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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana tahapan dalam suatu hubungan 

commited romantic relationship yang dilakukan oleh pasangan yang bertemu 

melalui media sosialdalam perkenalnnya atau termediasi oleh teknologi atau 

yang sering dikenal dengan virtualrelationshipyang dilakukan oleh pasangan 

pengguna media sosial. Terminologi “virtual” mengacu pada esensi, bukan 

sesuatu yang nyata. Virtual relationshipini berasal dari pengalaman berada di 

dalam cyberspace atau yang biasa disebut dengan virtual reality. Kata 

cyberspace pertama kali digunakan oleh William Gibsondalam novelnya 

“Neuromancer” di tahun 1984, sebuah novel science fiction. Novel ini 

mengisahkan individu-individu dapat menghubungkan sistem syaraf mereka 

dengan jaringan komputer global dan membentuk sebuah pengalaman yang 

disebut virtual reality. Kata “virtual” secara umum memiliki artian “yang 

tidak nyata, maya”. 

Fenomena komunikasi virtual ini muncul oleh karena hadirnya teknologi 

yang disebut media sosial atau sosialmedia.Sosialmedia adalah fase perubahan 

dimana bagaimana orang menemukan, membaca, dan membagi-bagikan 

berita, informasi dan konten kepada orang lain. Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein dalam bukunya “Users of the world, unite! The challenges and 
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opportunities of SocialMedia” mendefinisikan media sosial sebagai sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi 

dan teknologi web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran 

user-generated content(Business Horizons 53(1): 59-68). Media sosial kini 

menjadi ruang kehidupan baru bagi masyarakat. Kebanyakan orang ketika 

bangun tidur benda yang pertama dicari adalah handphone, dimana dengan 

handphone orang-orang dapat memasuki socialmedia.   

Sedangkan komunitas virtual adalah kumpulan atau sekelompok orang 

yang muncul berdasarkan adanya kepentingan yang sama oleh berbagai pihak 

dan timbulnya interaksi secara berkesinambungan oleh pihak-pihak yang 

terlibat dalam komunitas tersebut. Sehingga yang dimaksud komunikasivirtual 

adalah komunikasi (proses penyampaian dan penerimaan pesan) 

menggunakan (melalui) cyberspace/ruang maya yang bersifat interaktif. 

Dengan kata lain internet menjadi syarat berlangsungnya komunikasi virtual 

sebab internet adalah alat perantaranya. Akibatnya menimbulkan peralihan 

gaya atau kebiasaan manusia dalam berkomunikasi menyampaikan pesan dan 

informasi dengan sesamanya, hal ini dikarenakan dalam bentuk komunikasi 

ini manusia tidak lagi berkomunikasi pada waktu dan tempat yang sama.  

Hadirnya internet ini memudahkan manusia untuk berkomunikasi tidak 

terhambat oleh jarak, waktu, biaya serta kesulitan lainnya seperti yang ada 

dalam komunikasi face to face. Hal ini menjadi sangat berbeda dengan 

komunikasi face to face atau komunikasi fisik yang mengharuskan seseorang 
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untuk berkontak langsung dengan lawan komunikasinya dalam 

menyampaikan pesan atau informasi. Dibandingkan dengan komunikasi 

virtual, komunikasi face to facememiliki lebih banyak hambatan oleh karena 

sifatnya sendiri yang masih tradisional dalam penyampaian pesannya. Salah 

satu perbedaan komunikasi virtual dengan komunikasi face to face yaitu 

adanya anonimitas dalam dunia virtual. 

Peralihan komunikasi ini disebut dengan computer mediated 

communication. Konsep ini berbicara mengenai efektifitas e-mail dapat 

digunakan dalam kasus dimana seseorang dengan frame yang berbeda dalam 

referen dan opini yang berbeda perlu untuk mencapai pemahaman yang 

umum. Teori ini mengatakan bahwa efektifitas dari pesan e-mail memuat 

pesan informasi yang equivocalsamar-samar tidak bergantung pada medium 

tetapi dapat diperbaiki dengan pengguna email mempelajari cara untuk 

mengimbangi ketajaman medium itu sediri. Dalam konsep ini menjelaskan 

kelebihan dan kelemahan e-mail sebagai media komunikasi virtual. Email 

menjadi salah satu bahasan karena media sosial baik itu facebook, twitter, 

instagram, path dan sebagainya menggunakan email untuk registrasi 

penggunanya (user). 

Kelebihan e-mail sebagai media komunikasi baru adalah memberi 

kesempatan bagi orang yang introvert untuk berkomunikasi lebih leluasa pada 

lawan bicaranya, tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu masing-masing 

user, email memberi kesempatan penggunanya untuk mengkonstruk 
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argumennya terlebih dahulu dalam proses textingnya, selain itu memberi 

kesempatan pembacanya untuk menelaah lebih dalam dan dapat diulangi 

kembali interpretasinya terhadap teks  dalam email. Selain itu email juga dapat 

mereduksi konflik dengan adanya jarak waktu dan space.  

Sedangkan kelemahan dalam computer mediated communication adalah 

seseorang tidak dapat melihat ekspresi dari lawan bicaranya ketika 

berkomunikasi, berbeda dengan face to face dengan email ini seseorang tidak 

dapat mendapatkan jawaban langsung karena adanya proses texting dan 

interpretasi user, adanya delay antara pertanyaan dan jawaban dalam 

berkomunikasi, tidak dapat memastikan adanya feedback dari lawan bicara 

bahkan bisa jadi tidak akan pernah mendapatkan feedback. 

 Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membentuk 

dunia baru yakni dunia virtual. Kemunculan dunia virtual ini mampu 

mengkonstruk pola baru interaksi manusia. seseorang dapat berinteraksi 

secara langsung tanpa batas ruang dan waktu. Akibatnya kini muncul 

hubungan romantis yang dapat dijalani dalam dunia virtual dengan termediasi 

oleh komputer ataupun teknologi lain.Media sosial mampu memberikan ruang 

baru untuk menemukan teman bahkan pasangan romantis baru.  

 Seperti halnya yang ditulis oleh niyoula dalam blognya 

mommiesdaily.com yang berjudul “ketemu jodoh lewat internet” pada 4 

Desember 2013. Dalam blognya tersebut dia bercerita mengenai 

pengalamannya bertemu dengan jodohnya melalui situs online. Situs online 
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tersebut adalah situs jual beli online. Dia mengisahkan bagaimana proses yang 

dilaluinya mulai dari perkenalan hingga berkomitmen untuk menikah. 

Singkatnya si peneliti merupakan pihak perempuan, dia merupakan penjual 

dalam situs jual beli online tersebut. Dan lelaki yang kini menjadi suaminya 

merupakan customernya. Suaminya tersebut merupakan pelanggan setia 

bahkan dia juga membantu mempromosikan bisnis onlinenya si penulis. 

Hingga akhirnya si penulis bertemu dengan suaminya dan tak lama setelah 

pertemuan itu mereka berpacaran. Setelah 1,5 tahun berpacaran mereka 

akhirnya menikah. 

Penulis  juga menuliskan bahwa potensi seseorang untuk bertemu jodoh 

atau pasangan hidup dalam dunia online cukup besar. Hal ini dapat terjadi 

karena bebearapa aspek yaitu niat yang baik, bijak memilih situs online yang 

baik dan bijak memilih pasangan. Hal ini semakin menguatkan bahwa 

kemunculan teknologi komunikasi sosial media mampu membentuk dunia 

virtual yang membawa dampak pada kehidupan manusia sendiri. Dari blog 

tersebut pula dapat diperoleh adanya kemungkinan untuk menemukan 

pasangan hidup di dunia virtual. 

 Fitur-fitur didalamnya memberikan representasi seseorang yang diwakili 

oleh hal-hal yang dipostingkan. Hal tersebut dapat berupa foto, video ataupun 

statement tertentu. Kepribadian seseorang dapat dilihat dan diamati dari 

postingan yang ada dalam akunnya.Sehingga komunikasi menjadi sangat 

fleksibel dan tak terbatas batasan apapun seperti halnya komunikasi face to 
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face yang terbatas ruang dan waktu. Adanya teknologi media sosial ini 

membentuk proses interaksi baru. Interaksi inilah yang disebut dengan 

interaksi virtual. Berbagai interaksi komunikasi dapat terjadi di teknologi ini 

seperti interaksi yang hanya bertujuan mencari teman baru untuk 

menghilangkan kebosanan hingga ajang mencari jodoh.Romantic relationship 

merupakan hubungan antaradua individu yang terdiri dari tiga dimensi yaitu 

intimacy, commitment dan passion. Definisi tersebut didefinisikan oleh Julia 

T. Wood dalam buku yang berjudul interpersonal communication: everyday 

encouters. Acker & Davis (dalam Wood, 2010) menjelaskan bahwa meskipun 

ketiga dimensi tersebut terlihat terpisah satu dengan yang lain, namun 

ketiganya berhubungan dan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang 

lain.  

Hubungan romantis dalam dunia maya (virtual) kini menjadi trend baru, 

dalam riset yang dilakukan oleh Jeffrey Hall, professor dari University of 

Kansas menemukan bahwa 7% pasangan menikah bertemu di dunia maya 

pertama kali bertemu di media sosial seperti: Facebook, MySpace dan 

ClassMates. Menjadi sangat menarik karena hubungan romantis bukanlah 

tujuan dari situs web tersebut. Data ini peroleh dari e-Harmony yang dilansir 

dalam laman TIME. Hall meneliti ketertkaitannya dan mempelajari nasib 

pernikahan yang diawali dari pertemuan di media sosial. Dalam penelitian 

tersebut Hall melibatkan 19.131 partisipan sebagai sampel, partisipan tersebut 

sudah menikah sekali antara tahun 2005-2012.  
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Penelitian ini partisipan diberikan pertanyaan dimana mereka pertama kali 

bertemu. Pilihannya antara lain situs kencan online, surat elektronik, pesan 

instan, komunitas online chat room, game virtual atau situs jejaring sosial 

lebih muda dan menikah pada waktu baru-baru ini dibandingkan dengan 

mereka yang bertemu lewat media lain di internet.Fakta yang sangat 

menakjubkan juga diperoleh dalam riset ini, yaitu ketika kepuasan pernikahan 

para partisipan dibandingkan, terungkap bahwahubungan pasangan yang 

berawal dari jejaring sosial ternyata lebih bahagia daripada hubungan yang 

berawal dari kencan online dan cara offline atau tradisional. 

Hal ini menjadi bentuk baru dari sebuah hubungan romantis. Hall juga 

menilai bahwa situs jejaring sosial juga memiliki kelebihan lain daripada situs 

kencan online. Pengguna jejaring sosial tidak merasa terbebani oleh tekanan 

untuk menemukan pasangan dan rasa cemas harus menampilkan kesan baik. 

Seperti halnya di Facebook, mereka yang melihat profil adalah orang-orang 

yang dekat dan mengenalnya seperti teman, relasi dan sebagainya. Hal ini 

menjaga seseorang agar tetap jujur. Hasilnya, pecakapan, pengamatan, dan 

interaksi di situs jejaring sosial lebih santai, rendah resiko, bebas dari tekanan 

dan harapan menemukan calon pasangan sekaligus penolakan dari calon 

pasangan. 

 Hal serupa juga dikemukakan oleh D’Amico yang mengatakan bahwa 

internet menjadi tempat perdana untuk interaksi sosial. Seseorang dapat 

berbagi mengenai kehidupannya sehari-hari, berbicara mengenai kepentingan 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-8 

 

 

 

SKRIPSI            TAHAPAN DALAM HUBUNGAN             KHUSNUL ALIF N  

dengan orang lain, dan menjaga hubungan dengan keluarga dan temannya 

melalui e-mail, chatroom, instantmessaging dan media serupa lainnya 

(D’Amico,1998). 

Di Indonesia sendiri internet sangat digemari oleh penduduknya. 

Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia memasuki peringkat 3 terbesar di 

dunia. Dalam riset yang dilakukan oleh Nielsen dinyatakan bahwa user 

mencapai 71 juta users. Dari jumlah tersebut 41 juta diantaranya mengakses 

lewat sosial media seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, LinkedIn, 

Google+. Jumlah pengguna internet di Indonesia terus mengalami 

peningkatan secara pesat. Dari tahun 2006 yang awalnya berjumlah 20 juta 

kini pada tahun 2015 meningkat hingga  mencapai 100 juta. Riset MarkPlus 

Insight ini dilakukan dibeberapa kota besar di Indonesia diantaranya yaitu 

Jakarta, Bodetabek, Semarang, Medan, Denpasar, Makasar, Bandung, 

Surabaya, Palembang. Jumlah user internet Indonesia memimpin peringkat 

jumlah user internet tertinggi di kawasan asia pasific (Sumber: 

Ipsos,”Interconnected World:Communication& SocialNetworking, March 

2012).  

Total jumlah penduduk Indonesia berjumlah 245.613.043 jiwa, 55 juta 

diantara aktif menggunakan internet. 43 juta orang menggunakannya untuk 

mengakses facebook dan 19,5 juta lainnya menggunakan internet untuk 

mengakses twitter (Sumber: idesocial.wordpress.com). Pengguna internet di 

Indonesia sangat tinggi, hampir 25% dari penduduknya menggunakan internet 
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secara aktif. Fakta ini mendukung adanya potensi masyarakat Indonesia 

melakukan hubungancommitted romantic relationship yang dengan 

perkenalan melalui media sosial. Hubunganini dapat dilakukan melalui sosial 

media seperti yang sudah dijelaskan diatas yakni Facebook, Instagram, Path, 

Twitter dan sebagainya. 

 Hubungan virtual menjadi unik karena seseorang dapat menjalin hubungan 

romantis dengan orang lain tanpa pertemuan tatap muka terlebih dahulu sangat 

kontras dengan pernyataan Chaikin bahwa individu biasanya tidak terlibat 

dalam pengungkapan diri (self discloser) dengan yang lain sampai mereka 

yakin bahwa telah membentuk “dyadicboundary” memastikan bahwa 

informasi yang diungkapkan oleh salah satu tidak bocor oleh anggotya lainnya 

yang nantinya akan merespon negatif atas pengungkapan tersebut (Chaikin, 

1997). Terdapat bahaya yang jelas dalam mengungkapkan informasi pribadi, 

seperti resiko ejekan atau penolakan langsung oleh teman-teman dan keluarga 

(Pennebaker, 1989). 

Dengan virtualreality ini dapat mengoposisi gaya hubungan romantis 

tradisional. Seperti yang dikatakan oleh Kattelyn McKenna dalam penelitian 

bahwa adanya anonimitas tinggi dalam komunikasi internet menghasilkan 

keintiman dan kedekatan yang lebih besar pula. Anonimitas relatif dari 

internet sangat mengurangi risiko pengungkapan diri, terutama tentang aspek 

intim diri karena orang dapat berbagi keyakinan batin seseorang dan reaksi 

emosional dengan jauh lebih sedikit rasa takut ketidaksetujuan dan sanksi 
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(McKenna and Bargh,1999, 2002). Dalam hubungan virtual seseorang tidak 

bisa melihat, menyentuh ataupun berbicara secara langsung dengan 

pasangannya. Hubungan ini hanya terhubung oleh internet dan komputer. 

 Hubungan virtual ini tidak hanya terjadi melalui media sosial saja, tetapi 

juga melalui media lain seperti agen jodoh online, gameonline, komunitas 

online dan sebagainya. Proses dalam tiap aplikasi online inipun tidak jauh 

berbeda dengan media sosial. Perkembangan teknologi aplikasi pertemanan 

online kini semakin berkembang dan terus diperbarui dengan fitur-fitur baru. 

 Terdapat dua alasan yang membuat seseorang berkomitmen dalam suatu 

hubungan yang pertama yaitu seseorang berada dalam kenyamanan dan yang 

kedua untuk menghindari konsekuensi negatif yang mengikuti dalam suatu 

hubungan. Dalam hubungan virtual mungkin berbeda dengan hubungan 

tradisional, kenyamanan dapat dirasakan dalam interaksi dengan pasangan 

virtualnya. Konsekuensi negatifdapat minimalisasi dalam hubungan 

virtualkarena dalam hubungan ini pelakunya tidak kontak langsung dengan 

pasangannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi negatif 

ada dalam virtual reality. Seperti yang dikemukakan oleh Cooper dan 

Sportolari (1997) dalam DeVito (2007) bahwa terdapat banyak keuntungan 

dalam melalukan hubungan online. Seperti contohnya, hubungan online lebih 

aman dalam menghindari potensi kekerasan fisik dan penyebaran penyakit 

seksual (DeVito, 2007:230). 
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  Tahapan yang terjadi dalam suatu hubungan oleh dua individu tentutidak 

bisa disamakan karena itu sangat personal. Joseph A. DeVito dalam bukunya 

Interpersonal Communication mengemukakan tahapan tersebut ke dalam 

sebuah model, yang dikenal dengna a Six-Stage Model of Relationship. 

Menurut model yang dibuat oleh De Vito  suatu hubungan digambarkan 

melewati contact, mereka akan mengawali hubungan dengan melihat 

penampilan fisik, perilaku verbal maupun nonverbal, keterbukaan, kehangatan 

yang mereka tonjolkan sehingga membentuk persepsi di benak kita tentang 

gambaran orang tersebut. Kemudian memulai dengan interaksi yang umum 

seperti menanyakan nama.  

  Tahapan ini tentu akan selalu dilalui oleh pasangan romantis manapun di 

dalam kehidupan nyata Selanjutnya, tahap Involvement, dimana mulai 

mengenal lebih jauh pasangan. Untuk meningkatkan tahapan hubungan, perlu 

perhatian lebih untuk menunjukan keseriusan. Dalam penelitian ini mencoba 

menjelaskan apakah pasangan commited romantic relationshipyang 

berkenalan melalui media sosial atau secara virtual ini melalui tahap ini juga, 

dengan melihat konteksnya yaitu hubungan dunia maya dimana seseorang 

tidak berkontak langsung hanya berkontak melalui teks (visual) dan suara 

(audio). 

  Memasuki tahapan Intimacy, terdapat dua fase yaitu Interpersonal 

commitment dan Socialbonding. Kemudian deterotion,  berkaitan dengan 
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mulai adanya perbedaan yang mengacu pada konflik. Tahapan ini, seseorang 

memiliki pilihan untuk memeperbaiki hubungan (repair) atau menyudahi 

hubungan (dissolution).  

Fakta lain yang membuktikan bahwa hubungan romantis di dunia maya 

semakin meningkat yaitu Ellen dan Sherri Schneider (2002) mengatakan 

bahwa kencan online merupakan versi baru dalam suatu hubungan romantis. 

61% dari single Amerika mencari teman kencan di internet (Fagan,2001). 

Kebanyakan dari mereka menemukan pasangannya, beberapa diantaranya 

lanjut hingga ke tahap menikah dan yang lain berada dalam hubungan 

romantis maupun pertemanan jangka panjang (Clements & Mc Lea, 2000). 

Baik wanita maupun pria, keduanya sama-sama terlibat dalam e-mailing 

maupun chatting dalam internet. Namun, penemuan Caldwell dan Peplau 

(1982) menyatakan bahwa wanita ditandai hubungan mereka terbentuk 

melalui internet karena lebih intim daripada laki-laki. Terbentuk 4 hubungan 

dekat dalam internet dari aktivitas wanita maupun pria didalamnya yakni: 

kenalan, teman, teman dekat dan hubungan romantis. 

 Diantara keempat bentuk hubungan tersebut, hubungan romantis memiliki 

persentase tertinggi karena dalam penemuan ini menyatakan bahwa wanita 

dan pria yang terlibat hubungan romantis tidak secara signifikan berbeda. 

Penelitian McKenna juga membuktikan hubungan dalam internet jauh lebih 

lama/longlasting dibandingkan dengan hubungan tradisional (face to face). 
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Penelitian tersebut melibatkan 568 partisipan dalam rentang usia 13 -70 tahun. 

Hasil dari beberapa penilitian sebelumnya menyebutkan bahwa 68% 

partisipan dapat berhubungan secara face to face selama 6 bulan, 55% 

partisipan bertahan hingga 24 bulan secara face to face, 48% partisipan 

bertahan hingga 36 bulan secara face to face dan persentase tertinggi terletak 

pada 71% partrisipan mampu bertahan dalam berhubungan 24 bulan secara 

online. Berbeda jauh dengan jumlah persentase partisipan yang mampu 

bertahan selama 24 bulan secara offline atauface to face.  

Berbeda dengan riset-riset sebelumnya, riset ini berfokus pada bagaimana 

tahapan yang terjadi dalam hubungancommitted romantic relationshipyang 

dilakukan oleh pasangan yang berkenalan melalui media sosial. Selain itu 

penelitian ini juga berusaha mengungkap adakah perbedaan tahapan dalam 

membangun hubungan romantis face to face dengan committed romantic 

relationship yang perkenalannya melalui media sosial (virtual). Dimana hal 

tersebut memungkinkan adanya keunikan dalam prosesnya. Jika riset 

sebelumnya hanya membahas mengenai transformasi komunikasi virtual 

beserta dampak maupun manfaatnya bagi usernya, riset ini lebih mendalami 

salah satu bentuk relationship yang terjadi sebagai implikasi adanya sosial 

media yaitu committed romantic relationship. Sehingga hal inilah yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu 

untuk menjawab pertanyaan mengenai tahapan dalam hubungan committed 

romantic relationship yang dilakukan oleh pasangan dimana mengawali 
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perkenalan mereka melalui media sosial, peneliti akan menggunakan 

pendekatan kualitatif agar dapat memahami fenomena yang dikaji secara 

mendalam. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanatahapan-tahapan dalam membangun hubungan committed 

romanticrelationship yang dilakukan oleh pasanganyang berkenalan 

melalui media sosial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran mengenai tahapan yang 

dilaluidalam hubungan pasangan committedromantic relationship yang 

bertemu melalui media sosial. 

1.4Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran dan penjelasan 

mengenai tahapan yang dilalui oleh seseorang dalam hubungan committed 

romantic relationshipdengan pasangannya yang dijumpai dari di dunia maya 

yang kemudian hubungan mereka berlanjut hingga pernikahan. Selain itu, 

penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1  New Mediadan Interaksi Manusia 
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 Tahun 2000 internet memasuki fase baru yang disebut 2.0 (web two-point-

oh), dengan fase ini  semua bisa menjadi interaktif dan menjadi area semua orang. 

Sehingga, semua orang saat ini bisa mengambil peran dan menaruh apapun 

kedalam internet. New media adalah sebuah media yang memfasilitasi interaksi 

antara pengirim dan penerima (Danaher dan Davis, 2003 p.462). Salah satu media 

baru yang sangat berkembang saat ini adalah sosialmedia. Media baru (new 

media) merupakan terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi 

komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. 

Contoh dari media yang sangat merepresentasikan media baru adalah internet. 

Program televisi, film, majalah, buku, surat kabar, dan jenis media cetak lain tidak 

termasuk media baru” (Flew(2005). New Media : An introduction.2nd Edition. 

Oxford University Press: New York. (Wikipedia). Dimana kemunculan teknologi 

new media ini berimplikasi pada adanya transformasi interaksi manusia.  

Dengan I interaksi manusia menjadi tak dibatasi oleh ruang dan waktu. 

Jika sebelum kemunculan new media seseorang hanya dapat berinteraksi tatap 

muka atau via telepon yang cenderung memiliki banyak noise. Kini dengan 

kehadiran new media interaksi manusia menjadi lebih kompleks, yang mana 

interaksi inilah yang disebut dengan interaksi virtual. Seseorang tidak perlu 

bertatap muka atau hadir secara langsung untuk berinteraksi, hanya dengan 

dukungan internet dan media yakni media sosial seseorang dapat berinteraksi di 

dunia maya. Hal inilah yang dimaksud dengan CMC (computer mediated 

communication).Menurut A.F Wood dan M.J.Smith CMC adalahsegala bentuk 
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komunikasi antar individu, individu dengan kelompok yang saling berinteraksi 

melalui computer dalam suatu jaringan.  

Holmes (2005:55) menegaskan bahwa terdapat empat poin penting 

mengenai perspektif CMC yakni memfokuskan pada keunikan komunikan yang 

terjadi di cyberspace, lebih mengkhususkan diri pada term “interaksi” dibanding 

“integrasi” yang lebih mengangkat beragam bentuk interaksi individu dibanding 

semua konteks erta ritual sosial dimana interaksi tersebut memiliki makna, tidak 

seperti media studies beberapa pembahasan CMC mengungkap bagaimana faktor-

faktor eksternal memengaruhi kegiatan komunikasi. Dan yang terakhir adalah 

dengan sedikit mengabaikan beragam bentuk interaksi sosial yang mungkin 

mendukung perspektif CMC bahwa perspektif ini memfokuskan pada integrasi 

informasi dimana komunikasi yang terjadi melalui medium komputer berdasarkan 

pada proses informasi yang dapat dijumpai dalam beragam bentuk. 

1.5.2 Committed Romantic Relationship  

 Yang dimaksud committed romantic relationship adalah sebuah hubungan 

romantis yang dijalani oleh seorang pria dan wanita yang sudah dalam tahap 

adanya komitmen. Definisi dari romantic relationshipsendiri merupakan 

hubungan antaradua individu yang terdiri dari tiga dimensi yaitu intimacy, 

commitment dan passion. Definisi tersebut didefinisikan oleh Julia T. Wood 

dalam buku yang berjudul interpersonal communication: everyday encouters. 
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Penelitian ini komitmen yang akan digali lebih dalampenelitian iniadalah 

komitmen dalam pernikahan dimana sebuah pernikahan dipastikan telah 

berlandaskan komitmen. Komitmen menjadi salah satu aspek penting yang 

menentukan usia sebuah hubungan baik itu hubungan romantis, friendship  

ataupun marriage.Untuk membangun sebuah komitmen dalam suatu hubungan 

romantis tentu melalui tahapan-tahapan tertentu. Hal itu dikemukakan oleh Joseph 

A De Vito. 

  Suatu hubungan romantis dapat terjalin tidak dengan waktu yang singkat 

dan mudah. Hal ini berarti bahwa suatu hubungan dapat terjalin melalui tahap-

tahap tertentu dan memenuhi hal-hal yang ada dalam suatu hubungan tersebut 

agar suatu hubungan romantis tersebut berjalan sesuai harapan dan bertahan 

dalam waktu yang lama, terdapat suatu tahapan-tahapan yang dilalui. Tahapan 

yang terjadi dalam suatu hubungan oleh dua individu tentu tidak bisa disamakan 

karena itu sangat personal. Joseph A. DeVito dalam bukunya Interpersonal 

Communication mengemukakan tahapan tersebut ke dalam sebuah model, yang 

dikenal dengana Six-Stage Model of Relationship (DeVito, 2007:219). 
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  Gambar: 1.5.2.1 model enam tahapan dalam hubungan DeVito  

  Sumber : the interpersonal communication book Devito (2007: 219) 

  Implikasi dari model di atas adalah memberikan perspektif yang berbeda 

dalam melihat sebuah hubungan, selain itu dapat dilihat bahwa berbeda tahap 

berbeda pula yang terjadi. Antara hubungan dan tahapan hubungan itu memiliki 

ketegangan yang dinamis antara beberapa pasang keinginan yang berlawanan. 

Perpindahan melalui beberapa tahapan biasanya adalah proses bertingkat. 

Perpindahan dari satu tahap ke yang lain bergantung pada luasnya kemampuan 

komunikasi seseorang. 
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  Berdasarkan rumusan model yang dikemukakan oleh DeVito, suatu 

hubungan digambarkan melewati contact, mereka akan mengawali hubungan 

dengan melihat penampilan fisik, perilaku verbal maupun non verbal, 

keterbukaan, kehangatan juga sering muncul. sehingga membentuk persepsi di 

benak kita tentang gambaran orang tersebut. Kemudian memulai dengan interaksi 

yang umum seperti menanyakan nama. (DeVito, 2007:220) 

  Tahapan ini tentu akan selalu dilalui oleh pasangan romantis manapun di 

dalam kehidupan nyata Selanjutnya, tahap Involvement, dimana mulai mengenal 

lebih jauh pasangan. Untuk meningkatkan tahapan hubungan, perlu perhatian 

lebih untuk menunjukan keseriusan (DeVito,2007:220). Dalam penelitian ini 

mencoba mengeksplor apakah pasangan romantis virtual melalui tahap ini juga, 

dengan melihat konteksnya yaitu hubungan dunia maya dimana seseorang tidak 

berkontak langsung hanya berkontak melalui teks (visual) dan suara (audio). 

  Memasuki tahapan Intimacy, terdapat dua fase yaitu Interpersonal 

commitment dan Social bonding. Kemudian deterotion,  berkaitan dengan mulai 

adanya perbedaan yang mengacu pada konflik. Tahapan ini, seseorang memiliki 

pilihan untuk memeperbaiki hubungan (repair) atau menyudahi hubungan 

(dissolution). Dalam tahap ini juga muncul beberapa kecemasan yang akan 

dialami oleh individu dalam menjalani hubungannya. Terdapat tiga macam 

kecemasan yang diantaranya adalah security anxiety atau kecemasan mengenai 

kesetiaan pasangan, fulfillment anxiety atau kecemasan mengenai perubahan sikap 
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seperti tidak akan mendapatkan kedekatan, kehangatan dan keterbukaan oleh 

pasangan, dan excitement anxiety atau kecemasan akan rasa jenuh dalam 

menjalani hubungan dengan pasangan (DeVito, 2007:222).  

  Tahapan-tahapan diatas menjadi bahan dasar peneliti untuk 

mengeksplorasi bagaimana tahapan yang dilalui pasangan romantis virtual dalam 

membangun sebuah komitmen romantic relationship. Pasangan tradisional (nyata)  

dalam membentuk sebuah hubungan pasti melalui sebuah tahapan. Dimulai dari 

contact sebagai tahapan awal yang secara sadar atau tidak terjadi dalam diri 

seseorang. Sehingga penelitian ini akan memecahkan pertanyaan mengenai 

tahapan yang dilalui oleh pasangan virtual mungkinkah melewati semua tahapan 

seperti pada hubungan face to face atau dapat melakukan skip pada tahapan 

tertentu. Seperti karakter hubungan virtual sendiri yang tidak memungkinkan 

pasangan untuk berkontak fisik. 

  Leonard J. Shedletsky dan Joan E. Aitken dalam De Vito (2007) membuat 

tabel yang dapat merepresentasikan tahapan-tahapan yang dilalui seseorang dalam 

internet relationships (DeVito, 2007:220). Dalam tabel ini kita dapat mengetahui 

bagaimana hubungan seseorang berkembang dalam intenet relationships.  

No  Stage  Perilaku  

1 Curiosity  Seseorang mengeksplor dan mencari individu 

melalui chat room dan sumber media lain. 
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2 Investigation  Seseorang menemukan informasi mengenai 

individu 

3 Testing  Seseorang memperkenalkan berbagai topik dan 

mencari alasan umum 

4 Increasingfrequencyof 

contact 

Seseorang mulai meningkatkan luas dan kedalaman 

hubungan  

5 Anticipation  Seseorang mengantisipasi interaksi face to face dan 

dan ingin tahu apa yang akan terjadi. 

6 Fantasy integration  Seseorang mulai berfantasi bagaimana sosok 

individu dan bagaimana perilakunya.  

7 Face to face meeting Seseorang akan bertemu face to face dan kenyataan 

dan mempertemukan fantasi. 

8 Reconfiguration  Seseorang mulai menyesuaikan fantasi dengan 

kenyataannya, lalu akan memutuskan untuk 

mengakhiri atau justru bersemangat untuk 

melanjutkan.  

9 Already separated  Jika seseorang memutuskan untuk 

mempertahankan hubungan, makan akan mulai 

mengeksplore langkah untuk mempertahankan 

sebuah hubunguang jarak jauh melalui komunikasi 

lain. 
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10 Long-term 

relationship  

Seseorang mulai menegoisasi hubungan baru,baik 

tetap dalam bentuk hubungan online atau 

mengubah bentuknya menjadi hubungan nyata face 

to face. 

   Tabel 1.5.2.1 tabel tahapan internet relationship  

   Sumber: buku The Interpersonal Communication Book DeVito 

 

  Dalam penelitian ini tabel ini juga digunakan untuk menganalisis 

bagaimana tahapan dalam internet relationshipsyang dilalui oleh informan. Untuk 

mengetahui dimana poin-poin dalam tabel diatas dilalui oleh informan dalam 

tahap yang dikemukakan oleh DeVito ( contact, involvement, dan intimacy) 

(DeVito, 2007:220). 

1.5.3 Romantic Relationship dan Media sosial  

Definisi dari romantic relationship merupakan hubungan antaradua 

individu yang terdiri dari tiga dimensi yaitu intimacy, commitment dan passion. 

Definisi tersebut didefinisikan oleh Julia T. Wood dalam buku yang berjudul 

interpersonal communication: everyday encouters. Acker & Davis (dalam Wood, 

2010:296) menjelaskan bahwa meskipun ketiga dimensi tersebut terlihat terpisah 

satu dengan yang lain, namun ketiganya berhubungan dan terjadi tumpang tindih 

antara satu dengan yang lain.  
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Pengertian dari ketiga dimensi yang membentukromantic relationship di 

atas juga berbeda. Pertama, yaitu passion adalah perasaan positif secara intens dan 

keinginan kuat untuk orang lain dimensi ini tidak hanya dibatasi oleh perasaan 

seksual maupun sensual saja. Kedua,  commitment yaitu merupakan kesadaran 

untuk tetap berada di dalam suatu hubungan.  Lund (1985) menyebutkan bahwa 

ketika seseorang berinvestasi hubungan yang lebih jauh, maka semakin besar 

commitment yang akan didapatkan. Dalam hal ini investasi yang dimaksud yaitu 

investasi waktu, energi, pikiran dan perasaan (Wood, 2010:297). Dimensi yang 

ketiga yaitu intimacy yang merujuk pada perasaan dari kedekatan, terhubung dan 

kelembutan antar pasangan. Menurut Fehr (dalam Wood, 2010:297), intimacy 

merujuk pada dua dimensi sebelumnya, passion dan commitment. Pada dimensi 

terakhir inilah pasangan merasa nyaman dan senang ketika berada pada keadaan 

bersama.  

Ketiga dimensi di atas dialami oleh semua pasangan yang menjalin 

hubungan secara tradisional atau secara fisik (langsung). Wajarnya seseorang 

dapat menjalin hubungan romantis setelah tercukupi semua dimana individu 

saling berbagi dan mempercayai pasangannya. Romantic relationship dapat 

terjalin ketika individu memiliki ketertarikan terhadap seseorang. Sehingga, hal 

ini hanya memungkinkan pada pasangan tradisional bukan pada pasangan virtual 

yang tidak berkontak langsung secara fisik dengan pasangannya. Dengan kata lain 

sedikit rumit untuk memahami bagaimana pasangan romantis virtual dapat 

membuat suatu komitmen dalam hubungan tersebut tanpa memenuhi dimensi 
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dalam romantic relationship. Dimana dimensi-dimensi tersebut hanya dapat 

dipenuhi ketika seseorang sudah berkontak langsung dan mengetahui bagaimana 

sosok pasangan sepenuhnya.  

Penelitian ini akan memecahkan pertanyaan mengenai bagaimana 

pasangan committed romantic relationshipdapat mengabaikan pemenuhan 

dimensi-dimensi yang seharusnya terpenuhi dahulu untuk dapat menjalin 

hubungan romantis seperti pada umumnya. Sternberg melalui triangularlove 

relationship (Sternberg, 1986:341) menyebutkan bahwa hubungan dapat 

dipengaruhi oleh ketiga komponen yang sama seperti disebutkan di awal, yaitu  

intimacy, passion dan commitment. Perbedaan suatu hubungan menurut Stenberg 

(1986), didasarkan pada ada atau tidaknya komponen tersebut dalam suatu 

hubungan. Berikut ini adalah batasan dari tipe hubungan :  

 Commitment  Passsion  Intimacy  

Liking / friendship   V 

Infatuation / 

linmerence  

 V  

Empty love  V   

Romantic love /  

romantic 

relationship  

 V V 

Companionate love  V   
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Fatous love  V V  

Consummate love  V V V 

Tabel: Dimensi dalam hubungan romantis 

Sumber: buku Sternberg “triangular love relationship 

1. Liking / Friendship: keakraban yang diperoleh dalamnya menjadi suatu ciri–ciri 

persahabatan dimana merasa dekat, namun tidak menimbulkan passion atau 

komitmen jangka panjang didalamnya. 

2. Infatuated love: Bisa disebut jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun, jika 

tidak ada intimacy dan commitment didalamnya maka keadaan seperti demikian 

akan cepat hilang. 

3. Empty love: Kadang–kadang kekuatan hubungan dapat memburuk ketika hanya 

ada komitmen didalamnya, namun intimacy dan passion tidak ada. 

4. Romantic love atau Romantic Relationship: Pelakunya terikat dengan emosi 

(menyukai antara individu) dan memiliki passion antara saru dengan yang lain. 

Pada romantic relationship milik Stenberg, commitment tidak termasuk 

didalamnya, namun menurut Wood, commitment dalam romantic relationship 

tetap ada. 

5. Companionate love: Keadaan ini biasa ditemukan dipasangan yang sudah 

menikah. Passion yang dimiliki sudah tidak ada, namun masih terdapat kasih 

sayang dan komitmen. 

6. Fatuous love: Keadaan ini dimana komitmendibuatberdasarkangairahtanpa 

memantapkan pengaruh dari intimacy 
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7. Consummate love:  Keadaan ini merupakan bentuk yang sempurna dari cinta. 

(Sumber : Stenberg, Robert J. “A Triangular Theory of Love” Psychological 

Review 93.2 (1986)). 

  Berdasarkan batasan pada tabel hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa 

romantic relationship akan terbentuk apabila dimensi-dimensinya terpenuhi. 

Sehingga dengan menggunakan tabel ini peneliti dapat mengetahui hubungan 

pada pasangan committed romantic relationship secara virtual pun juga dapat 

dilihat dari bagaimana dimensi-dimensi seperti passion, intimacy serta 

comitment itu dapat dipenuhi.  

Sedangkan sosialmedia adalah fase perubahan dimana bagaimana orang 

menemukan, membaca, dan membagi-bagikan berita, informasi dan konten 

kepada orang lain. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam bukunya “Users 

of the world, unite! The challenges and opportunities of SosialMedia” 

mendefiniskan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet 

yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2.0 dan yang 

memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated contentn (Business 

Horizons 53(1): 59-68).Sosialmedia perpaduan sosiologi dan teknologi yang 

mengubah monolog (one to many) menjadi dialog (many to many) dan demokrasi 

informasi yang mampu membiaskan peran seseorang didalamnya, seperti mulanya 

berperan sebagai pembaca konten menjadi penerbit konten. 
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Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web 

page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi 

dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain:facebook, MySpace dan 

Twitter. Media sosial ini menggunakan internet berbeda dengan media tradisional 

yang menggunakan media cetak dan media broadcast. Selain itu sosial media juga 

memiliki fasilitas simbol-simbol emoticon dan karakter yang merupakan 

manifestasi dari komunikasi antar usernya. Dengan adanya emoticon dan karakter 

(huruf) menambah keunikan dalam bentuk komunikasi baru ini. Dalam media ini 

memberi ruang kepada siapapun yang tertarik untuk berpartisipasi memberi 

kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi 

informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Situs jejaring sosial adalah 

wadah untuk menghubungkan banyak orang dalam lingkungan sosial online 

melalui penggunaan website (Doughlis, 2008).  

 Keberadaan new media dalam bentuk sosial media inilah yang membentuk 

formasi baru dalam interaksi manusia. Dengan adanya sosial media ini seseorang 

dapat berinteraksi dengan orang lain tidak terbatasi oleh ruang maupun waktu. 

Interaksi pengguna internet iniliah yang disebut dengan dunia virtual. Disebut 

dunia virtual karena dalam konteks ini seseorang tidak perlu kontak langsung 

untuk berinteraksi, hanya dengan masuk sebagai pengguna aktif new media atau 

sosial media seseorang dsapat berinteraksi dengan orang lain. implikasi  dari 

kehadiran new media ini memudahkan orang yang terhalang waktu dan jarak 

untuk tetap dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Dengan kata lain ketika 
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seseorang (pengguna) menutup sosial media atau menonaktifkan sosial media 

tersebut pada saat itu juga seseorang tersebut meninggalkan dunia virtual dan 

kembali pada kodratnya yakni dunia  nyata. 

 Secara umum arti dari kata virtual sendiri adalah “yang tidak nyata” .  

komunitas virtual adalah kumpulan atau sekelompok orang yang muncul 

berdasarkan adanya kepentingan yang sama oleh berbagai pihak dan timbulnya 

interaksi secara berkesinambungan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

komunitas tersebut. Komunikasi virtual atau virtual communication adalah 

komunikasi (proses penyampaian dan penerimaan pesan) menggunakan (melalui) 

cyberspace/ruang maya yang bersifat interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat 

lepas dari sebuah media internet yang menggunakannyasebagai alat komunikasi. 

Komunikasi virtual memungkinkan seseorang berinteraksi walaupun sebenarnya 

wujudnya tidak berada di waktu dan tempat itu. menurut Lintang Patria dan 

Kristianus Yulianto (2010: 10) berkomunikasi dengan menggunakan internet 

terbagi menjadi dua jenis komunikasi yaitu: 

1. Asynchronous communication (komunikasi melalui medeia internet 

dengan pengirim dan penyampai pesan dalam berinteraksi tidak berada 

pada kedudukan tempat dan waktu yang sama namun pesan tetap sampai 

pada tujuan / sasaran (penerima)) 

2. Synchronous communication  (komunikasi melalui internet dengan 

interaksi yang bersamaan waktunya) 
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 Pasangan dapat disebut sebagai pasangan virtual romantic relationship 

dengan syarat harus menggunakan sosial media atau new media. Hubungan 

romantis tersebut terjalin dalam dunia virtual yaitu ketika seseorang tersebut aktif 

dalam sosial media dan ketika menonaktifkan media tersebut dapat dikatakan 

hubungan romantis tersebut tidak pernah ada. Namun, pada kenyataannya saat ini 

banyak orang yang menganggap hubungan romantis virtualnya nyata dan 

berlanjut terus menerus walaupun seseorang tersebut sudah meninggalkan dunia 

virtualnya. Hal ini menjadi sangat menarik karena seseorang dapat berkomitmen 

menjalani hubungan romantis tanpa berkontak langsung sama sekali sebelumnya. 

Munculnya fenomena komunikasi baru ini disebabkan oleh karena adanya 

inovasi media komunikasi berupa internet yang berimplikasi pada berkembangnya 

new media. Hubungan romantis virtual hanya dapat dilakukan menggunakan 

media, baik dengan media telepon maupun media internet yang membentuk 

realitas maya. 

1.5.4 Budaya dan Komunikasi Antar Persona 

 Menurut Edward T Hall dalam DeVito (2007) mengatakan kata “budaya” 

merujuk pada spesialisasi gaya hidup dari suatu kelompok orang yang terdiri oleh 

serangkaian nilai, keyakinan, artefak, cara hidup dan cara berkomunikasi. Dalam 

suatu budaya semua anggota dari grup sosial akan memproduksi dan 

mengembangkan  bahasa mereka, pola berpikir, seni, hukum dan keagamaan. 

(DeVito,2007: 35). Gender walaupun ditransmisikan secara genetis dan bukan 
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dari komunikasi, tetapi hal ini dianggap sebagai variabel budaya. Hal ini karena 

budaya yang mengajarkan perbedaan sikap, keyakinan, nilai dan cara 

berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Kita bertidak seperti pria atau 

wanita pada bagian tertentu karena budaya yang telah mengajarkan kita mengenai 

bagaimana pria dan wanita harus bertindak (Eckstein & Goldman, 2001). 

 Budaya dilalui dari satu generasi ke generasi lain melalui komunikasi 

bukan dari gen. Budaya lebih merujuk pada kepercayaan dalam berlaku baik, 

bersikap saat sukses dan senang dan untuk menilai hubungan pertemanan, cinta, 

keluarga atau uang yang ditransmisikan mellaui komunikasi. Hal inbilah yang 

disebut enculturation. Enculturation merupakan sebuah proses dimana kita 

mempelajari budaya dalam lingkungan kita sejak lahir. Orangtua, kelompok 

sebaya, sekolah, institusi keagamaan dan agensi pemerintahan adalah guru utama 

dari sebuah budaya. Satu instrumen untuk menyebarkan budaya ada internet. 

karena internet, walaupun worldwide tentu didominasi oleh amerika dan dengan 

bahasa inggris sertaidiom budaya tentu didominasi oleh amrika. Sehingga dalam 

penelitian ini tentu budaya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam berhubungan. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila terdapat 

perbedaan-perbedaan dalam hubungan commited romantic relationship secara 

virtual yang terjadi karena adanya perbedaan budaya pula. Komunikasi antar 

budaya merupakan komunikasi antara orang-orang yang memiliki perbedaan pada 

kepercayaan, nilai atau cara berperilaku terdapat model yang dapat menjelaskan 

mengenai intercultural communication atau komunikasi antar budaya.  
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Gambar: model interculturalcommunication 

Sumber : The interpersonal communication book, DeVito (2007) 

Gambar tersebut mengilustrasikan konsep intercultural communication,  siklus 

yang ada dalam gambar di atas merepresentasikan budaya-budaya yang ada dalam 

seseorang komunikator. Persegi yang ada di dalam lingkaran mengidentifikasikan 

komunikator (sumber/penerima). Dalam model ini masing-masing komunikator 

adalah anggota dari budaya yang berbeda (DeVito, 2007:46).  

Setiap pesan berasal dari  konteks budaya yang spesifik dan unik. Dan 

konters itulah yang mempengaruhi konten dan bentuk pesan. Seseorang 

berkomunikasi sesuai dengan budaya yang ia miliki. Budaya mempengaruhi 

setiap aspek dari pengalam komunikasi seseorang. Murphy Law membuat 

beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mengimprovisasi budaya. 
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Pertama dengan mengedukasi diri sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mempelajari budaya lain. Dengan mempelajari budaya lain, seseorang akan 

mengerti batasan dan topik menarik yang dapat mempermudah untuk 

berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya berbeda. Menurut Foster 

(2004) dengan menonton dokumenter maupun film seseorang dapat mempelajari 

budaya dari media tersebut (DeVito, 2007:46). 

Cara kedua yaitu mengurang uncertainty atau ketidakpastian. Semua 

komunikasi pasti disarankan untuk mengurangi uncertainty dan ambiguity. 

Kurangnya pemahaman kita terhadap budaya lain dapat menimbulkan  ambiguity 

dan uncertainty (Berger & Bradac, 1982). Dengan mengurangi uncertainty 

mengenai seseorang tidak hanya membuat komunikasi menjadi lebih efektif tetapi 

juga meningkatkan rasa suka kita dan semakin nyaman dalam berinteraksi (Neulip 

& Grohskop, 1994). 

Ketiga adalah mengakui adanya perbedaan. Untuk berkomunikasi secara 

antar budaya seseorang perlu untuk mengakui perbedaan antara dirinya sendiri 

dan orang lain berasal dari budaya yang berbeda. (DeVito, 2007:46). Selanjutnya 

adalah hadapi stereotipe. Setiap orang pasti akan menganggap orang lain sebagai 

anggota dalam suatu budaya. Sehingga wajar apabila seseorang menggap kita 

sama seperti orang lain yang juga memiliki latar budaya yang sama. Untuk 

berkomunikasi efektif seseorang harus menghadapi adanaya kemungkinan 

stereotip yang melekat pada kita (DeVito, 2007:49). 



ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

I-33 

 

 

 

SKRIPSI            TAHAPAN DALAM HUBUNGAN             KHUSNUL ALIF N  

Beberapa prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan untuk mengimprovisasi 

budaya, sehingga komunikasi dapat berjalan efektif.  Dalam penelitian ini media 

yang digunakan oleh informan adalah media sosial maka hal ini berimplikasi 

pasangan commited romantic relationship dengan perkenalan melalui media sosial 

dapat berasal dari latar budaya yang berbeda. Dimana budaya mereka masing-

masing tentu mempengaruhi bagaimana komunikasi mereka masing-masing. 

Adanya pengaruh budaya inilah yang menimbulkan perbedaan-perbedaan yang 

ditemukan dalam penelitian ini.  

1.6Metodologi penelitian  

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ragin, Nagel & White, 

2004 halaman 10 riset kualitatif merupakan suatu penelitian yang mendalam (in-

depth), berorientasi pada kasus dari sejumlah kecil kasus, termasuk satu studi 

kasus. Riset kualitatif berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus 

tertentu, seringkali dengan tujuan menemukan bagaimana sesuatu terjadi. Tujuan 

utama riset kualitatif adalah untuk membuat suatu fakta dapat dipahami, dan 

sering kali tidak terlalu menekankan pada penarikan kesimpulan (generalisasi), 

atau tidak menekankan pada perkiraan (prediksi) dari berbagai pola yang 

ditemukan (Reinard, C John, 2007:12). Penelitian kualitatif dalam penelitian ini 

digunakan karena peneliti ingin mengetahui bagaimana tahapan yang dilalui 

dalam committedromantic relationshipyang dilalui oleh pengguna 

socialmediayang perkenalannya melalui media sosial.  
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1.6.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi deskriptif yaitu penelitian 

yangdimaksudkan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Penelitian 

deskriptif merupakan pengamatan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara 

berhati-hati dan cermat (Morissan, 2012:36).Penelitian ini masuk dalam tipe 

penelitian deskriptif karena penelitian ini sendiri akan menjelaskan kondisi sosial 

mengenai bagaimana tahapan dalam hubungan committed romantic relationship 

yang diawali dari perkenalan di media sosial.  

1.6.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah pasanganmengawali hubungan 

committed romantic relationship merekadimana perkenalannya melalui media 

sosial atau dunia virtual sebatas channel atau media saja. Syarat informan dalam 

penelitian ini adalah pasangan yang sudah menikah dimana mereka menemukan 

pasangannya melalui media sosialnamun hubungan virtual mereka hanya terbatas 

pada tahap perkenalan atau dengan kata lain media sosialhanya sebagaichannel 

atau media dalam hubungan pasangan tersebut. Subjek penelitian tidak dapat 

ditentukan dari hanya satu tempat tertentu, sebab committed romantic 

relationshipyang perkenalannya melalui media sosialdapat dilakukan oleh 

individu dari berbagai tempat yang mana dipertemukan dalam dunia maya. 
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Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan narasumber tidak hanya dari satu 

tempat tertentu. 

 

1.6.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tahapan hubungan committed 

romantic relationship yang dilakukan oleh pasangan informan dimana perkenalan 

mereka melalui media sosialyang diceritakan kepada peneliti sebagai sumber data 

utama.  

1.6.4 Unit Analisis 

Unitanalisis dalam penelitian ini adalah narasi kualitatif dari hasil 

wawancara yang di dapatkan dari pasangan sebagai pengguna media sosial yang 

sedang menjalani committed romantic relationship dimana perkenalandilakukan 

melalui media sosial. Serta dengan usia pernikahan tidak lebih dari 5 tahun, hal ini 

ditujukan karena keterbatasan memori individu yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini. 

. 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan teknik wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap pasangan 

committed romantic relationshipsecara virtual pencatatan sumber data utama 
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melalui pengamatan dan dokumentasi. Pemilihan narasumber berasal dari empat 

pasangan karena pada pengumpulan data selanjutnya menunjukkan kejenuhan 

data. 

Keempat pasangan ini dipilih dari pasangan menikah yang benar-benar 

mengawali perkenalannya yang kemudian bertemu face to face lalu memutuskan 

untuk menikah. keterbatasan pengumpulan data terletak pada tidak tersedianya 

pengabadian rekam hubungan melalui screen capture perbincangan di media 

sosial informan, namun hal ini tidak mengurangi value dan validitas data yang 

didapatkan dari teknik indeepth interview. Wawancara merupakan hasil gabungan 

dari kegiatan melihat, mendengar  dan mengamati. 

Keempat pasangan informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari 

pasangan DW dan AF, pasangan DN dan YG, pasangan HD dan FT serta 

pasangan CN dan FZ. Pada pengumpulan data pertamadilakukan pada tanggal 28 

september 2015. Wawancara dilaksanakan dikediaman DW dan AF di Komplek 

Perumahan Hamlet Sukolilo, Block C No 3, Surabaya.  

Pengumpulan data kedua, dilakukan wawancara dengan pasangan 

informan DN dan YG. Wawancara dilakukan di kediaman mereka di kota Kediri. 

Tepatnya di perumahan Wisma Katang no 4. Wawancara dilaksanakan pada 

tanggal 3 Oktober 2015. Walaupun tempat dan waktu wawancara dilakukan 

bersamaan namun pengumpulan data dilakukan secara terpisah. Pada pasangan 

DW dan AF peneliti melakukan wawancara dengan AF terlebih dahulu, kemudian 
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dilanjut wawancara dengan DW. Sedangkan pada pasangan DN dan YGpun 

wawancara dilakukan dengan teknik serupa. Pertama penleiti melakukan 

wawancara dengan DN dan kemudian dilanjut dengan YG. 

Data selanjutnya dikumpulkan dari pasangan informan HD dan FT. 

Pengumpulan data pada pasangan HD dan FT dilakukan secara terpisah dengan 

tempat dan waktu yang berbeda pula. Peneliti melaksanakan wawancara dengan 

HD di tempat kerjanya pada tanggal 15 Oktober 2015 dan wawancara bersama FT 

dilakukan di rumah keduanya yang sedang dalam tahap pembangunan yang 

terletak di Gunung Anyar Jaya Utara kav. 55 (gang buntu) pada tanggal 18 

Oktober 2015. 

Selain melakukan wawancara indepth dengan informan, peneliti juga 

meminta akun media sosial yang digunakan informan untuk menemukan 

pasangan mereka masing-masing. Hal ini digunakan sebagai data sekunder 

peneliti. Melalui media sosial informan peneliti dapat menganalisis beberapa 

aspek dalam tahapan hubungan informan.  

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah peneliti mengcapture konten 

media sosial informan untuk dianalisis kembali menggunakan teori-teori yang 

digunakan oleh peneliti. Namun capture visual media sosial informan terbatas 

hanya pada profil atau id informan saja, tidak pada rekam perbincangan informan 

dengan pasangan mereka masing-masing.  
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1.6.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah hasil wawancara akan ditranskrip dan dikategorisasi menjadi sebuah 

narasi. Hasilnya kemudian dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

ditentukan sebelumnya.Dari hasil transkrip wawancara tersebut peneliti dapat 

menjelaskan bagaimanatahapan dalam hubungan committed romantic relationship 

yang dilakukan oleh pasangan yang berkenalan melaui media sosial. 

Setelah melakukan analisis terhadap transkrip indepth interview, peneliti 

menganalisis hasil capture dari akun media sosial maupun media sosialnya 

sendiri. Visual capture akan dianalisis konten maupun karakteristiknya 

dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan oleh peneliti.  

 

 




