ES 

 ES mengungkapkan bahwa dirinya memang mempunyai beberapa jenis 

jejaring sosial yang sering digunakan dalam keseharinnya. ES mempunyai 

facebook, twitter dan tumblr. Menurut ES, dirinya merasa bangga dan senang jika 

memiliki tidak hanya satu jejaring sosial agar tidak dianggap ketinggalan jaman. 

Dalam era yang serba modern ini ES merasa perlu untuk memiliki atau bahkan 

menggunakan situs jejaring sosial, karena informasi mengenai dunia luar 

sangatlah dibutuhkan. 
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 Menurut ES, hal ketika didapat pada saat setelah mengakses situs jejaring 

soial lebih ke pengetahuan dan informasi. Banyak hal yang bisa didapatkan ES 

setelah mengakses, contohnya saja seperti informasi mengenai status sosial 

masing – masing pengunanya di dalam facebook, lalu jika ada berita positif 

maupun negatif yang sedang berkembang di masyarakat saat ini. Kemudian 

jadwal kejuaraan nasional drag – race yang dimana ES menjadi salah satu 

pengikutnya. Kalau penjelasan SL mengenai twitter berbeda lagi, jika twitter 

menurtnya lebih ke arah pencitraaan seseorang di dalamnya. Entah itu status 

maupun tindakan orang itu. Namun baginya, twitter memang salah satu jejaring 

sosial yang sedang banyak digemari dan digandrungi oleh para penggemar dunia 

maya. Sejalan dengan itu, baginya twitter juga merupakan situs jejaring sosial 

yang digemarinya. Selain bisa menjadi teman dari orang – orang top dunia, juga 

bisa menambahkan teman yang sebelumnya tidak diketahui namun cukup menarik 

untuk dijadikan teman. SL juga gemar bermain tumblr. Situs jejaring sosial ini 

hampir sama dengan fasilitas chat pada umumnya, namun situs jejaring sosial ini 

memiliki kelebihan yaitu membahas tentang sindiran – sindiran berupa gambar 

maupun komik ringkas terhadap pemerintahan, tentunya sindiran agar lebih maju 

ke depannya. Seperti inilah penyampaian ES dalam wancaranya mengenai jejaring 

sosial yang saat ini memang sedang marak. 

“Kalo jejaring sosial aku tuh punya tiga sih, facebook, twitter 
sama tumblr. Dimana ketiganya tu emang tak butuhin gitu lho. 
Soalnya kan kalo gak punya nanti dibilangnya ketinggalaan jaman, 
gak gaul kek macem – macem lah...Trus misal aku habis make 
jejaring sosial itu, ya aku bisa dapet lebih informasi – informasi 
yang emang gak tau sebelumnya. Kayak tentang statuse arek gek 
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lapo, trus juga kadang ada jadwal kejurnas yang uda di tag sama 
temen ke FB, ya kurang lebih ngono se. Nek twitter iku sing paling 
TOP BGT, hehe.. enak ae kalo main twitter, ya hampir sama kayak 
kalo aku main game, gak kenal waktu. Trus tumblr sendiri itu ya 
jejaring sosial buat kita chat bebas tapi maknanya tentang sindiran 
terhadap instansi tertentu di pemerintahan supaya mereka jug bisa 
lebih memajukan negri ini lebih baik lagi, begitu mas mbon,hehe”. 

 Pembahasan untuk kali ini ES mengaku mendapatkan pacarnya melalui 

media sistus jajaring sosial. Lebih tepatnya facebook. Di dalam facebook ES 

menggunakan search friend untuk menambahkan pertemanan. Pacarnya tersebut 

akhirnya menjadi salah satu temannya dan hingga menjadi pacar bagi ES. Dalam 

pembahasannya ES mengaku dapat pacar tersebut memang sudah terencana 

sebelumnya, karena ES merasa masih sendiri dan sedang tidak memiliki pacar. 

 ES memberikan beberapa pemaparan mengenai kriteria khusus dalam 

mencari pacar melalui media situs jejaring sosial. Bagi ES sebenarnya dirinya 

merasa nyaman dengan teman yang dikenalnya lewat facebook. ES menganggap 

jika calon pacar maupun pasangannya itu haruslah baik kepadanya, jujur, suka 

bercanda dan menghibur dirinya ketika sedih. Ketika ditanya lebih dalam tentang 

fisik pacarnya juga ES mengaku kalau pacarnya haruslah cantik dan berhidung 

mancung, yang penting tingginya tidak melebihi ES. ES pun mengutarakannya 

sebagaimana kutipan di bawah ini. 

“Aku ndapetin cewekku tuh lewat FB, percaya nggak percaya. 
Padahal ya emang aku uda mulai eksis di situ, trus ada anak yang 
lumayan menarik, akhirnya jadian deh lewat FB...Nek kriteria iku 
aku yo gak seberapa ngaruh sih cuman dari sifatnya anake enak 
diajak ngorol, nyambung trus perhatian sama aku. Dan fisiknya 
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emang cantik juga, hidungnya mancung gak pesek trus tingginya 
pas lah gak terlalu tinggi dari aku”. 

 Awal pertama kali ES mendapatkan kenalan lawan jenisnya maupun 

pacarnya ini yaitu melalui media situs jejaring sosial. Facebook-lah yang 

mempertemukan keduanya. Berawal dari saling mencari teman, ES menganggap 

ada salah satu wanita yang menarik hatinya. Lantas ES mengajukan pertemanan 

kepada wanita tersebut. Tanpa berlama – lama ES mendapatkan persetujuan untuk 

menjadi temannya. Lantas ES melihat – lihat foto- foto yang ada dalam akun 

(account) facebook lawan jenisnya tersebut. Semakin hari ES semakin 

memberikan peluang kepada teman wanitanya tersebut. Komunikasi baik melalui 

facebook chat maupun sekedar melihat status lalu mengomentarinya. ES sangat 

terkesan dibuatnya, lantas pada waktu malam hari ketika sedang tidak ada 

kegiatan sama sekali, terlintas di pikiran ES untuk menjalin suatu hubungan 

dengan teman wanitanya tersebut. Namun ES masih sedikit tegang, karena harus 

mengutarakan cintanya melalui facebook. Maka dipergunakanlah sebaik mungkin 

oleh ES untuk mendapatkan hati teman wanitanya. Melalui suatu obrolan yng 

romantis akhirnya ES mengutarakan cinta yang berakhir dengan terjalinnya 

hubungan percintaan keduanya. ES tidak menyangka akan hal tersebut, namun ES 

merasa sangat beruntung bisa mendapatkan keakasihnya melalui media jejaring 

sosial facebook. Dimana memang sebelumnya ES juga sudah merencanakan ingin 

memiliki pacar melalui facebook, yang dirasa berpeluang besar karena terdapat 

banyak wanita dalam situs jejaring sosial facebook dengan berbagai wajah, 

biodata dan kesan menarik yang ditampilkan. Akhirnya ES mendapatkan pacarnya 

tersebut melalui facebook dengan penjelasan seperti berikut ini. 
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“Pertamane yo aku emang niat buat punya pacar di FB, soale aku 
kan yo wis bosen njomblo gitu. Habis itu aku sengaja cari – cari 
cewek lewat FB. Habis itu aku sengaja searching buat cari cewek. 
Pas ketemu ada satu yang klop sama pandanganku trus aku 
nglakukin obrolan lebih intens yang aku mulai tukeran nomer hape 
trus telponan sampe bener – bener enjoy sama dia, dia juga 
nyaman diajak ngobrol. trus kok ya pas malem itu aku kepikiran 
pengen nembak dia tapi bingung, akhirnya aku mbuka fb trus tak 
ajak ngobrol – ngobrol agak romantis, ya akhirnya aku nembak dia 
mau, yauwes pacaran, hehe”. 

 ES menjelaskan setelah dirinya menjalin suatu hubungan dengan teman 

wanitanya tersebut atau dengan kata lain berpacaran lantas banyak hal yang telah 

dilakukannya. Hari – hari ES sudah semakin bahagia dan senang karena sudah 

memiliki pacar idamannya. Tindakan ES dalam menjalin hubungan bersama 

teman wanitanya tersebut antara lain mengajaknya jalan – jalan ke pusat 

perbelanjaan, makan bersama teman – teman ES juga di perkumpulan klub mobil 

drag race, paling sering ES mengajaknya untuk melihat kejuaran nasional drag 

race. ES menganggap bahwa hal maupun tindakan yang dilakukan lebih jauh 

dengan pasangannya yaitu berciuman, baik pipi, kening, maupun bibir. Bagi SL 

hal tersebut sudah wajar dilkakukan oleh pasangan berpacaran pada umumnya 

saat ini. Sebenarnya ES mengakui jika berpelukanlah yang digemari ES ketika 

telah menjalin hubungan dengan pacarnya tersebut. Karena menurutnya 

berpelukan dapat menjadikan hati semakin tenang meskipun tidak sedang 

bertengkar. 

 Lalu pada kesempatan sebelumnya, ES membuat janji kepada calon 

pacarnya tersebut setelah berkenalan melalui media situs jejaring sosial facebook. 

Waktu yang dibutuhkan ES tidak lama untuk mengajak bertemu teman wanitanya 
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tersebut. Hanya dibutuhkan masa satu hari setelah berkenalan lalu mereka 

bertemu. ES termasuk orang yang menginginkan kenyataan langsung bagaimana 

bentuk langsung baik secara fisik maupon non – fisk seperti sifatnya. ES 

mengungkapkannya seperti apa yang diungkapkannya berikut ini. 

“Oalah tindakan yang tak lakuin habis ketemu sama dia, ya paling 
tak ajak jalan – jalan, makan nongkrong bareng sama temen – 
temenku anak drag, trus juga dia tak ajak nonton drag kejuaraan, 
hmm nek yang lebih intim apa ya, aku ciuman aja mulai pipi, 
kening sampai bibir,nkoyok pacaran biasane. He tapi ojok salah 
yo, aku malah paling seneng nek lagi pelukan, rasane yaopo 
ngunu, nggarai ati enak, hehe ...Yang pasti seneng lah bisa ketemu 
anake, aku duluan sing ngajak ketemuan. Pas besoknya uaku 
langsung ngajak ketemu, ya kenapa ya biar tahu satu saling kenal 
lebih deket ngunu, tapi lek fisik aku yo percaya kok cuman pengen 
pembuktian aja mas mbon”. 

 Waktu yang diperlukan oleh ES mulai sejak pertama kali dia berkenalan di 

facebook sampai bertatap muka secara langsung tidak lama. Bahkan dapat 

dikatakan relatif singkat yakni satu dua harian. ES juga mengungkapkan bahwa 

dirinya tidak dapat menunggu waktu yang lama dalam hal bertemu dengan lawan 

jenisnya tersebut karena sudah tidak sabar. Berhubung pada hari berikutnya dirasa 

cukup oleh ES untuk mulai mengajak teman wanita kenalnnya tersebut untuk 

bertemu, lantas ES menemuinya di sebuah pusat perbelanjaan yang cukup besar di 

Surabaya. Setelah ES bertemu dengan calon pacarnya tersebut, ES tidak 

merasakan adanya perbedaan dari sebelum bertemu. ES mengatakan cukup 

senang dan terhibur ketika menemui pacarnya yang dipilih melalui media jejaring 

sosial tersebut. ES mengku sangat senang karena ternyata pacarnya tersebut 

memang baik, suka bercanda dan bercerita antusias dengan ES. Kemudian ES 
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menilai tentang pacarnya tersebut, bahwa pacarnya merupakan orang yang baik, 

pengertian dan mengerti sekali tentang keadaan dirinya kapanpun ES bertindak. 

Tidak luput dari penilaian ES bahwa pacarnya adalah pacar yang cantik, meskipun 

cantik itu sifatnya relatif bagi setiap orang. ES merasa tidak kecewa setelah 

bertemu dengan pacar yang dipilihnya melalui media situs jejaring sosial 

facebook. ES mengatakan jika waktu yang diperlukan untuk menemui pacarnya 

sampai dengan peendapat ES sendiri tentang pacarnya tersirat pada pernyataan ES 

berikut ini. 

“Pas ketemuan sama dia juga gak makan waktu lama kok, paling 
sehari dua hari aku wis isok ketemuan. Ketemuannya di Mall lho, 
hehe...Aku seneng ketemu areke, wis pokoke baik lah, trus areke 
cantik kok buat aku, gak salah. emm trus op maneh yo, yo iku seh 
sing aku ngerti pas ketemuan mbek calon pacarku iku”. 

 Secara penampilan fisik, sifat, maupun latar belakang pendidikan dari 

pacarnya tersebut, ES tidak menemukan perbedaan sama sekali. Hanya saja ES 

menilai foto yang ada di facebook masih kalah baik dari pada waktu mereka 

bertemu. Dan bagi ES, pertemuan yang dilakukannya merupakan cara yang tepat 

untuk menghindari terjadinya kebohongan semata. ES merasa sangat bersyukur 

bisa menemukan pacar yang menurutnya sesuai dengan apa yang dinginkan 

dirinya, karena belum tentu orang lain seberuntung dirinya, yang menyebutkan 

bahwa pacarnya tidak jauh berbeda dari yang ada pada situs jejaring sosial 

facebook. Sifat yang dimiliki pacarnya juga sangat baik terhadapnya, begitu juga 

dengan ES yang menilai jika tidak hanya sifat melainkan wajah pacarnya tidak 

jauh berbeda. Pada pernyataan ES selanjutnya, ketika ES menyatakan bahwa 
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hubungannya dengan pacarnya setelah mengetahui secara nyata seperti apa 

sebenarnya pacarnya tersebut ketika bertemu. Hubungan ES yang dijalaninya 

bersama pacarya jadi semakin terjaga, karena di sini tidak ada yang saling 

membohongi dan menutupi tentang identitas masin – masing. Hal inilah yang 

membuat hubungan mereka bertahan hingga saat ini yang sudah hampir dua 

tahunan tersebut. ES juga meminta doanya agar hubungan dalam berpacaran 

dengan pacarnya ini dapat bertahan hingga akhir, karena ES sudah merasa sesuai 

dengan apa yang sudah dijalaninya selama ini. 

“Kalo hal yang gak sama atau beda habis aku ketemu sama dia tuh 
ya gak ada, aku gak nemu sih. Iya, mulai penampilan sampe 
sifatnya sama kayak di FB, malah bisa dibilang anaknya lebih 
cantik pas uda ketemuan, hehehe... Hubunganku sama pacarku 
sampe sekarang yo masih lanjut, tambah deket malahan, uda 2 
tahun ini jalan paling, syukurlah awet, do’ano ae lah mas mbon 
supaya langgeng yo, thx”. 

III.4 Motif Yang Mendasari Mahasiswa Dalam Memilih Pacar Melalui 

Media Situs Jejaring Sosial 

 Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai motif yang menjadi dasar 

mahasiswa FISIP UNAIR dalam memilih pacar atau pasangannya melalui media 

situs jejaring sosial. Peneliti mendapatkan temuan data yang digunakan sebagai 

pendukung maupun pelengkap pada penelitian ini dikarenakan mahasiswa 

ternyata memiliki motif tersendiri dalam hal memilih pacar maupun pasangannya. 

Yang berisi tentang alasan untuk mengakses dan bergabung di dalam situs jejaring 

sosial tersebut serta pertimbangan yang digunakan oleh mahasiswa dalam 
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memilih pacar atau pasangannya melalui media situs jejaring sosial, padahal 

mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Seperti data yang tersaji di bawah ini. 

III.4.1 SL 

 Dalam hal alasan utama yang mendasari SL untuk mengakses dan 

tergabung dalam situs jejaring sosial tersebut yaitu SL merasa ingin mengikuti 

perkembangan jaman saat ini. Disamping itu juga SL membutuhkan informasi 

dari bebagai aspek, terutama dalam hal kehidupan pertemanannya. SL merasa 

kalau perkembanagan jaman pada saat ini telah menunjukkan perkembangan yang 

cukup pesat, dimana teknologi dan informasi yang makin lama makin beragam 

bentuk serta jenisnya. SL mengaku juga, jika dirinya tidak mengikuti 

perkembangan yang sedang marak saat ini maka SL merasa kurang pandai bergaul 

antara satu dengan lain. Hal ini yang mendorong SL untuk mengakses dan 

tergabung dalam situs jejaring sosial. Seperti apa yang dikatakan SL berikut ini. 

“Lho ya kalo aku sih emang pengen gaul gitu, ikutin trend saat ini. 
Berhubung yang lagi trend seperti ini ya aku ikut lah, ntar 
dikiranya aku kuper la’an, trus juga aku pasti butuh informasi – 
informasi gitu mbon kalo pake jejaring sosial.” 

 Jika motif atau mungkin dasar pertimbangan SL untuk memutuskan 

menjalin status hubungan tertentu dengan lawan jenisnya ataupun pacarnya yaitu, 

karena SL merasa nyaman dengan pacarnya pada saat itu dan pacar SL datang 

mengisi hatinya yang sedang sendiri. Pada mulanya SL menganggap bahwa 

pacarnya yang dikenalnya sebelumnya itu hanyalah menjadi teman biasa saja 

dengannya. Tidak ada motif untuk menjadikan sebagai pacarnya. Namun seiring 
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dengan berjalannya waktu SL juga menjadikan temannya tersebut sebagai pacar. 

Lalu SL memiliki dasar pertimbangan dirinya menjalin hubungan melalui media 

situs jejaring sosial facebook, yaitu SL merasa jika dirinya ingin menemukan 

pacarnya di dalam sedia situs jejaring sosialnya yaitu facebook. Di sini LS merasa 

tidak sedang dekat dengan siapa – siapa dan SL merasa cocok dengan teman 

wanita yang dikenalnya dalam facebook itu. Berikut apa yang diutarakan LS 

mengenai motifnya. 

“Motifku awalnya sih cuman jadi temen, gak ada motif ke arah 
pacaran sama sekali, gak keduga ngunu lho. Oh ada anak kenalan, 
diajak ngobrol kok enak, baru ada motif kalo dijadiin pacar juga 
enak nih. Trus pertimbanganku nyari pacar di FB ya emang lagi 
gak deket sama siapa – siapa, lagi kliknya juga sama temenku di 
FB itu tadi, trus aku ngrasa..wah aku ini kayaknya nemu pacar tuh 
di FB, gituu sih, lagi sepi juga,hahaa”. 

III.4.2 GD 

 Lain halnya dengan GD, GD mengaku bahwa alasan utama dirinya 

mengakses situs jejaring sosial tersebut supaya dirinya tidak dianggap gaptek atau 

ketinggalan jaman. Dirinya mengaku bahwa pada awalnya dirinya hanya sekedar 

iseng dan hanya sekedar ingin mengisi waktu luang. Disamping itu, GD mengaku 

bahwa dirinya penasaran akan situs jejaring sosial facebook yang pada saat itu 

ramai dibicarakan oleh teman – temannya. Seperti apa yang diungkapkan oleh GD 

berikut ini. 

“alasan utama yaa? Hmm, yaa itu tadi. Awalnya kan aku gabung 
di jejaring sosial kayak FB itu kan karena penasaran aja, kok 
temen – temenku banyak yang pake fb-an gitu. Lha, daripada ntar 
aku dibilang gaptek, aku akhirnya memutuskan buat join facebook. 
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Yah, awalnya sih nggak ngerti gunanya apa. Cuma tambah – 
tambah temen aja sih, di fb itu. Yauda, ehh, nggak taunya malah 
dapet cowok dari facebook. Yaudah beneran. Hehehe.” 

 Dalam hal ini, GD jga mengakui bahwa dirinya tidak memiliki dasar 

pertimbangan yang pasti atau yang menjadi patokan dalam dirinya untuk 

memutuskan berpacaran dengan seseorang yag memang belum pernah dirinya 

kenal sebelumnya yakni melalui situs jejaring sosial. Menurutnya, yang menjadi 

keyakinan dirinya untuk menjalani hubungan pacaran dengan pacarnya yang dia 

temui melalui jejaring sosial tersebut adalah kenyamanan yang terjalin antara 

dirinya dengan pacarnya tersebut. Seperti yang dikatakan oleh GD berikut ini. 

“hmm, apa ya? Aku kan awalnya nggak sengaja. Jadi yaa nggak 
mempertimbangkan secara khusus dari segi gimana – gimananya. 
Bisa jadian pun nggak disangka – sangka sih. Kan balik lagi yaa, 
pada awalnya aku Cuma bertujuan untuk mencari teman, 
menambah teman, menjalin hubungan pertemanan. Trus aku 
kenalan sama dia, cowokku itu yaa awalnya kita sebagai teman, 
ehh, lama – lama kok nyambung, yaudah, kita oke – oke aja. 
Lagiankan aku balik lagi awalnya, emang aku ngerasa nyaman 
ngobrol sama dia. Menurutku, kalo emang aku ngerasa nyaman 
sama seseorang itu, dan orangnya baik, kenapa enggak gitu lho. 
Belum tentu juga orang yang emang aku tau kesehariannya dan 
aku temui sehari – hari itu”. 

III.4.3 ES 

 Dalam pembahasan yang terakhir ini, ES menjelaskan alasan untuk 

mengakses dan tergabung dalm situs jejaring sosial yaitu ES ingin mempunyai 

akun (account) di jejaring sosial. Keinginan ES berdasarkan pada kenyataan saat 

ini mengenai perkembangan teknologi dan informasi. Lantas ES juga 

membutuhkan informasi baik dengan teman – temannya maupun dari berita 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Interaksi Sosial mahasiswa Dalam Situs Jejaring Sosial Faizal Arif



lainnya. ES juga berpendapat jika bergabung dalam situs jejaring sosial itu dapat 

menambah wawasan yang luas mengenai hal – hal baru di sekitar kehidupan kita. 

Yang pasti ES mengatakan bahwa apa yang sedang berkembang saat ini, harus 

selalu dia ikuti, karena jika tidak ES merasa dirinya akan ketinggalan jaman. 

Pendapat ES selanjutnya mencari informasi dan pertemanan sebanyak – 

banyaknya. Berikut ini adalah penuturan ES mengenai alasan mengakses dan 

tergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. 

“aku yo ngrasa gaptek ntar kalo gak ngikuti apa sing lagi hot – hot 
nya saat ini, kalo ngetrend ya gak ada salahnya kan ngikuti, biar 
gak ketinggalan jaman juga toh. Apalagi kalo punya FB, twitter, 
itu kan kita bisa banyak tau informasi – informasi yang emang 
mudah ndapetinnya, gak kayak kalo kita gak punya itu”. 

 Pada penjelasan ES selanjutnya mengenai motif maupun dasar 

pertimbangannya untuk memutuskan berpacaran maupun menjalin status 

hubungan tertentu dengan teman lawan jenisnya dalam jejaring sosial yakni 

sangatlah beragam. ES mengaku sudah saatnya dirinya ingin memiliki pacar 

melalui facebook. Hal ini diperkuat oleh keinginan yang timbul untuk membina 

hubungan yang diawali dari facebook, dikarenakan teman wanita di facebook 

tersebut memang tidak mempunya pasangan atau pacar, lalu yang kedua ES juga 

sering memberikan status di facebook untuk mengungkapkan rasa keinginannya 

untuk menjalin sebuah hubungan lebih dari sekedar teman biasa, yang ketiga ES 

mengaku juga sedang melihat facebook teman – temannya sudah banyak yang 

telah memiliki pasangan maupun pacar. Hal inilah yang ES kejar untuk 

mendapatkan pacar di facebook. ES membenarkan memang sebelumnya tidak 
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pernah bertemu dengan teman wanitanya tersebut, bahkan ES sempat ada rasa 

khawatir karena pacarnya tersebut hanyalah fiktif. Namun ternyata tidak setelah 

mereka bertemu, baru semakin tahu keduanya dengan sifat dan karakteristiknya 

masing – masing. ES tidak segan – segan untuk menceritakan apa yang 

mendasarinya untuk menjalin hubungan melalui media situs jejaring sosial 

facebook padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya, seperti apa yang 

diungkapkan oleh ES berikut di bawah ini. 

“Yang pertama emang aku pengen punya pacar, soalnya uda tak 
rasa waktunya tepat, trus juga pacarku pada saat itu juga gak lagi 
punya pacar, hmm trus apa lagi ya..Aku juga ngliat temen – 
temenku itu lho yang punya pacar di FB pake buat status juga “in 
relathionship with...” nah itu sing nggarai aku yo cepet – cepet 
pngen ndang duwe pacar. Sakjane aku yo plin – plan ngunu wedi 
nek misale areke gak sesuai ta yaopo, tapi pas habis kenalan trus 
ketemu iku yo gak ada lagi yang tak takutin maneh sih malah 
bersyukur, amin”. 

III.5 Informan Non Subyek Penelitian 

 Informan non subyek penelitian disini dicantumkan dan ditetapkan oleh 

peneliti, karena berfungsi sebagai pendukung argumentasi daripada penentuan 

ketiga informan subyek penelitian tersebut. 

III.5.1 AB (Sahabat SL) 

 Informan non subyek yang pertama yakni AB, dimana AB yang berusia 22 

tahun adalah sahabat SL semenjak kuliah di FISIP UNAIR. AB yang berasal dari 

Surabaya saat ini baru saja menyelesaikan studinya di FISIP UNAIR untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Di sisi lain AB mengaku sanagat mengenal SL dan 
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sudah terbilang cukup lama berteman dengan SL, yaitu semenjak awal berkuliah 

di FISIP UNAIR. Hubungan yang terjalin antara keduanya bisa dikatakan 

layaknya saudara sendiri, hal ini dikarenakan jika SL menemukan sebuah 

permasalahan orang pertama yang dicarinya yaitu AB. AB tidak pernah menolak 

untuk membantu SL, begitu juga dengan AB yang ingin meminta bantuan SL. 

Keduanya menjalin hubungan pertemanan yang didasari oleh kebersamaan dan 

mempunyai tingkat ego yang tinggi. Mengapa bisa demikian, karena memang SL 

dan AB jika dalam kesehariannya mereka sering sekali bertemu. Dan bahkan 

untuk menginap di rumah sahabatnya tersebut, SL tidak lagi merasa sungkan 

ataupun malu. Pada kesempatan yang lain juga demikian, jika AB meminta SL 

untuk bercerita apa yang dialaminya (curhat) dapat memberikan masukan – 

masukan berupa saran – saran untuk memecahkan masalahnya tersebut. Begitu 

pula dengan AB. Hubungan persahabatan diantara keduanya mampu bertahan 

hingga saat ini. Berikut ini pemaparan AB. 

“Aku wis lama kenal karo arek’e, kira – kira ya pas awal semester 
kuliah dulu. Nek aku temenan ambek de’e iku wis koyok dulur 
dewe. Soale kan nek onok opo – opo kene iku yo saling ngewangi. 
Misal curhat opo metu bareng ngunu. Sering ketemu lah aku karo 
de’e. Oiyo, de’e yo sering nginep omahku nek misal nggarap tugas 
sampe bengi, gak masalah se aku, arek’e wis tak anggep sahabatku 
sing paling apik kok” 

 Menurut AB, SL adalah orang yang baik serta enak diajak bergaul. AB 

juga mengatakan jika SL teman yang bisa mengerti kondisi teman saat sedih 

maupun senang. Tapi memang AB melihat sifat SL masih ada unsur kekanak – 

kanakan pada saat memutuskan sebuah pilihan yang dirasa perlu memikirkannya 
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terlebih dahulu. Namu demikian sifat SL inilah yang membuat mereka tetap 

kompak menjalin pertemanan hongga saat ini yang bisa dikatakan hubungan 

persahabatan. Berikut ini petikan ungkapan AB. 

“ Sifat’e arek iku yo gak ono masalah seh, cuman paling rodo’ 
koyok arek cilik nek pas lagi milih – milih barang opo mutusno 
masalah. Tapi iku sing buat aku isok lebih beradaptasi karo arek’e 
sampe saiki dadi sahabatku. Tapi sejauh iki arek’e fine apik – apik 
ae, isok ngerti kondisi saat koncone susah maupun seneng. Enak 
kok arek’e dadi koncoku best friend, lah. hahaha..” 

 Untuk urusan dunia maya atau internet, AB mengetahui jika SL cukup 

aktif di dalamnya. Seperti memiliki akun di beberapa jejaring sosial pribadi 

miliknya, antara lain yang diketahui oleh AB yaitu facebook, twitter, Yahoo 

Massengger serta tumblr. AB sendiri sering mengetahui jika SL sedang membuka 

situs jejaring sosial, sewaktu AB membuka situs jejaring sosial miliknya. Hal 

tersebut membuat AB bisa mengetahui SL aktif dalam jejaring sosial pribadinya. 

AB mengerti bukan hanya melihat SL online, tetapi juga melihat SL seringkali 

melihat status SL yang di update dalam facebook dan juga twitter. Seperti apa 

yang diungkapkan AB di bawah ini. 

“Kalo di internet aku ngerti nek arek iku sering update status. Ya 
di FB twitter ngunu. Nek aku pas online kadang kita yo ngobrol – 
ngobrol kok..” 

 Saat AB ditanya mengenai pacar SL, AB-pun mengetahui jika memang SL 

dulu pernah mempunyai pacar. Namun saat ini SL sudah menjomblo lagi, karena 

hubungan dengan pacarnya tidak berlangsung lama. AB mengatakan bahwa 

dirinya mengetahui serta mengenal pacar SL, walaupun tidak mengenal secara 
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dekat. Namun yang jelas AB mengetahui SL mempunyai pacar sat dia duduk di 

semester empat akan ke semester lima. Memang pada awalnya SL tidak 

mengenalkan pacarnya tersebut kepada AB, tetapi AB mengetahui sewaktu SL 

menceritakan semuanya. Berikut adalah pemaparan AB. 

“Aku ngerti kok nek arek’e duwe pacar, tapi uwis suwi mbiyen, 
sekarang wis njomblo maneh, hehehe..gak lama kok arek’e 
pacarane, paling sebulanan. Lho misale aku kenal karo pacare yo 
enggak terlalu juga seh, sebatas tau dan ngerti arek’e yaopo, kan 
SL yo sering cerita pacare iku, padahal aku sempet gak ngerti nek 
are’e pacaran, haha..” 

Asal mula pacar SL itu yang diketahui oleh AB karena pacar SL dahulunya salah 

satu teman SMP dari AB, namun AB tidak mengenalnya dekat melainkan hanya 

tau saja. Dan saat itu menurut AB, pacar SL kurang begitu dikenalnya. Hal inilah 

yang membuat AB mengetahui asal mula pacar SL berasal. Dan yang jelas adalah, 

pacar SL ini salah satu mahsiswi di FISIP UNAIR juga namun berbeda jurusan 

dengan SL. AB mengatakan demikian. 

“Pertamane aku gak tau nek pacare SL iku temen SMP-ku dulu, 
pas aku amat – amat’i juga biasa aja. Tapi pas dikenalno lebih 
deket’e aku yo ngerti kalo iku ternyata satu SMP sama aku, haha 
mbulet ae..” 

 Jika melihat dari awal mula SL mendapatkan pacarnya, AB mengatakan 

bahwa pacar SL tersebut berasal dari dunia maya yakni facebook. Pada saat itu SL 

mengungkapkan dirinya ingin berteman dengan berbagai teman wanita yang 

diketahuinya dalam situs tersebut. Lalu AB merespon dengan positif, walaupun 

SL secara tersirat mengungkapkan mulai ada ketertarikan dari lawan jenisnya 

tersebut dalam facebook. Dan tanpa disadari AB, ternyata memang benar SL itu 
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telah memiliki pacar melalui situs jejaring sosial. Yang bermula dari chatting 

dalam fasilitas yang ditawarkan oleh jejaring sosial tersebut. Lantas menurut AB, 

SL tidak memiliki motif berpacaran melalui media situs jejaring sosialnya, namun 

yang diinginkan oleh SL hanyalah menjalin teman biasa. SL juga mengatakan 

kepada AB bahwa dirinya tidak sengaja menemukan pacarnya tersebut melalui 

dunia maya. Yang ada dalam pemikiran AB, hal ini dikarenakan SL sedang 

sendiri dan kemungkinan bisa menemukan pacar melalui facebook tersebut karena 

intensitas SL dalam berinteraksi dalam dunia maya yang dirasakan AB. AB 

merasa senang pada saat itu sahabatnya telah menemukan pacar, yang pada 

akhirnya hubungan SL dengan pacarnya tidak bertahan lama AB-pun ikut terus 

memberikan masukan – masukan positif terhadap SL. SL mengatakan demikian. 

“Dulu pas SL dapet pacar itu aku ngerti, mulai dari kapan dan 
bertahan sampe kapan, ya karena emang aku tempat curhatnya 
juga, hehe.. Yang jelas pacarnya itu dikenal dari FB, katanya sih 
Cuma temen, tapi pas aku tanya – tanya akhir’e arek’e yo ngaku, 
wis pas habis itu aku yo dikenalin. Tapi aku sering bgt jadi tempat 
curhate, yang masalah pacarnya itu, gak suwi paling sebulan wis 
putus, lha kok aneh batinku, akhir’e de’e curhat nek lama – lam 
pacarnya itu kurang asyik gak kayak pas kenal di FB, dan emang 
gak ada chemistry lagi seh..” 

III.5.2 WN (Sahabat GD) 

 Informan non subyek yang kedua di sini adalah WN, dimana WN 

merupakan teman dekat dari GD. WN yang berusia sebaya dengan GD ini sudah 

menjalin pertemanan dengan GD cukup lama, yakni semenjak dudukdi bangku 

SMA. WN adalah teman dekat GD tetapi berbeda fakultas. WN yang juga 

merupakan mahasiswi asli Surabaya mengatakan bahwa dirinya cukup mengenal 
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GD. Persahabatan mereka dimulai sejak mereka berada dalam  instansi 

pendidikan di salah satu SMA Negeri di Surabaya. WN mengatakan jika ia kerap 

sekali menjadi sahabat yang bisa berada dalam situasi apapun, terutama saat sedih 

dan menghadapi permaslahan. WN membuka dirinya untuk berteman dengan 

sisapa saja walaupun GD yang dirasa paling dekat olehnya. Kedekatan 

persahabatan ini juga bermula ketika masa SMA dulu ia sering mengadakan 

kumpul –kumpul reunian dengan para temannya. WN merasa senang bisa 

berteman danbersahabat dengan GD hal ini dikarenakan GD mempunyai sosok 

yang dianggap oleh WN sebagai teman sejati. Dikatakan demiian karena jika WN 

mendapati sedikit masalah saja GD langsung membantunya tanpa mengenal 

materi sekalipun. Berikut ini adalah pemaparan dari WN. 

“Sama, di aku kenal lah, kenal baik malah. Dia lho temenku dari 
SMA sampe sekarang. Aku tuh sama dia uda deket banget 
pokoknya, contohnya aja kalo aku lagi ada masalah sdikit aja pasti 
dia mau langsung bantuin, gak pake liat materi samasekali lagi, 
jadi dia tau banget kalo emang temennya lagi butuhin. Trus juga 
kalo lagi nongkrong gitu di juga sering curhat masalah pribadinya 
sama siapa aja, uda percaya banget sama aku, jadi kita ya bisa 
dibilang bersahabat mas, hehe..” 

 WN menegaskan bahwa dirinya berteman dengan GD sudah sangat 

mengenal kepribadiannya, mulai dari sifatnya sampai hal yang lebih private. 

Ditanya mengenai sifat GD, WN mengungkapkan bahwa GD selalu baik 

kepadanya, memberikan bantuan dengan tulus, serta menjadikannya tempat untuk 

ngobrol – ngobrol mengenai kepribadiannya. Yang dimana WN tidak 

mendapatkannya saat berteman dengan teman lainnya selain GD. WN 

menganggap WN adalh sosok teman yang bai, suka menghibur dikala sedih, dan 
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selalu mau mengalah untuk urusan yang bukan kapasitasnya. WN sangat senang 

berteman dengan GD. Berikut adalah penyampaian WN. 

“Anaknya baik kok, baik banget malah. Aku kalo lagi jalan sama di 
kebanyakan ditraktir, hehe. Trus kita juga ngobrol – ngobrol 
curhat gitu deh. Lain daripada temen – temen yang lain, nyaman 
diajak hal apapun..” 

 Untuk urusan jejaring sosial, menurut WN, GD sangatlah sering membuka 

jeajring sosial. Walaupun hanya sekedar membuat status terutama di facebook. 

Hampir tiap hari WN sering menemui GD dalam jejaring sosial, WN juga 

menambahkan jika GD memanfaatkan jejaring sosial untuk menambah 

pertemanannya di dunia maya. Selain itu WN juga pernah mendapati GD 

memanfaatkannya sebagai mencari informasi serta tugas – tugas yang sudah 

dibicarakan di kampusnya. WN melihat jika GD mampu memanfatkan jejaring 

sosial tersebut dengan positif, artinya tetap pada pengguna jejaring sosial yang 

baik dan bijak. Berikut pemaparan WN dibawah ini. 

“Aku ngerti kok kalo dia tuh sering banget online FB, twitter gitu 
sih.. Tapi dia manfaatinnya juga cerdas sosalnya gak melulu 
dibuat cari temen aja tapi juga buat cari info – info tugas kuliahan 
gitu. Temennya juga banya di FB. Yang paling sering aku ketemu 
dia soalny kita kan ngobrol – ngobrol juga di jejaring sosial itu. 
tuker pendapat, enaklah pokoknya, dan yang jelas aku ngerti 
banget dia sering pake FB itu pas aku online, hehee..” 

 WN juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui soal hubungan asmara 

temannya tersebut dengan pacarnya. Tidak lupa juga WN menyebut sahabatnya 

itu sudah pernah berpacaran empat kali. Intensitas mereka berdua antara WN dan 

GD membuat mereka saling berbagi informasi tidak luput pula soal asmara. WN 
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merasa dirinya selalu dijadikan tempat untuk sekedar bercerita tentang pacar dari 

GD. Disamping itu, memang mereka sudah berteman cukup lama sejak SMA, 

maka tidak heran jika mereka berdua saling terbuka dalam menjelaskan setiap hal 

yang dialaminya. WN senang, karena dengan demikian hubungan mereka bisa 

tetap kompak dan bertahan hingga sekarang. WN juga mengenal pacar dari GD 

tersebut. Kenalnya pun setelah GD mengenalkan kepada WN. Dari situlah 

pertemanan WN dengan pacar GD juga baik. Jika ada sesuatu yang perlu 

dibicarakan mengenai GD, pacarnya tersebut juga tidak jarang meminta pendapat 

dari WN. Berikut adalah petikan ucapan WN. 

“Temenku itu (GD) kalo uda bahas cowok paling asyik deh. Aku 
yang paling ngert gimana pacarannya, kan mulai dulu akau uda 
jadi sahabatnya. Mulai SMA uda dua kali pacaran, trus SMP 
sekali juga, sekarang kuliah dan awet, hehe.. Pasti aku tau banget 
dan kenal banget sama cowok – cowoknya temenku itu (GD) sampe 
mantan – mantannya juga masih kenal kok..” 

 Ditanya tentang dari mana asal pacar GD, WN bercerita dan menjelaskan 

bahwa pacar GD tersebut adalah sosok yang dewasa dan bertanggung jawab 

terhadap GD. Hal ini dikarenakan pacar GD telah bekerja dan terpaut empat tahun 

dari usia GD maupun WN.Diungkapkan oleh WN, pacar sahabatnya itu memang 

belum pernah dikenal sebelumnya oleh mereka berdua karena terdapat di dalam 

facebook. Lambat laun mereka berdua kenal dan menjadi temannya. Sampai pada 

akhirnya WN mengetahui jika GD bepacaran dengan orang tersebut. WN merasa 

senang karena GD juga menemukan pacar yang dirasa sesuai dengannya. Seperti 

apa yang telah dituturkan oleh WN. 
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“Dulu pacarnya dia tuh juga temen kita di FB, tapi lama – lama 
mereka yang pacaran, haha, seneng sih tapi kaget lah mas..Hmm 
kalo pas aku tau cowoknya itu perhatian sama dia trus baik sih, 
lebih dewasa juga..” 

 WN membenarkan jika pacar sahabatnya tersebut didapatkan melalui 

media situs jejaring sosial yakni facebook. GD bercerita kepada dirinya bahwa 

ingin mempunyai teman yang banyak melaui media jejaring sosial tersebut, agar 

tidak dianggap gaptek juga. Lalu GD bercerita kepada WN jika dia sedang dekat 

dengan seseorang. WN merasa penasaran dan langsung mengomentarinya, 

memberikan tanggapan. Akhirnya setelah kurang lebih tiga bulan GD mengatakan 

kepada WN jika dirinya telah berpacaran dengan orang tersebut yang dikenalnya 

melalui facebook. WN juga menganggap bahwa GD benar berpacaran dengan 

lelaki tersebut karena WN juga mengenalnya sewaktu berteman dengannya. Yang 

diingat WN  tentang penilaian pacar sahabatnya adalah orangnya dewasa dan 

bertanggung jawad, di mata WN pacar sahabatnya juga baik. Sebagaimana yang 

diungkapkan berikut ini oleh WN. 

“Dia (GD) tuh dapet cowoknya dari FB, dulu kan kenalan trus kita 
bertiga emang temenan lewat FB. Lha temenku ini emang pengen 
cari – cari temen sebanyak – banyaknya. Terutama emang cowok, 
trus dia (GD) ya cerita – cerita gitu soal cowoknya, aku sih cuman 
ngasih tanggepan positif, yauda akhirnya mereka jadian dan awet 
toh smpe sekarang.” 

III.5.3 CP (Sahabat ES) 

 Informan non subyek selanjutnya atau yang ketiga adalah CP. CP yang 

saat ini semester enam dan berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta favorit 

di Surabaya tak lain adalah teman dari ES. CP mengenal ES melalui salah satu 
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acara kejuaraan Drag Race yang digelar di Surabaya tahun 2009. Semenjak itu 

hubungan keduanya sangatlah dekat sebagai sahabat. CP juga mengaku sangat 

mengenal karakteristik ES serta kebiasaan – kebiasaan. Dalam pergaulannya 

dengan ES, CP merasa dirinya sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri. Hal ini 

diungkapkan oleh CP bahwa sewaktu dirinya ingin meminjam mobil milik ES 

tidak perlu banyak pertimbangan, dan ES sudah percaya kepadanya. Terlebih jika 

sedang diadakannya kejuaraan Drag Race, yang memang keduanya tergabung 

dalam salah satu klub Drag Race di kota Pahlawan ini. CP hanya disuruh ES 

untuk membeli bensin saja. Sedangkan dalam kesehariannya jika ES meminta CP 

untuk membelikan barang pasti langsung dibelikan dan tidak ada kebohongan. 

Jadi hubungan pertemanan keduanya sudah cukup akrab dan salng mengenal. 

Pada kesempatan yang lain waktu liburan, tidak jarang CP seringkali mengajak 

ES beserta keluarganya untuk berlibur bersama yakni liburan keluarga. Berikut ini 

adalah hasil petikan wawancara dengan CP. 

“Aku udah lumayan lama sih kenal dia (ES). palingan taun 2009 
itu pas ada acara kejurnas Drag Race di Surabaya. Anaknya enak 
jadi temen. Bisa membaur sama sapa aja. Baik juga, Aku pernah, 
eh nggak Cuma pernah sih dipinjemin mobilnya, tapi ya gitu 
cuman disuruh ganti bensin aja. Kan lumayan toh, pokoknya aku 
percaya deh udahan sama sahabatku tuh.. Kadang juga keluar 
sama keluarganya juga diajakin, hehehe..” 

 Sifat ES di mata CP yaitu, ES orang yang baik meskipun terkadang 

mereka beda pendapat, tetapi itulah yang wajar dalam pertemanan. Lalu CP juga 

mengatakan bahwa ES orang yang mudah bergaul dan bisa menyesuaikan dengan 

tempat, tanpa berpikir panjang lantas CP teringat akan kejadian yang konyol 
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bersama ES, lantas tertawa. Kesimpulannya menurut CP, ES itu orang yang tidak 

pernah mementingka ego sendiri, tetapi juga tingkat solidaritas yang tinggi. 

Karena ES tidak lain adalah anak orang berkecukupan bahkan bisa dibilang 

berlebih, namun tidak pelit terutama kepada sesama. Anak yang bisa dibilang 

pandai juga oleh CP, karena dilihat dari hasil kuliahnya sampai saat ini yang 

memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) diatas rata – rata umum yakni 2,75. 

Dari pemaparan CP berikut ini. 

“Anaknya suka sekali bergaul kok, gampang ndapetin temen. Trus 
apa ya paling dia gak pernah pelit, kalo ada rezeki juga dibagi 
sama temen – temennya. Hmm, enjoy lah anaknya. Oiya, nilainya 
juga lumayan kok IP-nya diatas rata – rata 2,75, biarpun tetep 
kalo nongkrong lagi kumpul sama klubnya sampe pagi, hahaha” 

 Perihal dengan jejaring sosial, CP mengetahui jika sahabatnya tersebut 

juga cukup aktif dan bahkan seringkali membuka situs jejaring sosial. Terkadang 

jika CP membuka jejaring sosial, pasti ada nama temannya tersebut dan lantas 

temannya itu seringkali membuat status – status agar dilihat oleh pengguna 

jejaring sosial lainnya. Di samping itu juga, CP pernah mempergoki ES sedang 

mengobrol mesra dengan pasangan lawan jenisnya tersebut, dan CP hanya bisa 

tertawa. Adapun yang dilakukan oleh ES dalam menggunakan situs jejaring 

sosialnya menurut CP yaitu sebagian besar digunakan sebagai pencarian teman 

khususnya kaum hawa dan juga tempat mendapatkan informasi mengenai jadwal 

– jadwal kejuaraan nasional Drag R ace. Inilah penuturan CP pada waktu 

diwawancarai. 
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“Anaknya suka banget kalo uda di depan komputer atau laptop. 
Yang ada paling online sama nge-Game. Hobinya emang. Pernah 
waktu kapan itu aku lupa, dia pernah ngobrol sama cewek yang 
dimana aku tuh ngagetin, dia malu, hahahaaa...Trus apa lagi ya 
kalo dia sering pake FB gitu buat nge-tag foto – foto mobil Drag, 
bahkan jadwal –jadwalnya yang tidak kalah menarik, uda sih itu 
aja yang tak ngerti..” 

 Soal asmara ES, CP dapat berkomentar karena dirinya mengetahui secara 

pasti jika ES sudah mempunyai pacar. CP menambahkan hubungan ES dengan 

pacarnya terbilang cukup awet dan lama, dapat bertahan hingga saat ini. ES sering 

bercerita kepada CP bahwa ingin segera mempunya pacar yang diidam – 

idamkannya. Di sela – sela kesibukan ES, CP juga seringkali diajak berunding 

dalam menentukan pacar, namun tidak untuk waktu yang singkat. Hal inilah yang 

membuat CP terkejut dan merasa perlu untuk mengetahui pacar dari sahabatnya 

tersebut. Lambat laun waktu berjalan, akhirnya ES mau menceritakan siapa 

kekasihnya tersebut, dan mengenalkannya kepada CP. Yang sampai saat ini CP 

sudah bisa dibilang mkengenal kekasih sahabatnya tersebut dan dianggapnya 

seperti adik sendiri. Seperti apa yang dikatakan CP di bawah ini. 

“Ngomong – ngomong masalah cinta nih, dia itu uda pacaran, 
punya pacar. Kalah aku aja belum, hehe..Kalo awalnya dulu aku 
gak seberapa kenal sih sama pacarnya itu, soalnya kan dia emang 
tiba – tiba aja lewat FB itu. Tapi yang namanya temen pasti donk 
aku dikenalin, sampe sekarang pacaran dan aku anggep pacarnya 
uda kayak adikku juga.” 

Menurut penjelasan CP, pacar ES tersebut berasal dari kisah pendekatan dalam 

jejaring sosial facebook. Sebelumnya memang tidak pernah diketahui asal 

pacarnya temannya tersebut, bukan dari teman CP maupun dikenalkan oleh CP 
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sendiri. CP menganggap ES memang terkenal dalam hal urusan percintaan. Pada 

suatu saat ES pernah mengungkapkan keinginannya untuk memiliki pacar dalam 

facebook, karena ES merasa sudah bosan lama sendiri. CP membenarkan hal 

tersebut, tidak jarang pula mereka berbagi kisah satu sama lain dalam 

pertemanannya. Sewaktu CP mengetahui pacar dari sahabatnya tersebut tidak lain 

adalah teman dari teman CP, yakni teman kuliah di Universitas Negeri di 

Surabaya. CP hanya bisa tertegun dan berpikir, karena ternyata ruang di dunia ini 

sempit, sampai – sampai teman dari temannya akhirnya menjadi pacar sahabatnya 

yakni ES. Berikut ini pemaparan CP. 

“Pertamane sih emang aku gak tau kalo ternyata pacarnya dia 
(ES) itu temennya temenku, haha sempet kaget juga dunia ini 
sempit ya. Biarpun gitu yo tak dukung dia pacaran sama sapa ae, 
aku kan temen sekaligus sahabatnya, jadi yo ngasih respon baik 
lah.” 

 Apa yang telah dikatakan oleh CP, bahwa ES memang benar mendapatkan 

pacarnya tersebut melalui media situs jejaring sosial yakni facebook. Lantas CP 

juga menambahkan, memang sahabatnya itu sudah mengungkapkan keinginannya 

memiliki pacar dari situs jejaring sosial tersebut. Hal ini dibuktikan dengan 

keseharian ES meminta pertemanan kepada setiap wanita yang memang memiliki 

wajah cantik. Sesuai dengan yang diinginkan ES. Pada kesempatan yang lain 

waktu CP membuka situs jejaring sosial pasti terdapat sahabatnya tersebut sedang 

membuat status dan berusaha mengajak ngobrol teman – teman dunia maya-nya 

terutama wanita. Yang pada akhirnya CP menyadari bahwa dengan ketekunan 
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sahabatnya itu mencari pacar melalui facebook, akhirnya dapat juga. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh CP berikut petikan wawancaranya di bawah ini. 

“Awalnya sih emang anak itu uda bosen njomblo gitu. Habis itu 
dia sengaja cari – cari cewek lewat FB. Pas ketemu ada satu yang 
klop sama pandangannya, terutama cantik sih aku taunya langsung 
diajak ngobrol kan kliatan itu dari status sama wall di FB, 
akhirnya gak lama mreka jadian juga, hahah gak sabar tapi 
langsung bisa dapet gitu aku jug kaget. Tapi salut lah buat dia, 
smoga langgeng aja sih gitu.” 
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TABEL INTERAKSI SOSIAL MAHASISWA FISIP UNAIR YANG 

MENDAPATKAN PACAR MELALUI MEDIA SITUS JEJARING SOSIAL 

Informan 

Interaksi 

Informan I 

SL  

Informan II 

GD  

Informan III 

ES 

Pra Perkenalan - Bergabung 
dalam situs 
jejaring sosial 
online 
(facebook) 

- Menerima 
permintaan 
pertemanan 
dalam situs 
jejaring sosial 

- Bergabung 
dalam situs 
jejaring sosial 
online 
(facebook) 

- Menerima 
permintaan 
pertemanan 
dalam situs 
jejaring sosial 

- Mencari banyak 
teman yang 
tidak pernah 
ditemui 
sebelumnya 
melalui situs 
jejaring sosial 

- Bergabung 
dalam situs 
jejaring sosial 
online 
(facebook) 

- Mencari banyak 
teman sekaligus 
mencari calon 
pasangan melalui 
jejaring sosial 
facebook 

- Mengirimkan 
permintaan 
pertemanan pada 
seseorang yang 
dirasa cocok 
(pacarnya) 

Perkenalan - Mulai 
berkenalan 
dengan saling 
menyapa 
melalui situs 
jejaring sosial 

- Menjalin 
kedekatan 
dalam dunia 
maya,dan 
berkomunikasi 
secara intens 

- Bertukar kontak 
pribadi 

- Bertatap muka 
dengan 
pasangan dalam 
situs jejaring 
sosial 

- Mulai 
berkenalan 
melalui fasilitas 
chatting yang 
terdapat pada 
situs jejaring 
sosial facebook 

- Menjalin 
kedekatan, 
intens 
berkomunikasi, 
terutama 
chatting baik 
dalam situs 
facebook, 
maupun Yahoo 
Messenger 

- Bertukar kontak 
pribadi 

- Bertatap muka, 

- Berkenalan 
dalam situs 
jejaring sosial 
facebook 

- Menjalin 
kedekatan yang 
intens dalam 
situs jejearing 
sosial tersebut 

- Bertatap muka 
secara fisik 

- Bertukar kontak 
pribadi 
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bertemu secara 
langsung 

Penentuan Sikap - Memutuskan 
untuk 
berpacaran 
setelah merasa 
dekat 

- Memutuskan 
untuk berteman 
atau 
memutuskan 
hubungan 
pacaran setelah 
bertemu secara 
langsung karena 
merasa 
canggung 
setelah bertemu 

- Memutuskan 
untuk 
berpacaran 
setelah bertemu 
dan bertahan 
hingga saat ini. 

- Memutuskan 
untuk berpacaran 
setelah bertemu 
hingga saat ini. 

Tabel III.1: Tabel Interaksi sosial mahasiswa FISIP UNAIR Yang Mendapatkan 
Pacar Melalui Media Situs Jejaring Sosial 
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BAB IV 

INTERAKSI SOSIAL MAHASISWA FISIP UNAIR YANG 

MENDAPATKAN PACAR MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL 

DALAM PERSPEKTIF INTERAKSI SIMBOLIS HERBERT BLUMER 

 Dalam penelitian ini peneliti bermaksud melihat seperti apakah interaksi 

sosial melalui media situs jejaring sosial yang dilakukan oleh mahasiswa FISIP 

UNAIR untuk mendapatkan pacar. Adapun di dalam penelitian ini telah berhasil 

mengumpulkan baik data primer maupun data sekunder. Data – data primer 

dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara mendalam atau indepth 

interview kepada tiga orang mahasiswa FISIP UNAIR yang memang 

mendapatkan pacar melalui media situs jejaring sosial. Dimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa peneliti mengkategorisasikan informan yakni mahasiswa 

FISIP UNAIR yang menggunakan situs jejaring sosial. Dimana pada tataran 

penggunannya mahasiswa FISIP UNAIR yang menggunakan situs jejaring sosial 

tersebut mendapatkan pacar, namun pacarnya tersebut memang belum pernah 

ditemui sebelumnya pada dunia nyata. 

 Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara mendalam pada tiga orang 

informan yakni mahasiswa FISIP UNAIR yang menggunakan media situs jejaring 

sosial pada akhirnya mendapatkan pacar melalui media situs jejaring sosial 

tersebut. Dimana dalam penelitian ini terdapat tiga informan, dua diantaranya 

berjenis kelamin laki – laki dan seorang lagi berjenis kelamin perempuan. Pada 

bab IV berikut ini akan disajikan bagaimana penjelasan mengenai bagaimana 
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interaksi sosial yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR dalam mengakses 

situs jejaring sosial yang mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial tersebut 

berdasarkan pada perspektif interaksi simbolis milik Herbert Blumer. 

 Dalam penelitian ini yang mengenai interaksi sosial mahasiswa FISIP 

UNAIR yang mendapatkan pacar atau pasangan melalui media situs jejaring 

sosial menggunakan teori dari Herbert Blumer. Dalam hal ini Blumer menyatakan 

bahwa interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol – simbol, oleh 

penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan – tindakan orang lain. 

 Menurut Blumer tidak ada yang inheren dalam suatu obyek sehingga ia 

menyediakan makna bagi manusia. Makna tersebut berasal dari interaksi dengan 

orang lain. Makna – makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain, 

terutama dengan orang yang dianggap “cukup berarti”. Sebagaimana dinyatakan 

Blumer (1969: 4-5), bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara – cara 

orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. tindakan – 

tindakan yang mereka lakukan akan melahirkan batasan sesuatu bagi orang lain. 

Bagi Blumer (1969:2) Interaksionisme simbolis bertumpu pada tiga premis, yang 

pertama manusia bertindak pada sesuatu berdasarkan makna – makna yang ada 

pada sesuatu itu bagi mereka. Kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial 

seseorang dengan orang lain. Ketiga, makna – makna tersebut disempurnakan 

disaat proses interaksi sosial berlangsung. 

 Pada penelitian ini dalam berinteraksi melalui situs jejaring sosial, 

mahasiswa FISIP UNAIR akan memberikan suatu makna – makna tertentu, yang 
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memang makna tersebut dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

mahasiswa FISIP UNAIR itu sendiri. Hal tersebut juga berlaku bagi pacarnya 

sesama pengguna jejaring sosial. Berdasarkan pada hasil temuan dalam penelitian 

ini, makna tersebut berupa suatu ketertarikan atau rasa suka secara personal 

mahasiswa FISIP UNAIR pada masing – masing pasangannya, sehingga hal 

tersebut dapat tercermin dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa 

FISIP UNAIR yakni tindakan tersebut berupa perkenalan lalu dilanjutkan dengan 

menjalin suatu komunikasi secara intens baik dalam akun jejaring sosial, maupun 

melalui kontak pribadi masing – masing, seperti mengirim pesan singkat melalui 

ponsel pribadi dan bertelepon dengan pasangannya tersebut. Tindakan tersebut 

dilakukan dengan tujuan agar dapat memperoleh suatu kekdekatan secara lebih 

pribadi dan personal dengan pacarnya. 

 Adapun menurut hasil dari penelitian ini, jika bertumpu pada tiga premis 

interaksi simbolis yang diketengahkan olah Blumer, yakni pertama manusia 

bertindak pada sesuatu berdasarkan pada makna – makna yang ada pada sesuatu 

itu bagi mereka. Maka yang terjadi dalam penelitian ini adalah dimana mahasiswa 

melakukan suatu tindakan seperti berkenalan, dan pendekatan berdasarkan pada 

makna yang diberikan oleh pacarnya dalam proses interaksi. Makna tersebut dapat 

berupa tampilan secara fisik yang menarik, hingga perasaan suka dan tertarik satu 

sama lain. Lalu premis yang kedua yang diutarakan oleh Blumer yakni makna 

berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Maka yang terjadi dalam 

penelitian ini adalah makna yang ditangkap oleh mahasiswa dan pacarnya tersebut 

berasal dari suatu interaksi sosial yang mereka jalin. Yakni seperti dalam 
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penelitian ini, masing – masing dari mahasiswa baik mahasiswa FISIP UNAIR 

dan pacarnya sama – sama terhubung dalam suatu jejaring sosial, lalu masing – 

masing dari mahasiswa FISIP UNAIR tersebut sama – sama menambahkan 

pacarnya sebagai teman (add friend) yang terdapat pada salah satu fitur jejaring 

sosial tersebut, lalu memutuskan untuk berkenalan, dan menjalin suatu hubungan 

yang lebih dekat. Lalu premis yang ketiga yang diutarakan oleh Blumer adalah 

makna – makna tersebut disempurnakan disaat interaksi sosial berlangsung. Yakni 

dimana yang terjadi berdasarkan hasil dalam penelitian ini adalah makna – makna 

yang ditangkap oleh mahasiswa FISIP semakin disempurnakan lagi disaat 

interaksi sosial berlangsung. Seperti yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR 

yakni semakin mahasiswa tersebut intens berkomunikasi dan menjalin suatu 

kedekatan, sekaligus berinteraksi, maka makna yang ditangkap sebelumnya oleh 

mahasiswa terhadap pacarnya akan semakin jelas dan disempurnakan. Yakni 

mahasiswa memaknai pacarnya sebagai seseorang yang rupawan atau menarik 

secara fisik. Namun semakin intens dan semakin sering mereka melakukan 

interaksi, hingga bertemu secara fisik, maka akan terlihat jelas, bagaimana makna 

rupawan atau kecantikan itu dapat terlihat. 

 Aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan dan 

mentransformir makna dalam hubungannya dengan situasi dimana dia 

ditempatkan dan arah tindakannya. sebenarnya, interpretasi seharusnya tidak 

dianggap hanya sebagai penerapan makna – makna yang telah ditetapkan, tetapi 

sebagai suatu proses pembentukan dimana makna yang dipakai dan 

disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarahan dan pembentukan tindakan. 
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Dalam hal ini, mahasiswa FISIP UNAIR memilih untuk berinteraksi dengan 

pacarnya tersebut, lalu memikirkan suatu makna yang diberikan oleh pacarnya 

tersebut, berhubungan langsung dengan arah dan tindakan mahasiswa FISIP 

UNAIR. Jadi, hasil dari suatu proses interaksi sosial yang dilalui oleh mahasiswa 

FISIP UNAIR dalam mendapatkan pacar melalui jejaring sosial ini, merupakan 

suatu instrumen bagi mahasiswa tersebut untuk melanjutkan hubungan atau 

bahkan memutuskan hubungan sampai pada tahapan itu saja. 

 Menurut Blumer tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa 

“kekuatan luar” (seperti yang dimaksudkan oleh kaum fungsionalis struktural) 

tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (seperti yang dinyatakan dalam 

kaum reduksionis psikologis). Blumer (1969:80) menyanggah individu bukan 

dikelilingi oleh lingkungan obyek – obyek potensial yang mempermainkannya 

dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar ialah dia membentuk obyek – 

obyek itu. Seperti yang terjadi dalam penelitian ini, mahasiswa FISIP UNAIR 

dalam bertindak memutuskan untuk memilih pasangan melalui situs jejaring 

sosial tidak disebabkan oleh kekuatan luar, seperti adanya pengaruh teman, atau 

karena faktor fisik yang menarik, melainkan tindakan tersebut murni dari suatu 

pemikiran mahasiswa FISIP UNAIR ini sendiri mengenai apa yang menjadi motif 

dirinya mencari dan mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial. Misalnya 

saja suatu kenyamanan dalam berinteraksi dengan pacarnya yang ditemui melalui 

situs jejaring sosial yang dimana memang mahasiswa tersebut tidak pernah 

mendapatkan suatu jalinan interaksi sosial yang nyaman di dunia nyatanya seperti 

yang dialami melalui dunia maya. 
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 Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, yang 

menyatukan obyek – obyek yang diketahuinya. melalui apa yang disebut Blumer 

(1969:81) sebagai proses self - indication. Self - Indication adalah “proses 

komunikasi yang sedang berjalan dimana individu mengetahui sesuatu, 

menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan 

makna itu”. Proses self – indication ini terjadi dalam konteks sosial dimana 

individu mencoba “mengantisipasi tindakan – tindakan orang lain dan 

menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan itu”. Dalam hal 

ini, mahasiswa FISIP UNAIR merupakan aktor yang reflektif, yang menyatukan 

makna – makna berdasarkan yang diketahuinya melalui proses Self – Indication. 

Proses self – indication yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR adalah pada 

saat mahasiswa tersebut melakukan suatu komunikasi yang sedang berlangsung. 

Dimana baik pacarnya maupun mahasiswa tersebut memberikan suatu penilaian 

mengenai pacarnya, memberinya suatu pemaknaan seperti menarik secara fisik, 

bersifat baik, dan menyenangkan secara pribadi. Lalu memutuskan untuk 

bertindak berdasarkan makna – makna yang dibentuk tersebut. yakni memutuskan 

untuk tetap melanjutkan hubungan dengan berpacaran sebagai sepasang pacar atau 

hanya ingin menjalin hubungan sebagai teman biasa. 

 Setiap tindakan berjalan dalam bentuk prosesual, dan masing – masing 

saling berkaitan dengan tindakan – tindakan prosesual dari orang lain. Bagi 

Blumer tindakan lebih dari hanya sekedar performance tunggal yang diuraikan 

dalam penjelasan “impression management” Goffman. Orang terlibat dalam 

tindakan bersama yang merupakan sturktur sosial. Dalam hal ini, mahasiwa yang 
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mendapatkan pasangan melalui situs jejaring sosial melalui suatu proses – proses 

tertentu, atau melalui tahapan – tahapan tertentu sebelum menjalin hubungan yang 

lebih serius, seperti berpacaran. Prosesual yang terjadi pada interaksi sosial 

mahasiswa FISIP UNAIR yang mendapatkan pacar melalui media situs jejaring 

sosial adalah pada awalnya berteman, lalu merasa cocok dengan melakukan 

komunikasi secara intens melalui situs jejaring sosial pribadi miliknya, setelah itu 

melakukan pertemuan secara fisik, karena memang tidak pernah bertemu secara 

langsung atau bertatap muka dengan pacar yang ditemuinya melalui dunia maya 

tersebut, lalu mulai menentukan sikap yakni ingin melanjutkan hubungan yang 

lebih dalam seperti misalnya berpacaran, atau memutuskan untuk berteman saja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.I Kesimpulan 

 Dalam interaksi sosial mahasiswa melakukan suatu tindakan seperti 

berkenalan, dan pendekatan berdasarkan pada makna yang diberikan oleh 

pacarnya dalam  berinteraksi. Makna tersebut dapat berupa tampilan secara fisik 

yang menarik, hingga perasaan suka dan tertarik satu sama lain. Makna yang 

ditangkap oleh mahasiswa dan pacarnya tersebut berasal dari suatu interaksi sosial 

yang mereka jalin. Yakni seperti dalam penelitian ini, masing – masing dari 

mahasiswa baik mahasiswa FISIP UNAIR dan pacarnya sama – sama terhubung 

dalam suatu jejaring sosial, lalu masing – masing dari mahasiswa FISIP UNAIR 

tersebut sama – sama menambahkan pacarnya sebagai teman (add friend) yang 

terdapat pada salah satu fitur jejaring sosial tersebut, lalu memutuskan untuk 

berkenalan, dan menjalin suatu hubungan yang lebih dekat. 

 Makna – makna yang ditangkap oleh mahasiswa FISIP semakin 

disempurnakan lagi disaat interaksi sosial berlangsung. Seperti yang terjadi pada 

mahasiswa FISIP UNAIR yakni semakin mahasiswa tersebut intens 

berkomunikasi dan menjalin suatu kedekatan, sekaligus berinteraksi, maka makna 

yang ditangkap sebelumnya oleh mahasiswa terhadap pacarnya akan semakin 

jelas dan disempurnakan. Yakni mahasiswa memaknai pasangannya sebagai 

seseorang yang rupawan atau menarik secara fisik. Namun semakin intens dan 
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semakin sering mereka melakukan interaksi, hingga bertemu secara fisik, maka 

akan terlihat jelas, bagaimana makna rupawan atau kecantikan itu terlihat. 

 Interaksi sosial yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR yang 

mendapatkan pacar melalui situs jejaring sosial dalam hal ini melalui beberapa 

tahapan tertentu, seperti sebelum menjalin hubungan yang lebih serius, atau yang 

dimaksud dalam hal ini adalah berpacaran. Prosesual yang terjadi pada interaksi 

sosial mahasiswa FISIP UNAIR yang mendapatkan pacar melalui media situs 

jejaring sosial adalah pada awalnya berteman, lalu merasa cocok dengan 

melakukan komunikasi secara intens melalui situs jejaring sosial pribadi miliknya, 

setelah itu melakukan pertemuan secara fisik, karena memang tidak pernah 

bertemu secara langsung atau tatap muka dengan pacar yang ditemuinya melalui 

dunia maya tersebut, lalu mulai menentukan sikap yakni ingin melanjutkan 

hubungan yang lebih dalam seperti misalnya berpacaran, atau memutuskan untuk 

berteman saja. Dalam hal ini yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR yang 

menemukan pacar melalui situs jejaring sosial online miliknya adalah merupakan 

suatu bentuk ‘self indication’ dimana mahasiswa yang mendapatkan pacar melalui 

situs jejaring sosial tersebut melalui suatu proses komunikasi yang sedang 

berjalan, dimana yang terjadi pada mahasiswa FISIP UNAIR yang mendapatkan 

pasangan melalui situs jejaring sosial ini adalah, mahasiswa tersebut mengetahui 

sesuatu yakni suatu stimulus yang berupa ajakan pertemanan pada awalnya, lalu 

dari situ berlanjut melalui interkasi sosial yang intens sehingga terjalin suatu 

kedekatan – kedekatan dalam tahapan tertentu, seperti misalnya yang terjadi pada 

mahasiswa FISIP UNAIR ini sendiri adalah, dari berteman, lalu menjadi teman 
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dekat yang bisa diajak bertukar pikiran, lalu merasa cocok, dan melanjutkannya 

dengan berpacaran. Hal seperti diatas ini mengakibatkan munculnya hipotesis dan 

preposisi baru, yakni semakin pacar mahasiswa tersebut merasa cocok dan terjadi 

suatu kenyaman dalam suatu hubungan, maka hubungan mahasiswa tersebut 

menjadi lebih lama secara usia hubungan atau langgeng. Dimana walaupun 

mereka bertemu pada awalnya secara maya dan tidak mengetahui masing – 

masing satu sama lain. 

 Adapun motif yang mendasari mahasiswa FISIP UNAIR dalam memilih 

pasangan melalui situs jejaring sosial jika ditarik benang merah, berdasarkan data 

yang dihimpun dalam penelitian ini adalah karena faktor tertarik secara fisik 

lawan jenisnya tersebut melalui media situs jejaring sosial miliknya berdasarkan 

melihat foto profilnya, yakni facebook. Lalu motif selanjutnya adalah karena 

faktor kenyamanan yang terjalin dari hasil suatu interaksi sosial yang dilakukan 

oleh mahasiswa FISIP UNAIR dengan pasangannya melalui dunia maya atau 

dalam hal ini situs jejaring sosial. Yang memang kenyamanan tersebut tidak 

pernah didapatkan mahasiswa FISIP UNAIR pada kenyataannya di dunia 

nyatanya. Yakni lingkungan dimana dirinya berinteraksi dan bersosialisasi secara 

langsung. Motif yang terakhir, yakni dikarenakan faktor dimana mahasiswa 

tersebut merasa cocok dengan lawan jenisnya baik secara kepribadian dan juga 

secara emosi. 
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V.II Saran 

 Saran membangun kedepannya yang berkenaan dengan penelitian ini 

adalah hendaknya bagi para mahasiswa dan kaum muda yang memang dekat 

dengan jangkuan internet dan dapat dengan mudah mengakses situs jejaring sosial 

hendaknya lebih berhati – hati dalam memberikan informasi secara pribadi 

melalui situs jejaring sosial. Dikarenakan hal ini bisa mengarah kepada hal – hal 

yang bersifat negatif. Lalu saran yang tidak kalah pentingnya lagi ialah hendaknya 

masyarakat jangan terlalu terfokus untuk melakukan interaksi sosialnya melalui 

dunia maya, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat memberikan 

pengaruh buruk dalam lingkungan sosialnya, yakni semakin terkucilkan dalam 

dunia nyata, yang memang harus secara realitas benar – benar dihadapi dalam 

kesehariannya. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: 

Umur: 

Daerah Asal: 

Semester: 

Angkatan: 

Pekerjaan Orang Tua: 

Jumlah Saudara: 

Tentang Informan : 

1. Bagaimana aktivitas keseharian? Baik di kampus atau dirumah! 

2. Apa ada kegiatan lain diluar kampus? Kegiatan apa, dengan penjelasan! 

3. Apakah informan sudah memiliki pasangan/pacar? 

4. Berapa kali informan berpacaran hingga saat ini? 

Hubungan Sosial : 

5. Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan keluarga? 
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6. Dari keluarga atau latar belakang keluarga seperti apa informan? 

7. Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan teman 

sebaya/sahabat? 

8. Apakah informan mempunyai kriteria khusus dalam memilih teman atau 

sahabat? 

Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Mendapatkan Pacar Melalui Media Situs 

Jejaring Sosial : 

9. Dalam jejaring sosial apa, informan menjadi salah satu penggunanya? 

Sebutkan apa saja jika lebih dari satu jejaring sosial! (Ex: 

FB,twitter,blogger, dll.) 

10. Menurut informan, hal apa yang didapat informan setelah mengakses situs 

jejaring sosial? 

11. Dari situs jejaring sosial apa informan mendapatkan pacar? 

12. Apakah informan memiliki kriteria khusus dalam mencari pasangan/pacar 

yang ada dalam jejaring sosial? Kriteria seperti apa? 

13. Bagaimana awal mula cerita informan mendapat kenalan lawan jenis/pacar 

melalui situs jejaring sosial tersebut?  

14. Setelah menjalin suatu hubungan yang lebih intim/berpacaran, apa yang 

dilakukan informan? 

15. Apakah informan pernah menemui pacarnya secara langsung setelah 

berkenalan melalui jejaring sosial? 
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16. Berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari berkenalan pada situs 

jejaring sosial hingga bertatap muka secara langsung? 

17. Setelah bertemu, bagaimana pendapat informan mengenai pacarnya yang 

dipilih melalui jejaring sosial tersebut? 

18. Apakah ada hal yang berbeda atau ketidaksesuaian yang terjadi pada pacar 

informan tersebut mengenai hal-hal yang di bagi oleh pasangan anda 

melalui jejaring sosial dan pada kenyataannya yang anda temukan? (ex: 

penampilan fisik, sifat,latar belakang pendidikan, dll) 

19. Bagaimana kelanjutan hubungan informan setelah mengetahui secara 

nyata pacarnya tersebut? 

Motif Yang Mendasari Mahasiswa Dalam Memilih Pacar Melalui Media 

Situs Jejaring Sosial : 

20. Apa alasan utama yang mendasari informan mengakses dan tergabung 

dalam situs jejaring sosial tersebut? 

21. Apa motif atau dasar pertimbangan informan memutuskan untuk 

berpacaran atau menjalin status hubungan tertentu dengan teman lawan 

jenis dalam jejaring sosial? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: SL (L) 

Umur: 21 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 8 

Angkatan: 2008 

Pekerjaan Orang Tua: PNS 

Jumlah Saudara: 1. Anak ke 1 dari 2 bersaudara 

Tentang Informan : 

Fa : Bagaimana aktivitas keseharian? Baik di kampus atau dirumah! 

SL : 

Fa : Apa ada kegiatan lain diluar kampus? Kegiatan apa, dengan penjelasan! 

Kalo di kampus paling ya cuman ngampus, makan, nongkrong sama temen-

temen di galeri gak jelas gitu. Kalo gak ya ke perpus. Uda sih gitu aja. 
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SL : 

Fa : Apakah informan sudah memiliki pasangan/pacar? 

Tapi kalo di rumah ya jarang, paling juga cuma soalnya kan gak ada orang. 

Soalnya juga ada orang yo habis maghrib. Makane aku di rumah tuh 

seringnya ngenet, dan bahkan hampir tiap hari. Kalo gak gitu keluar sama 

temen-temen, main ke rumah temen. 

SL : 

Fa : Berapa kali informan berpacaran hingga saat ini? 

Ya untuk saat ini sih aku belum punya pacar, barusan jomblo lah mbon, 

hehe. tapi kalau dulu aku uda pernah pacaran. 

SL : 

Hubungan Sosial : 

Tapi sek bentar agak lupa aku. Emm, satu..dua..tiga..empat, eh aku tuh 

pernah pacaran kira-kira sembilan kali, ya betul sembilan kali. Pertama kali 

pas waktu SMP, lumayan lah mbonn. 

Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan keluarga? 

SL : 

Fa : Dari keluarga atau latar belakang keluarga seperti apa informan? 

kalo aku ya cenderung dekat dengan mamaku, karena kita ya sering sharing 

pendapat satu sama lain. istilahnya kayak curhat gitu lho mbonn, jadi kangen 

mama, huhuu.. tapi kalo sama adikku ya jangn harap bisa akur, kita aja sering 

iri – iri’an, semisal adikku dibelikan apa gitu ya aku juga pengen. emang sih 

kita ya tetap komunikasi. 
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SL : 

Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan teman sebaya/sahabat? 

Keluargaku ya alhamdulillah dari keluarga menengah atas dan 

berpendidikan. Yang pasti berkecukupan lah. Kalo bapakku lulusan D1 

malah, kalo ibukku S1. Bapakku tuh dulu kayak ada jamannya PNS, kayak 

ada kenaikan jabatan gitu lho, jadi tanpa harus lulusan S1 bapakku sudah bisa 

kayak yang lulusan S1 beserta gajinya lahh, hehe. 

SL : 

Fa : Apakah informan mempunyai kriteria khusus dalam memilih teman atau 

sahabat? 

Aku tuh temennya banyak, tapi kalo yang tak anggep sahabat cuman 

beberapa. intinya banyak temen lah mbon, ya istilahnya aku tuh seneng kalo 

punya temen banyak, kalo gak punya temen kuper kan jadinya. 

SL : 

Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Mendapatkan Pacar Melalui Media Situs 

Jejaring Sosial : 

Intinya dia gk alay lah, ya dia punya respect yang tinggi sama temen, gak 

egois, baik juga. Jadi lek cuman pas wayahe butuhe tok dia teko, tapi lek gak 

ono butuhe, iku aku gak seneng. Take and give gitu sih. 

Fa : Dalam jejaring sosial apa, informan menjadi salah satu penggunanya? 

Sebutkan apa saja jika lebih dari satu jejaring sosial! (Ex: FB,twitter,blogger, 

dll.) 
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SL : Untuk urusan jejaring sosial aku tuh punya gak cuman satu. ya seperti YM, 

FB, Twitter, Foursquare. Aku ngrasa seneng ae punya jejaring sosial kayak 

gitu. 

Fa : Menurut informan, hal apa yang didapat informan setelah mengakses situs 

jejaring sosial? 

SL : Trus yang bisa tak dapet dari punya jejaring sosial itu misalnya gini, cepet 

nek dapet informasi, gak perlu repot – repot, tinggal nyalain komputer sama 

internet trus masuk jejaring sosialnya yowes selese, bisa tau info – info mace 

– macem. Semisal ada tugas kampus itu yo enak soale uda di upload di tag ke 

FB, Jarkomnya juga gampang gitu nyebarnya. Trus juga kayak apa ya., emm 

misal kamu lagi sedih kan ada statusnya ya aku jadi tau gitu lho kalo temen – 

temenku ini kenapa. nek misal Twitter itu jejaring yang paling tak sukai saat 

ini, hehe. Kalo YM tuh enak, jadi kita kan gak perlu telepon kalo ngobrol, 

tinggal chat aja wis mari, gak ngetokno pulsa buat telpon, gitu mbon. ya 

intinya enaklah banyak mbantu  juga kok. 

Fa : Dari situs jejaring sosial apa informan mendapatkan pacar? 

SL : Kalo aku dapet pacar sih pernah emang lewat FB. 

Fa : Apakah informan memiliki kriteria khusus dalam mencari pasangan/pacar 

yang ada dalam jejaring sosial? Kriteria seperti apa? 
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SL : Tapi aku tuh kayak gak sengaja gitu lhoh, awalnya dia habis putus gitu sama 

cowoknya. Yaa emang anaknya enak, simpel, nyambung kalo diajak 

ngomong trus juga perhatian care sama aku, kadang ingetin uda mandi 

belumm, hehe. Ya biasa lah kalo kriteria itu tadi pokoknya anaknya 

nyambung, asyik diajak ngobrol. 

Fa : Bagaimana awal mula cerita informan mendapat kenalan lawan jenis/pacar 

melalui situs jejaring sosial tersebut? 

SL : Dulu tuh pertama kali aku kenalan sama dia sebenere gak sengaja sih mbon, 

kenalan lewat FB gitu, dia yang nge-add duluan. habis itu aku bales 

konfirmasi sama dia. Eh lha kok lama – lama anaknya itu asyik diajak 

ngobrol. Yauda aku tukeran nomer hp, kita sih lebih intens telponan trus 

chatting gitu, sms – sms juga makin sering mbon, akhirnya yowes kita jadian. 

dia yo lagi jomblo, aku juga sama, hehee. 

Fa : Setelah menjalin suatu hubungan yang lebih intim/berpacaran, apa yang 

dilakukan informan? 

SL : Habis aku jadian itu paling yo ngapain ya, hmm telponan lebih sering trus 

saling ngabarin gitu kitanya. soalnya emang aku sama anak itu gak pernah 

ketemu pas habis jadian, haha. mbasio gitu aku tetep komunikasi lah mbon, 

gak mungkin putus komunikasi kita. Kalo uda ketemu palingan kita jalan, 

habis gitu nonton, biasa kayak kalo orang pacaran ngunu, ya gak jauh – jauh 

juga aku gandengan tangan uda sebatas itu tok. 
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Fa : Apakah informan pernah menemui pacarnya secara langsung setelah 

berkenalan melalui jejaring sosial? 

SL : Gak tuh mbon, aku habis kenalan itu ya gak nemuin  dia, malah ketemunya 

itu tuh dua minggu habis kita jadian di FB itu. 

Fa : Berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari berkenalan pada situs 

jejaring sosial hingga bertatap muka secara langsung? 

SL : Paling nggak waktu yang butuhin mulai aku kenalan sampe ketemu sama 

dia itu ya satu bulan lebih lah mbon, sosalnya kan pas aku kenalan sendiri 

prosesnya wis dua minggu-an trus aku jadian juga dua minggu setelahnya 

baru deh aku ketemu sama dia, kalo ditotal ya kira – kira sebulanan. 

Fa : Setelah bertemu, bagaimana pendapat informan mengenai pacarnya yang 

dipilih melalui jejaring sosial tersebut? 

SL : Habis ketemu sama dia ya, pendapatku sih dia orangnya agak canggung 

gitu, kurang asik kayak di FB kalo diajak ngobrol, anaknya yo malu – malu 

gitu, tapi mungkin juga baru ketemu paling ya. Aneh rasanya lah, feel-nya 

juga kurang dapet malah. 

Fa : Apakah ada hal yang berbeda atau ketidaksesuaian yang terjadi pada pacar 

informan tersebut mengenai hal-hal yang di bagi oleh pasangan anda melalui 

jejaring sosial dan pada kenyataannya yang anda temukan? (ex: penampilan 

fisik, sifat,latar belakang pendidikan, dll) 
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SL : Hmm kalo ngliat fisik pas ketemu yo gak beda – beda amat, sama kok, asli, 

hehe. Pas tau biodatanya juga gak bohong, sesuai lah mbon. 

Fa : Bagaimana kelanjutan hubungan informan setelah mengetahui secara nyata 

pacarnya tersebut? 

SL : Kelanjutan pas aku tau nyatanya dia gimana ya fine –fine aja sih, cuman 

lama – lama kita ngrasa gak cocok soal perasaan lagi, akhirnya kita ya putus 

deh. Tapi lho yang mutus dia duluan malah gak jelas gak tau kenapa, tapi 

yoweslah aku juga ngerti emang kita gak bisa sama – sama lagi. 

Motif Yang Mendasari Mahasiswa Dalam Memilih Pacar Melalui Media 

Situs Jejaring Sosial : 

Fa : Apa alasan utama yang mendasari informan mengakses dan tergabung 

dalam situs jejaring sosial tersebut? 

SL : Lho ya kalo aku sih emang pengen gaul gitu, ikutin trend saat ini. 

Berhubung yang lagi trend seperti ini ya aku ikut lah, ntar dikiranya aku 

kuper la’an, trus juga aku pasti butuh informasi – informasi gitu mbon kalo 

pake jejaring sosial. 

Fa : Apa motif atau dasar pertimbangan informan memutuskan untuk berpacaran 

atau menjalin status hubungan tertentu dengan teman lawan jenis dalam 

jejaring sosial? 
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SL : Motifku awalnya sih cuman jadi temen, gak ada motif ke arah pacaran sama 

sekali, gak keduga ngunu lho. Oh ada anak kenalan, diajak ngobrol kok enak, 

baru ada motif kalo dijadiin pacar juga enak nih. Trus pertimbanganku nyari 

pacar di FB ya emang lagi gak deket sama siapa – siapa, lagi kliknya juga 

sama temenku di FB itu tadi, trus aku ngrasa..wah aku ini kayaknya nemu 

pacar tuh di FB, gituu sih, lagi sepi juga,hahaa. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: GD (P) 

Umur: 20 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 4 

Angkatan: 2010 

Pekerjaan Orang Tua: Wiraswasta 

Jumlah Saudara: 2. Anak ke 2 dari 3 bersaudara 

Tentang Informan : 

Fa : Bagaimana aktivitas keseharian? Baik di kampus atau dirumah! 

GD : aku sehari – hari ya cuman kekampus, kerja kelompok sama anak – anak, 

temen – temenku. Trus apalagi yaa? Ya jalan – jalan shopping ke mall trus 

yaa paling kerjain tugas sih mas, trus yaa ngenet skalian juga, Fb, Twitteran 

juga kalo pas lg ngerjain tugas gitu. 

Fa : Apa ada kegiatan lain diluar kampus? Kegiatan apa, dengan penjelasan! 
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GD : nggak ada sih mas, kegiatanku ya cuman dikampus itu, HIMA palingan. 

Fa : Apakah informan sudah memiliki pasangan/pacar? 

GD : hmm, kalo pacar sih udah, alhamdulillah.. hehehe. 

Fa : Berapa kali informan berpacaran hingga saat ini? 

GD : aku ini pacaran uda yang ke empat kalinya sama pacar yang sekarang ini. 

dulu pertama kali pacaran pas aku kelas 3 SMP mas, awalnya yaa itu, nggak 

sengaja gitu. Yahh, biasalah mas, anak SMP kan banyak cinta monyetnya gitu 

tho, hehe. Trus pas SMA kelas 1 aku pacaran lagi sama orang lain, yang SMP 

kan pas aku lulus, aku juga uda putus sama pacarku SMP. Nah, sama pacarku 

yang SMA ini aku lumayan bertahan agak lama sih, setahunan, trus yaudah 

sih, karena nggak cocok, ya kitanya udahan, trus putus. Habis gitu kelas 2 

SMA mau naik-naikan kelas 3, aku pacaran lagi sama kakak kelasku mas. 

Kalo sama yang ini nggak terlalu lama sih, pas kakak kelasku ini lulus, yaa 

akunya juga udahan mas, putus lagi maksudnya, hehehe. Trus kalo sama 

pacarku yang sekarang ini lumayan awet sih mas, soalnya kan jarak umurku 

juga lumayan jauh sama dia. Yaa sekitar 4 tahun lebih tua dia gitu, hehehe. 

Jadinya, mungkin lebih ngimbangin kali yaa mas. Orang ketemunya sama 

pacarku yang sekarang ini kan juga nggak tak sengaja mas, hehehe. 

Hubungan Sosial : 

Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan keluarga? 

GD : Hubunganku sama keluarga sih, biasa aja yaa. Yaa gini – gini aja sih, nggak 

yang terlalu deket ato gimana gitu. Nggak ada kekangan lah pokonya. Bebas 

– bebas aja akunya. Pokoknya ortu uda seratus persen percaya sama anak – 
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anaknya termasuk aku, buat yaa menjaga nama baik orang tua dan keluarga 

itu yang paling penting. Jadi yaa nggak gimana – gimana sih. Tapi emang 

kalo keluarga yaa aku paling deket sama papaku. Soalnya kan aku ini 

tergolong anak cewek yang boroslah, kalo dibanding  sama sodara – 

soadaraku yang lainnya gitu. Jadi kalo misal aku butuh barang apapun, kalo 

misal aku minta langsung sama mamaku kan pasti banyak nggak dibolehin, 

biasa kan ibu – ibu suka lebih peritungan kalo sama uang. Jadinya yaa aku 

kalo misal minta  uang tambahan buat jajan aku selalu minta papa. Dari situ 

yaa, terjalin kedekatan  yang lumayan deket sih sama papa. Terutama 

masalah itu tadi, hehe. Trus kalo hubungan sosial sama sodara yaah, bisa 

dibilang lumayan deket. Tapi enggak terlalu deket banget sih. Kan aku anak 

tengah – tengah yaa, anak kedua dari tiga maksudnya. Jadii yaa aku lumayan 

deket sama adekku cewek, trus lumayan deket juga sama kakakku cowok. 

Tapi kalo ditanya yang paling deket sapa diantara kedua sodara ku  itu, yaa 

aku paling deket sama adekku lah, kan sama – sama ceweknya tohh. Gitu sih. 

Fa : Dari keluarga atau latar belakang keluarga seperti apa informan? 

GD : latar belakang keluarga yaa? Hmm, dari latar belakang keluarga kayak biasa 

aja sih. Yaa lumayan menengah keatas lah. Maksudnya gini, apa ya? Jadi 

ortuku itu yaa, sebisa mungkin memberikan segala sesuatunya yang terbaik 

sama anak – anaknya. Jadi dari kecil sampe sekarang yaa, alhamdulillah, aku 

jadi anak yaa, yang nggak kurang suatu apapun gitu. Trus yaa, alhamdulillah, 

fasilitas semua terpenuhi. Yaa apapun yang aku butuhkan, aku mesti dapetin 

itu dari ortuku. Kadang juga ortuku ngasi tanpa aku minta sekalipun. Jadi yaa, 
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alhamdulillah, aku berasal dari latarbelakang keluarga yang berkecukupanlah! 

Malah bisa dibilang berlebih, soalnya ya itu tadi, kadang aku nggak minta dan 

nggak ngerti apa gunanya barang X yang dikasi ke aku, eeh, malah dikasikan 

gitu aja buat aku. Yaa, aku sebagai anak, nggak mungkin nolak lah. Kata 

ortuku, malah harus disyukuri gitu. Yaa udah, aku terima, hehehe. Jadi hal 

ini, juga berlaku sama saudaraku yang lainnya gitu.  

Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan teman sebaya/sahabat? 

GD : hubungan sosial sama temen ya? Hmm, apa yaa? Aku sih biasa aja. Ada sih, 

kayak temen segerombolan gitu, yaa, kayak sahabat gitu lah. Temen – temen 

sejurusan gitu. Kalo aku sih lumayan deket sama temen – temenku gitu. 

Tergantung sama siapa dulu sih. Aku orangnya menurut aku sendiri sih, 

lumayan ramah, dan bisa membaur sama semua orang. 

Fa : Apakah informan mempunyai kriteria khusus dalam memilih teman atau 

sahabat? 

GD : kalo kriteria khusus, enggak yaa. Yah, umum lah! Sebagai seseorang yang 

berteman, yang berhubungan sama orang lain, ya tentunya aku pengennya 

bergaul sama orang – orang yang memang bisa membuat aku sendiri nyaman, 

trus apa ya? Nggak ngerugikan aku, pokoknya nggak ada yang saling 

merugikan satu sama lain lah. Sama – sama saling menguntungkan gitu. 

Sama yang nggak memberikan pengaruh buruk  lah buat aku. Sebenernya 

standart sih. Kayak orang – orang yang lainnya, namanya bertemen pasti 

pengen seperti itu. 
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Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Mendapatkan Pacar Melalui Media Situs 

Jejaring Sosial : 

Fa : Dalam situs jejaring sosial apa, informan menjadi salah satu penggunanya? 

Sebutkan  apa saja jika lebih dari satu jejaring sosial! (Ex: FB,twitter,blogger, 

dll.) 

GD : aku punya Fb, Twitter, Tumblr juga punya, tapi nggak terlalu aktif sih. Yang 

lumayan eksis di social network itu kalo aku yaa, yang pasti tiap hari online, 

facebook, trus twitter itu pasti. 

Fa : Menurut informan, hal apa yang didapat informan setelah mengakses situs 

jejaring sosial? 

GD : hal apa yang didapet, yaa ini sih, yang pasti aku dapet banyak temen dan 

kenalan  baru. Termasuk waktu aku dapet kenalan ini. yaa, pacarku yang 

sekarang ini kan aku kenalnya di FB gitu. Pertamanya juga nggak sengaja 

kok. dan nggak bakal nyangka  bakal dapet pacar lewat situs – situs jejaring 

sosial kayak fb gitu. 

Fa : Dari situs jejaring sosial apa informan mendapatkan pacar? 

GD : ya dari fb itu. Hehehe. 

Fa : Apakah informan memiliki kriteria khusus dalam mencari pasangan / pacar 

yang ada dalam jejaring sosial? Kriteria seperti apa? 

GD : kalo kriteria khusus, nggak ada. Cuma kan pertamanya aku hanya sekedar 

apa yaa,  kalo kayak fb gitu kan, Cuma share status, update status, gitu kan 

ya. Kayak apa yang jadi mood kita pada waktu itu kan mesti terkadang tak 

share di fb ato twitter. Nah biasanya kan banyak yang nanggepi. Yaa berawal 
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dari situ sih awalnya bisa tau dan deket sama orang – orang, temen – temenku 

di fb. Yaa walopun kita emang nggak  pernah ketemuan ato pernah kenal 

sebelumnya. kalo kriteria yang penting nyaman ajalah. Soalnya kalo aku mau 

matokin kriteria yang secara phisicly, yang kayak harus ganteng ato tinggi, 

gitu kayaknya nggak mungkin. Soalnya aku tau, dunia jejaring sosial apalagi 

kayak fb gitu kan rawan banget sama hal – hal yang nggak mungkin.  Bisa 

aja di foto profilnya ganteng, pas ketemu aslinya malah nggak sesuai sama 

yang diharapkan, kan malah nggak enak juga. Hehehe. Yah yang penting 

nyaman. Soalnya  ketika kita nemuin suatu kenyamanan tertentu, misal kayak 

ngobrol atau berbagi cerita, yaa kan kita nggak akan ngeliat gimana tampilan 

fisik seseorang itu. Jadi yaa, kalo aku yang penting nyaman, orangnya baik, 

itu uda cukup sih. Hehehe. 

Fa : Bagaimana awal mula cerita informan mendapat kenalan lawan jenis /pacar 

 melalui situs jejaring sosial tersebut? 

GD : hmm, gimana yaa awal mulanya. Hehehe ceritanya panjang sih. Jadi kan aku 

punya fb itu uda sekitar 3 tahunan yang lalu. Yaa tahun 2009 akhir lah. 

Sebenernya sih, aku buat fb yaa karena ikut – ikutan aja. Biar nggak dibilang 

gaptek sama temen – temen. Trus yaa aku kan sewajarnya orang yang punya 

jejaring sosial, pasti memanfaatkan dengan sebaik – baiknya, kayak 

berinteraksi dengan orang, baik yang tak kenal,  maupun nggak tak kenal. Jadi 

aku berusaha welcome lah, sama mereka. jadi yang namanya orang siapapun 

itu yang nge add aku buat jadi friendnya, pasti tak terima. Begitupun juga 

aku, jadi aku ya nge add anak – anak banyak gitu. Tapi rata – rata yang tak 
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add yaa orang – orang yang emang pasang profile picture yang lumayan 

okelah di fb nya. dan aku juga nggak munak, namanya pas waktu itu aku lagi 

jomblo yaa aku pasti nyari ato nge add temen – temen di fb yaa pasti yang 

lawan jenis, cowok – cowok gitu. Trus, kan aku ngasal yaa, jadi pernah pas 

malem – malem gitu aku ol, trus ada yang ngajak aku chat, ya cowokku yang 

sekarang ini. yaa awalnya sih, aku biasa – biasa aja. Nanggepin omongan 

kayak ngajak kenalan biasa. Trus kan yah, ngobrol – ngobrol lah. Akhirnya 

kita bisa deket gitu sih. Trus akhirnya kita intens tiap  malem ngobrol lewat 

chatting, yang awalnya chat d fb, trus berlanjut tuker – tukeran ym. Yaa 

pertama bahasan obrolan kita yaa tentang kehidupan kita masing – masing. 

Kan kayak aku kuliah dimana, trus kuliahku ini ngapain aja, hobby kita 

masing –  masing apa, ya gitu sih. Kayak orang bertemen aja awalannya. 

Trus lama kelamaan mulai curhat – curhatan, masalah temenlah, masalah 

keluarga, masalah kuliahku juga. Eh, lha kok lama – lama aku ngerasa 

nyaman, nyambung juga ngobrol sama dia,  semakin kesini. Yaudah sih, 

mungkin dari proses kita tuker pikiran sebelumnya, kita juga uda ngerasa 

enak satu sama lain, akhirnya uda kurang lebih kita deket 3 bulan itu, kita 

mutusin buat ketemuan. Pas awal ketemuan aku lumayan nderedeg, canggung 

juga. Takutnya yaa kita Cuma ngerasa enak kalo ngobrol lewat chatting YM, 

tapi nggak enak kalo ngobrol langsung. Eh, ternyata setelah ketemuan, yaa 

orangnya  lumayan asik kok. bisa mencairkan suasana yang kaku karna beru 

pertama ketemu.  Pokoknya asik lah. Dari ketemuan pertama kali itu, 

akhirnya berlanjut sampe sekarang sih. Trus nggak lama setelah kita 
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ketemuan pertama itu, kita mutusin buat jadian. Yaa sampe sekarang deh. 

Cuma kan cowokku ini uda kerja gitu. Jadi kadang  juga nggak ada waktu 

buat ketemuan sama aku, yaa kuncinya saling pengertian aja. Aku juga 

ngerasa kalo sama dia, aku juga bisa belajar lebih dewasa. Hehehe. Tapi, kalo 

soal jodoh itu urusan lainlah. Yang penting aku jalani dulu aja sama dia, uda 

cukup kok. hehe. Ambil positifnya aja sih. 

Fa : Setelah menjalin suatu hubungan yang lebih intim/berpacaran, apa yang 

dilakukan  informan? 

GD : yaa biasa aja sih, paling ya lumayan sering ketemuan. Soalnya kan kita satu 

kota gitu. 

Fa : Apakah informan pernah menemui pacarnya secara langsung setelah 

berkenalan melalui jejaring sosial? 

GD : kurang lebih kita deket 3 bulan  itu, kita mutusin buat ketemuan. Pas awal 

ketemuan aku lumayan nderedeg, canggung  juga. Takutnya yaa kita Cuma 

ngerasa  enak kalo ngobrol lewat chatting YM, tapi  nggak enak kalo 

ngobrol langsung. Eh,  ternyata setelah ketemuan, yaa orangnya lumayan 

asik kok. bisa mencairkan suasana yang kaku karna beru pertama ketemu. 

Pokoknya asik lah. 

Fa : Berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari berkenalan pada situs 

jejaring sosial hingga bertatap muka secara langsung? 

GD : yaa 3 bulan itu tadi 

Fa : Setelah bertemu, bagaimana pendapat informan mengenai pacarnya yang 

dipilih melalui jejaring sosial tersebut? 
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GD : pendapatku sih, dia lumayan lah. Dia orangnya fun, oke juga. Not bad lah, 

pokoknya. 

Fa : Apakah ada hal yang berbeda atau ketidaksesuaian yang terjadi pada pacar 

informan tersebut mengenai hal-hal yang di bagi oleh pasangan anda melalui 

jejaring  sosial dan pada kenyataannya yang anda temukan? (ex: penampilan 

fisik, sifat,latar  belakang pendidikan, dll) 

GD : kalo hal yang berbeda banget sih enggak yaa. Cuman kan dulu sebelum 

ketemuan, kalo aku sih, wajar sebagai orang yang nggak ngerti berekspektasi 

kalo pacarku itu  cowok yang ganteng. Tapi setelah ketemuan, yaa kan tau 

wajah aslinya nggak terlalu sama yang diharapkan, sama yang di 

ekspektasikan, yaudah sih. Balik lagi, aku nyaman sama dia, yaudah, 

menurutku tampilan fisik bukan segala – galanya kok.  

Fa : Bagaimana kelanjutan hubungan informan setelah mengetahui secara nyata 

pacarnya tersebut? 

GD : yaa kita masih menjalin hubungan, jadian sampe sekarang aja. 

Hehehe.lumayan  awetlah 

 

Motif Yang Mendasari Mahasiswa Dalam Memilih Pacar Melalui Media 

Situs Jejaring Sosial : 

Fa : Apa alasan utama yang mendasari informan mengakses dan tergabung 

dalam situs jejaring sosial tersebut? 

GD : alasan utama yaa? Hmm, yaa itu tadi. Awalnya kan aku gabung di jejaring 

sosial kayak FB itu kan karena penasaran aja, kok temen – temenku banyak 
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yang pake fb-an  gitu. Lha, daripada ntar aku dibilang gaptek, aku akhirnya 

memutuskan buat join facebook. Yah, awalnya sih nggak ngerti gunanya apa. 

Cuma tambah – tambah temen  aja sih, di fb itu. Yauda, ehh, nggak taunya 

malah dapet cowok dari facebook. Yaudah beneran. Hehehe. 

Fa : Apa motif atau dasar pertimbangan informan memutuskan untuk berpacaran 

atau menjalin status hubungan tertentu dengan teman lawan jenis dalam 

jejaring sosial? 

GD : hmm, apa ya? Aku kan awalnya nggak sengaja. Jadi yaa nggak 

mempertimbangkan secara khusus dari segi gimana – gimananya. Bisa jadian 

pun nggak disangka – sangka sih. Kan balik lagi yaa, pada awalnya aku 

Cuma bertujuan untuk mencari teman, menambah teman, menjalin hubungan 

pertemanan. Trus aku kenalan sama dia, cowokku itu yaa awalnya kita 

sebagai teman, ehh, lama – lama kok nyambung, yaudah, kita oke – oke aja. 

Lagiankan aku balik lagi awalnya, emang aku ngerasa nyaman ngobrol sama 

dia. Menurutku, kalo emang aku ngerasa nyaman sama seseorang itu, dan 

orangnya baik, kenapa enggak gitu lho. Belum tentu juga orang yang emang 

aku tau kesehariannya dan aku temui sehari – hari itu malah bisa buat aku 

nyaman. Walopun dia belum pernah aku temui sama sekali tapi 

kepribadiannya sudah seperti kayak nggak asing gitu di akunya, hehehe. Jadi 

ibaratnya apa ya? Kalo menurut aku nggak ngaruh, mau kita enggak pernah 

ketemu ato kenal sebelumnya, yang penting kita ngerasa nyaman satu sama 

lain, itu sudah cukup. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: ES (L) 

Umur: 21 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 6 

Angkatan: 2009 

Pekerjaan Orang Tua: Pegawai BUMN 

Jumlah Saudara: 0. Anak tunggal 

Tentang Informan : 

Fa : Bagaimana aktivitas keseharian? Baik di kampus atau dirumah! 

ES : Aku punya aktivitas yang lumayan padet sih. cuman kalo di kampus 

palingan cangkruk gitu sama temen kalo misal uda gak ad kuliah lagi. Trus 

biasa ya makan di kantin. Oiya, dulu akau juga pernah ikut gerakan organisasi 

sosial di kampus, gara – garanya ya diajak temen. Halah sing koyok demo – 

demo ngunu iki lho mbon, haha. Tapi suwi – suwi aku juga males. Misale nek 
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di rumah ya, aku seneng kalo wis mbuka komputer trus ke game online, ini 

sing bikin aku lupa waktu kadang –kadang bisa nyampe seharian. Juga aku 

jarang di rumah kok, nek sepi gitu yo enakan metu ae. 

Fa : Apa ada kegiatan lain diluar kampus? Kegiatan apa, dengan penjelasan! 

ES : 

Fa : Apakah informan sudah memiliki pasangan/pacar? 

Kalo lagi gak ngampus sama males di rumah uaku tuh ikutan nongkrong 

gitu sama temen – temen, trus kadang ngajak pacar juga. Kan aku uda hampir 

setahun ini ikut di SB (salah satu komunitas mobil drag di Surabaya), jadi yo 

lebih enak daripada kegiatan sing di kampus, bosen, hehe.. Aku lho yo pernah 

ikut kejurnas itu kalo dipercaya sama ketua komunitasnya, ya lumayan buat 

tambah pengalaman tentang mobil. 

ES : 

Fa : Berapa kali informan berpacaran hingga saat ini? 

Aku jelas lah punya  pacar, uda lama juga kok, sekitar 2 tahunan kita 

pacaran. Yo bisa lama gitu juga penuh perjuangan pek, haha. 

ES : 

Hubungan Sosial : 

Bisa dibilang aku wis pernah pacaran 4 kali. Gini – gini tak jelasin yo, sek 

tah, yang pertama dewe pas aku jek SMP, kecut pek tapi pacaran bau kencur. 

Trus aku baru masuk SMA juga itu, habis gitu terakhir pas mau lulusan 

itupun mek seminggu-an, hahaha. 
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Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan keluarga? 

ES : 

Fa : Dari keluarga atau latar belakang keluarga seperti apa informan? 

hubunganku sama keluarga sih ya biasa – biasa aja gak terlalu deket juga, 

soalnya kan bapak ibu kalo pulang ke rumah uda sore, itupun kalo aku di 

rumah baru ngobrol. Ya bisa dibilang jarang ngobrol sih kalo gak bener – 

bener ada yang perlu untuk diomongin baru ngomong gitu, tapi bukan berarti 

gak baik, hubunganku sama ortuku baik – baik kok. 

ES : 

Fa : Bagaimana hubungan sosial antara informan dengan teman sebaya/sahabat? 

Keluargaku sih termasuk dalam menengah atas, tapi berkecukupan. Sanguku 

ae kata temen – temen lumayan banyak, kadang dikasih sama ortuku 2 juta – 

3 juta kadang, gak nentu juga sih, yo alhamdulillah, hehee. Trus nek urusan 

peandidikan ortuku juga disiplin, aku jauh – jauh gini uda disuruh kalo kerja 

minimal kayak bapak, trus juga kuliahku harus tepat waktu. Ortuku dua – 

duanya lulusan sarjana, kayk gitu ya bisa dibilang berpendidikan lah. 

ES : 

Fa : Apakah informan mempunyai kriteria khusus dalam memilih teman atau 

sahabat? 

Aku sama temen itu yo deket ko, biasa gak pake gap – gap an atau aku pilih 

– pilih temen. Nggak sih biasa, aku juga punya prinsip kalo kita banyak 

temen gak mudah tersesat dalam hidup, yauweslah akeh dadine. 
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ES : 

Interaksi Sosial Mahasiswa Dalam Mendapatkan Pacar Melalui Media Situs 

Jejaring Sosial : 

Cuman aku yo gak gelem nek arek sing mbujuk’an, masio elek lho yo gak 

opo – opo, anake yo rame ngunu nek diajak ngobrol – ngobrol, umum sih, 

gak sing khusus yaopo ngunu gak. 

Fa : Dalam jejaring sosial apa, informan menjadi salah satu penggunanya? 

Sebutkan apa saja jika lebih dari satu jejaring sosial! (Ex: FB,twitter,blogger, 

dll.) 

ES : Kalo jejaring sosial aku tuh punya tiga sih, facebook, twitter sama tumblr. 

Dimana ketiganya tu emang tak butuhin gitu lho. Soalnya kan kalo gak punya 

nanti dibilangnya ketinggalaan jaman, gak gaul kek macem – macem lah. 

Fa : Menurut informan, hal apa yang didapat informan setelah mengakses situs 

jejaring sosial? 

ES : Trus misal aku habis make jejaring sosial itu, ya aku bisa dapet lebih 

informasi – informasi yang emang gak tau sebelumnya. Kayak tentang statuse 

arek gek lapo, trus juga kadang ada jadwal kejurnas yang uda di tag sama 

temen ke FB, ya kurang lebih ngono se. Nek twitter iku sing paling TOP 

BGT, hehe.. enak ae kalo main twitter, ya hampir sama kayak kalo aku main 

game, gak kenal waktu. Trus tumblr sendiri itu ya jejaring sosial buat kita 

chat bebas tapi maknanya tentang sindiran terhadap instansi tertentu di 
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pemerintahan supaya mereka jug bisa lebih memajukan negri ini lebih baik 

lagi, begitu mas mbon,hehe. 

Fa : Dari situs jejaring sosial apa informan mendapatkan pacar? 

ES : Aku ndapetin cewekku tuh lewat FB, percaya nggak percaya. Padahal ya 

emang aku uda mulai eksis di situ, trus ada anak yang lumayan menarik, 

akhirnya jadian deh lewat FB. 

Fa : Apakah informan memiliki kriteria khusus dalam mencari pasangan / pacar 

yang ada dalam jejaring sosial? Kriteria seperti apa? 

ES : Nek kriteria iku aku yo gak seberapa ngaruh sih cuman dari sifatnya anake 

enak diajak ngorol, nyambung trus perhatian sama aku. Dan fisiknya emang 

cantik juga, hidungnya mancung gak pesek trus tingginya pas lah gak terlalu 

tinggi dari aku. 

Fa : Bagaimana awal mula cerita informan mendapat kenalan lawan jenis /pacar 

melalui situs jejaring sosial tersebut? 

ES : Pertamane yo aku emang niat buat punya pacar di FB, soale aku kan yo wis 

bosen njomblo gitu. Habis itu aku sengaja cari – cari cewek lewat FB. Habis 

itu aku sengaja searching buat cari cewek. Pas ketemu ada satu yang klop 

sama pandanganku trus aku nglakukin obrolan lebih intens yang aku mulai 

tukeran nomer hape trus telponan sampe bener – bener enjoy sama dia, dia 

juga nyaman diajak ngobrol. trus kok ya pas malem itu aku kepikiran pengen 
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nembak dia tapi bingung, akhirnya aku mbuka fb trus tak ajak ngobrol – 

ngobrol agak romantis, ya akhirnya aku nembak dia mau, yauwes pacaran, 

hehe. 

Fa : Setelah menjalin suatu hubungan yang lebih intim/berpacaran, apa yang 

dilakukan informan? 

ES : Oalah tindakan yang tak lakuin habis ketemu sama dia, ya paling tak ajak 

jalan – jalan, makan nongkrong bareng sama temen – temenku anak drag, trus 

juga dia tak ajak nonton drag kejuaraan, hmm nek yang lebih intim apa ya, 

aku ciuman aja mulai pipi, kening sampai bibir,nkoyok pacaran biasane. He 

tapi ojok salah yo, aku malah paling seneng nek lagi pelukan, rasane yaopo 

ngunu, nggarai ati enak, hehe. 

Fa : Apakah informan pernah menemui pacarnya secara langsung setelah 

berkenalan melalui jejaring sosial? 

ES : Yang pasti seneng lah bisa ketemu anake, aku duluan sing ngajak ketemuan. 

Pas besoknya uaku langsung ngajak ketemu, ya kenapa ya biar tahu satu 

saling kenal lebih deket ngunu, tapi lek fisik aku yo percaya kok cuman 

pengen pembuktian aja mas mbon. 

Fa : Berapa lama waktu yang diperlukan mulai dari berkenalan pada situs 

jejaring sosial hingga bertatap muka secara langsung? 
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ES : Pas ketemuan sama dia juga gak makan waktu lama kok, paling sehari dua 

hari aku wis isok ketemuan. Ketemuannya di Mall lho, hehe. 

Fa : Setelah bertemu, bagaimana pendapat informan mengenai pacarnya yang 

dipilih melalui jejaring sosial tersebut? 

ES : Aku seneng ketemu areke, wis pokoke baik lah, trus areke cantik kok buat 

aku, gak salah. emm trus op maneh yo, yo iku seh sing aku ngerti pas 

ketemuan mbek calon pacarku iku. 

Fa : Apakah ada hal yang berbeda atau ketidaksesuaian yang terjadi pada pacar 

informan tersebut mengenai hal-hal yang di bagi oleh pasangan anda melalui 

jejaring sosial dan pada kenyataannya yang anda temukan? (ex: penampilan 

fisik, sifat,latar belakang pendidikan, dll) 

ES : Kalo hal yang gak sama atau beda habis aku ketemu sama dia tuh ya gak 

ada, aku gak nemu sih. Iya, mulai penampilan sampe sifatnya sama kayak di 

FB, malah bisa dibilang anaknya lebih cantik pas uda ketemuan, hehehe. 

Fa : Bagaimana kelanjutan hubungan informan setelah mengetahui secara nyata 

pacarnya tersebut? 

ES : Hubunganku sama pacarku sampe sekarang yo masih lanjut, tambah deket 

malahan, uda 2 tahun ini jalan paling, syukurlah awet, do’ano ae lah mas 

mbon supaya langgeng yo, thx. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN NON SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: WN (P) 

Umur: 20 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 4 

Angkatan: 2010 

Penilaian Informan Non Subyek Terhadap Informan Subyek: 

Fa : Apakah anda mengenal informan? 

WN : Sama, di aku kenal lah, kenal baik malah. 

Fa : Sejak kapan anda mengenal informan? 

WN : Dia lho temenku dari SMA sampe sekarang 

Fa : Sedekat apa hubungan yang terjalin antara anda dengan informan? 

WN : Aku tuh sama dia uda deket banget pokoknya, contohnya aja kalo aku 

lagi ada masalah sdikit aja pasti dia mau langsung bantuin, gak pake liat 
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Motif Yang Mendasari Mahasiswa Dalam Memilih Pacar Melalui Media 

Situs Jejaring Sosial : 

Fa : Apa alasan utama yang mendasari informan mengakses dan tergabung 

dalam situs jejaring sosial tersebut? 

ES : Aku yo ngrasa gaptek ntar kalo gak ngikuti apa sing lagi hot – hot nya saat 

ini, kalo ngetrend ya gak ada salahnya kan ngikuti, biar gak ketinggalan 

jaman juga toh. Apalagi kalo punya FB, twitter, itu kan kita bisa banyak tau 

informasi – informasi yang emang mudah ndapetinnya, gak kayak kalo kita 

gak punya itu. 

Fa : Apa motif atau dasar pertimbangan informan memutuskan untuk berpacaran 

atau menjalin status hubungan tertentu dengan teman lawan jenis dalam 

jejaring sosial? 

ES : Yang pertama emang aku pengen punya pacar, soalnya uda tak rasa 

waktunya tepat, trus juga pacarku pada saat itu juga gak lagi punya pacar, 

hmm trus apa lagi ya..Aku juga ngliat temen – temenku itu lho yang punya 

pacar di FB pake buat status juga “in relathionship with...” nah itu sing 

nggarai aku yo cepet – cepet pngen ndang duwe pacar. Sakjane aku yo plin – 

plan ngunu wedi nek misale areke gak sesuai ta yaopo, tapi pas habis kenalan 

trus ketemu iku yo gak ada lagi yang tak takutin maneh sih malah bersyukur, 

amin. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN NON SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: AB (L) 

Umur: 22 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 8 

Angkatan: 2008 

Tanggapan Informan Non Subyek Terhadap Informan Subyek: 

Fa : Apakah anda mengenal informan? 

AB : Aku wis lama kenal karo arek’e 

Fa : Sejak kapan anda mengenal informan? 

AB : kira – kira ya pas awal semester kuliah dulu 

Fa : Sedekat apa hubungan yang terjalin antara anda dengan informan? 

AB : Nek aku temenan ambek de’e iku wis koyok dulur dewe. Soale kan nek 

onok opo – opo kene iku yo saling ngewangi. Misal curhat opo metu 
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bareng ngunu. Sering ketemu lah aku karo de’e. Oiyo, de’e yo sering 

nginep omahku nek misal nggarap tugas sampe bengi, gak masalah se 

aku, arek’e wis tak anggep sahabatku sing paling apik kok 

Fa : Menurut anda bagaimana sifat informan di mata anda? 

AB : Sifat’e arek iku yo gak ono masalah seh, cuman paling rodo’ koyok arek 

cilik nek pas lagi milih – milih barang opo mutusno masalah. Tapi iku 

sing buat aku isok lebih beradaptasi karo arek’e sampe saiki dadi 

sahabatku. Tapi sejauh iki arek’e fine apik – apik ae, isok ngerti kondisi 

saat koncone susah maupun seneng. Enak kok arek’e dadi koncoku best 

friend, lah. hahaha.. 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan aktif dalam situs jejaring 

sosial? 

AB : Kalo di internet aku ngerti nek arek iku sering update status. Ya di FB 

twitter ngunu. Nek aku pas online kadang kita yo ngobrol – ngobrol 

kok.. 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan memiliki pacar? 

AB : Aku ngerti kok nek arek’e duwe pacar, tapi uwis suwi mbiyen, sekarang 

wis njomblo maneh, hehehe..gak lama kok arek’e pacarane, paling 

sebulanan 

Fa : Apakah anda juga mengenal pacar informan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

INFORMAN NON SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: 

Umur: 

Daerah Asal: 

Semester: 

Angkatan: 

Tanggapan Informan Non Subyek Terhadap Informan Subyek: 

1. Apakah anda mengenal informan? 

2. Sejak kapan anda mengenal informan? 

3. Sedekat apa hubungan yang terjalin antara anda dengan informan? 

4. Menurut anda bagaimana sifat informan di mata anda? 

5. Apakah anda mengetahui bahwa informan aktif dalam situs jejaring 

sosial? 

6. Apakah anda mengetahui bahwa informan memiliki pacar? 

7. Apakah anda juga mengenal pacar informan? 

8. Apakah anda mengetahui dari mana pacar informan berasal? 

9. Apakah anda mengerti dari mana informan mendapatkan pacar? 
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AB : Lho misale aku kenal karo pacare yo enggak terlalu juga seh, sebatas tau 

dan ngerti arek’e yaopo, kan SL yo sering cerita pacare iku, padahal aku 

sempet gak ngerti nek are’e pacaran, haha.. 

Fa : Apakah anda mengetahui dari mana pacar informan berasal? 

AB : Pertamane aku gak tau nek pacare SL iku temen SMP-ku dulu, pas aku 

amat – amat’i juga biasa aja. Tapi pas dikenalno lebih deket’e aku yo 

ngerti kalo iku ternyata satu SMP sama aku, haha mbulet ae.. 

Fa : Apakah anda mengerti dari mana informan mendapatkan pacar? 

AB : Dulu pas SL dapet pacar itu aku ngerti, mulai dari kapan dan bertahan 

sampe kapan, ya karena emang aku tempat curhatnya juga, hehe.. Yang 

jelas pacarnya itu dikenal dari FB, katanya sih Cuma temen, tapi pas 

aku tanya – tanya akhir’e arek’e yo ngaku, wis pas habis itu aku yo 

dikenalin. Tapi aku sering bgt jadi tempat curhate, yang masalah 

pacarnya itu, gak suwi paling sebulan wis putus, lha kok aneh batinku, 

akhir’e de’e curhat nek lama – lam pacarnya itu kurang asyik gak kayak 

pas kenal di FB, dan emang gak ada chemistry lagi seh.. 
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materi samasekali lagi, jadi dia tau banget kalo emang temennya lagi 

butuhin. Trus juga kalo lagi nongkrong gitu di juga sering curhat 

masalah pribadinya sama siapa aja, uda percaya banget sama aku, jadi 

kita ya bisa dibilang bersahabat mas, hehe.. 

Fa : Menurut anda bagaimana sifat informan di mata anda? 

WN : Anaknya baik kok, baik banget malah. Aku kalo lagi jalan sama di 

kebanyakan ditraktir, hehe. Trus kita juga ngobrol – ngobrol curhat gitu 

deh. Lain daripada temen – temen yang lain, nyaman diajak hal 

apapun.. 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan aktif dalam situs jejaring 

sosial? 

WN : Aku ngerti kok kalo dia tuh sering banget online FB, twitter gitu sih.. 

Tapi dia manfaatinnya juga cerdas sosalnya gak melulu dibuat cari 

temen aja tapi juga buat cari info – info tugas kuliahan gitu. Temennya 

juga banya di FB. Yang paling sering aku ketemu dia soalny kita kan 

ngobrol – ngobrol juga di jejaring sosial itu. tuker pendapat, enaklah 

pokoknya, dan yang jelas aku ngerti banget dia sering pake FB itu pas 

aku online, hehee.. 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan memiliki pacar? 
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WN : Temenku itu (GD) kalo uda bahas cowok paling asyik deh. Aku yang 

paling ngert gimana pacarannya, kan mulai dulu akau uda jadi 

sahabatnya. Mulai SMA uda dua kali pacaran, trus SMP sekali juga, 

sekarang kuliah dan awet, hehe.. 

Fa : Apakah anda juga mengenal pacar informan? 

WN : Pasti aku tau banget dan kenal banget sama cowok – cowoknya temenku 

itu (GD) sampe mantan – mantannya juga masih kenal kok.. 

Fa : Apakah anda mengetahui dari mana pacar informan berasal? 

WN : Dulu pacarnya dia tuh juga temen kita di FB, tapi lama – lama mereka 

yang pacaran, haha, seneng sih tapi kaget lah mas..Hmm kalo pas aku 

tau cowoknya itu perhatian sama dia trus baik sih, lebih dewasa juga.. 

Fa : Apakah anda mengerti dari mana informan mendapatkan pacar? 

WN : Dia (GD) tuh dapet cowoknya dari FB, dulu kan kenalan trus kita 

bertiga emang temenan lewat FB. Lha temenku ini emang pengen cari – 

cari temen sebanyak – banyaknya. Terutama emang cowok, trus dia 

(GD) ya cerita – cerita gitu soal cowoknya, aku sih cuman ngasih 

tanggepan positif, yauda akhirnya mereka jadian dan awet toh smpe 

sekarang. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

INFORMAN NON SUBYEK PENELITIAN 

I. Identitas Informan 

Nama: CP (L) 

Umur: 21 Tahun 

Daerah Asal: Surabaya 

Semester: 6 

Angkatan: 2009 

Tanggapan Informan Non Subyek Terhadap Informan Subyek: 

Fa : Apakah anda mengenal informan? 

CP : Aku udah lumayan lama sih kenal dia (ES). 

Fa : Sejak kapan anda mengenal informan? 

CP : palingan taun 2009 itu pas ada acara kejurnas Drag Race di Surabaya. 

Fa : Sedekat apa hubungan yang terjalin antara anda dengan informan? 

CP : Anaknya enak jadi temen. Bisa membaur sama sapa aja. Baik juga, Aku 

pernah, eh nggak Cuma pernah sih dipinjemin mobilnya, tapi ya gitu 
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cuman disuruh ganti bensin aja. Kan lumayan toh, pokoknya aku 

percaya deh udahan sama sahabatku tuh.. Kadang juga keluar sama 

keluarganya juga diajakin, hehehe.. 

Fa : Menurut anda bagaimana sifat informan di mata anda? 

CP : Anaknya suka sekali bergaul kok, gampang ndapetin temen. Trus apa ya 

paling dia gak pernah pelit, kalo ada rezeki juga dibagi sama temen – 

temennya. Hmm, enjoy lah anaknya. Oiya, nilainya juga lumayan kok 

IP-nya diatas rata – rata 2,75, biarpun tetep kalo nongkrong lagi kumpul 

sama klubnya sampe pagi, hahaha 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan aktif dalam situs jejaring 

sosial? 

CP : Anaknya suka banget kalo uda di depan komputer atau laptop. Yang ada 

paling online sama nge-Game. Hobinya emang. Pernah waktu kapan itu 

aku lupa, dia pernah ngobrol sama cewek yang dimana aku tuh 

ngagetin, dia malu, hahahaaa...Trus apa lagi ya kalo dia sering pake FB 

gitu buat nge-tag foto – foto mobil Drag, bahkan jadwal –jadwalnya 

yang tidak kalah menarik, uda sih itu aja yang tak ngerti.. 

Fa : Apakah anda mengetahui bahwa informan memiliki pacar? 

CP : Ngomong – ngomong masalah cinta nih, dia itu uda pacaran, punya 

pacar. Kalah aku aja belum, hehe.. 
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Fa : Apakah anda juga mengenal pacar informan? 

CP : Kalo awalnya dulu aku gak seberapa kenal sih sama pacarnya itu, soalnya 

kan dia emang tiba – tiba aja lewat FB itu. Tapi yang namanya temen 

pasti donk aku dikenalin, sampe sekarang pacaran dan aku anggep 

pacarnya uda kayak adikku juga. 

Fa : Apakah anda mengetahui dari mana pacar informan berasal? 

CP : Pertamane sih emang aku gak tau kalo ternyata pacarnya dia (ES) itu 

temennya temenku, haha sempet kaget juga dunia ini sempit ya. 

Biarpun gitu yo tak dukung dia pacaran sama sapa ae, aku kan temen 

sekaligus sahabatnya, jadi yo ngasih respon baik lah. 

Fa : Apakah anda mengerti dari mana informan mendapatkan pacar? 

CP : Awalnya sih emang anak itu uda bosen njomblo gitu. Habis itu dia 

sengaja cari – cari cewek lewat FB. Pas ketemu ada satu yang klop 

sama pandangannya, terutama cantik sih aku taunya langsung diajak 

ngobrol kan kliatan itu dari status sama wall di FB, akhirnya gak lama 

mreka jadian juga, hahah gak sabar tapi langsung bisa dapet gitu aku 

jug kaget. Tapi salut lah buat dia, smoga langgeng aja sih gitu. 
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Matriks Hasil Penelitian 

Interaksi Sosial Mahasiswa FISIP UNAIR Yang Mendapatkan Pacar Melalui 

Situs Jejaring Sosial 

Informan 

Pertanyaan 

I 

SL 

II 

GD 

III 

ES 
1. Jejaring Sosial 

yang dimiliki 
informan 

Facebook, twitter, 
Yahoo 

Messenger, 
foursqure 

Facebook, twitter, 
tumblr 

Facebook, twitter 
tumblr 

2. Hal yang 
didapat setelah 
mengakses 
situs jejaring 
sosial 

Memperoleh 
banyak informasi 

Banyak teman, 
kenalan baru 

Informasi, dan 
pertemanan 

3. Dari situs 
jejaring sosial 
mana 
mendapatkan 
pacar 

Facebook Facebook Facebook 

4. Kriteria khusus 
dalam mencari 
pacar dalam 
situs jejaring 
sosial 

Dapat 
berkomunikasi 
dengan baik, 

enjoy 

Kenyamanan dalam 
berkomunikasi 

Nyambung, 
menarik secara 

fisik 

5. Proses Interaksi 
sosial dalam 
mendapatkan 
pacar melalui 
jejaring sosial 

Bergabung pada 
situs jejaring 

sosial facebook, 
Mendapat 
permintaan 

pertemanan dari 
pacarnya-

berkenalan-
berteman-

bertukar kontak 
pribadi-

berpacaran-
bertemu secara 

Bergabung pada 
situs jejaring sosial 

facebook-
berkenalan dengan 
pacarnya,menjalin 

kedekatan yang 
cukup 

intens,bertemu 
secara tatap 

muka,berpacaran   

Bergabung pada 
situs jejaring 

sosial facebook, 
mencari 

kenalan/pacar, 
melakukan 
pertemuan, 

bertukar data 
kontak pribadi, 

menjalin 
hubungan dekat, 

berpacaran. 
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fisik 
6. Pendapat 

setelah bertemu 
Canggung Cukup baik Baik, 

menyenangkan 

7. Apakah 
terdapat hal 
ketidaksesuaian 
antara 
infromasi yang 
dibagi melalui 
jejaring sosial 
dan 
kenyataannya 

 

Ya, dari sifatnya 
yang jauh lebih 
pendiam pada 
dunia nyata 

Tidak Tidak 

8. Kelanjutan 
hubungan 

Putus setelah 1 
bln berpacaran 

Tetap berlanjut 
hingga saat ini 

Tetap berlanjut 
hingga saat ini 

9. Motif memilih 
pacar melalui 
situs jejaring 
sosial 

Tidak sengaja, 
dan kebetulan 
pada saat itu 

merasa nyaman 

Kenyamanan yang 
diberikan pacar 

Ingin segera 
mendapatkan 
pacar melalui 
situs jejaring 

sosial 
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