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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Media sosial memfasilitasi komunikasi antar aktor sosial. Salah satu 

media sosial itu adalah aplikasi kencan online Tinder. Sean Rad, Justin 

Martin, dan Jonathan Badeen merancang aplikasi Tinder pada tahun 2012 

sebagai inovasi untuk memudahkan aktor-aktor dalam mencari teman atau 

pasangan secara online. Interaksi aktor-aktor ruang digital Tinder memberi 

kemungkinan pergeseran konsep kepercayaan sosial (social trust) dari konsep 

kepercayaan sosial masyarakat konvesional ke masyarakat digital. 

Kepercayaan sosial adalah konsep penting dalam kehidupan masyarakat 

terkait dengan terbentuknya jaringan dan struktur sosial. Penelitian ini 

merupakan upaya analisis terhadap pergeseran konsep kepercayaan sosial di 

era masyarakat digital.  

Menurut Putnam (1995) kepercayaan merupakan bentuk tindakan 

individu mengambil risiko dalam relasi sosial yang didasari oleh perasaan 

yakin bahwa individu lain akan bertindak sesuai dengan yang diekspektasikan. 

Eksistensi dunia digital dalam masyarakat menjadikan elemen konstitutif 

kepercayaan sosial seperti reliability, dependability, dan predictability 

memiliki potensi mengalami pergeseran. Komunikasi virtual telah menjadi 

universal karena penggunaan media sosial yang massif memungkinkan 

masyarakat digital lebih bebas untuk berbagi informasi. Adanya 

perkembangan teknologi komunikasi kemungkinan menjadikan kepercayaan 

sosial cenderung dimaknai secara berbeda, dan menyebabkan individu dapat 

mengurangi kehati-hatian, kekhawatiran, dan kecurigaan terhadap individu 

lain. Ruang sosial digital Tinder menjadi konteks interaksi dan hubungan 

sosial para aktor. Konteks interaksi masyarakat digital memiliki kecepatan 

berbeda dari dunia masyarakat konvensional.  Kecepatan interaksi sosial 

dalam ruang digital adalah bagian penting bagaimana konsep kepercayaan 

sosial terbentuk.  
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Fungsi utama dari platform media sosial sendiri adalah 

mengembangkan dan menjaga hubungan timbal balik melalui komunikasi 

online yang efektif. Komunikasi online di media sosial dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor sosial yang memengaruhi pengembangan hubungan timbal 

balik (Pinjani & Palvia, 2013). Indikator kunci dari interaksi manusia adalah 

kepercayaan. Terlepas dari masalah dalam komunikasi virtual, individu perlu 

menggunakannya agar komunikasi yang terjadi dapat bermanfaat, individu 

perlu membangun tingkat kepercayaan minimum (Chien, Chen, & Wu, 2013). 

Individu-individu yang menggunakan Tinder sebagai cara untuk menjalin 

hubungan pertemanan dapat membentuk jaringan sosial tanpa batas, sehingga 

konsep kepercayaan sosial mengalami transformasi dalam dunia itu.  

Kepopuleran Tinder sebagai media berinteraksi di ruang digital 

menjadikannya penting dalam proses perubahan sosial masyarakat. Media 

sosial secara general adalah tempat untuk menunjukkan ekspresi diri, 

memberikan kesenangan sosial dan memicu rasa ingin tahu serta pengalaman 

emosional dan hedonis (Hart, 2008). Persepsi masyarakat terhadap aplikasi 

berbasis online dating berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan 

dunia digital. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah dan jenis informasi yang 

diungkapkan di Tinder secara sukarela. Meskipun pengguna mengetahui risiko 

dan ancaman yang terkait dengan aktivitas online tersebut, kekhawatiran tidak 

tercermin dalam perilaku aktualnya. Fenomena ini juga dikenal sebagai 

"paradoks privasi" (Barnes, 2006) atau "dilema privasi" (Brandtzaeg, 2010). 

Standar keamanan dalam dunia digital menjadi lebih kabur dan sulit untuk 

ditentukan.  

Namun, eksistensi Tinder berhasil membawa bukti nyata atas 

kesuksesan fitur yang ditawarkan, diantaranya adalah keberhasilan pasangan-

pasangan yang bertemu lewat Tinder dan berujung dengan hubungan sebagai 

kekasih bahkan sampai ke pernikahan. Dilansir dalam wolipop.detik.com, 

fenomena perjodohan digital dapat dlihat pada kasus Firza dan Fira, yang 

match (cocok) karena memiliki hobi yang sama. Penggunaan Tinder sendiri 

bukan semata-mata digunakan untuk mencari pasangan oleh Fira. Namun 

SKRIPSI KEPERCAYAAN SOSIAL DALAM...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SAULA DIANICA PRETTYONI



 

 

3 

 

hanya untuk mengisi waktu luang dan iseng. Ketika mengetahui dari profil 

akun Firza bahwa ia juga menyukai Star Wars, sama sepertinya, mereka pun 

saling berinteraksi dan terus-menerus menemukan kecocokan diberbagai hal. 

Kemudian Firza dan Fira pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih 

karena media sosial Tinder itu sendiri. 

Fenomena lain yang hampir serupa dilansir di hipwee.com 

memaparkan perjalanan dan proses aktor bernama Monica yang menemukan 

cinta sejatinya di Tinder. Tidak hanya memberi informasi tentang prosesnya, 

Monica juga memberikan tips-tips online dating, yang mana intinya adalah 

tetap waspada dan tidak mudah percaya pada aktor lain di Tinder. Hal ini 

dikarenakan cukup banyak aktor pengguna Tinder yang menyalahgunakan 

aplikasi tersebut dan memiliki perlakukan yang berbeda dengan yang 

ditunjukkan pada aktor lain di Tinder. Cara lain untuk tetap aman saat 

menggunakan aplikasi online dating adalah mengidentifikasi akun media 

sosial lain aktor, sebelum swipe kanan. Hal ini dilakukan untuk memastikan 

kebeneran akun dan informasi yang terkait pada akun tersebut.  

Popularitas berkomunikasi menggunakan Tinder lambat laun 

mengubah nilai norma dan kultur masyarakat mengenai konsep kepercayaan 

dalam berkomunikasi. Kepercayaan yang awalnya dibangun melalui proses 

sosial kompleks menjadi lebih disederhanakan secara kontekstual. Pada 

penggunaan media sosial dengan cakupan lebih besar seperti Facebook, 

Twitter, Instagram misalnya, hanya dengan melihat foto profil, jumlah 

teman/followers, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan mudah tanpa 

melibatkan emosi secara langsung saat berkomunikasi. Pengembangan 

jaringan sosial masyarakat yang tadinya dibangun melalui interaksi secara 

langsung atau bertatap muka beralih menjadi lebih praktis dengan hadirnya 

video call, online chatting, dan lain sebagainya. Begitu juga konsep 

kepercayaan yang turut berubah di kalangan aktor di Tinder.  

Konsep kepercayaan pada masyarakat konvensional sebagian besar 

diasosiasikan sebagai konsep yang esensial dan memerlukan proses yang 

relative lama untuk didapatkan. Eksistensi Tinder dalam ruang sosial digital 
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masyarakat memiliki peran tersendiri dalam konteks pembentukan 

kepercayaan sosial antar aktor di dalamnya. Aktor-aktor dalam ruang digital 

Tinder mendefinisikan kepercayaan sosial melalui aplikasi tersebut. Pada 

proses membangun kepercayaan sosial dalam ruang digital, cukup banyak 

nilai dan norma sosial yang mengalami transformasi karena adanya dimensi 

ruang dan waktu yang sama sekali cair dan fleksibel dalam proses sosial 

tersebut. Keterlibatan fisik individu saat berinteraksi sudah menjadi hal yang 

tidak terlalu diperhitungkan dalam menjalani kehidupan sosial masyarakat 

digital. Munculnya berbagai platform digital yang mendukung aksesibilitas 

tinggi masyarakat modern untuk memenuhi kebutuhan berinteraksi, 

meninggalkan cara-cara komunikasi masyarakat konvensional yang menuntut 

pertemuan langsung.  

Masyarakat secara harfiah membutuhkan pemahaman yang lebih dari 

makna digitalisasi untuk keberlangsungan kehidupan sosial. Masyarakat yang 

dapat mamahami makna tersebut berkemungkinan besar akan memiliki 

kapabilitas untuk mengerti bagaimana digitalisasi memiliki dampak yang 

kompleks. Namun, untuk saat ini tingkat digitalisasi dan konsekuensinya 

sendiri agaknya sulit dipahami karena kebanyakan aktor yang terjun dalam 

ruang digital mengabaikan pengalaman pertama (perbedaan) saat memasuki 

ruang digital tersebut.  

Sistem kehidupan masyarakat digital memiliki cara kerja yang “sama” 

dengan masyarakat konvensional pada umumnya. Pada konteks ini, kesamaan 

tersebut terletak pada tindakan sosial berupa interaksi, komunikasi, dan lain 

sebagainya, namun dengan bentuk yang berbeda (secara tidak langsung). 

Aktor-aktor dalam Tinder memiliki intensi yang tinggi dalam menjalin 

hubungan dengan aktor lain. Hal ini menjadikan Tinder sebagai medium yang 

digunakan masyarakat modern untuk meningkatkan kesempatan yang lebih 

untuk menjalin hubungan sosial di lingkunga baru dengan varietas pilihan 

lebih beragam. Adanya profil singkat dalam Tinder memungkinkan 

penggunanya dapat mengetahui dan memilih dengan lebih selektif sebelum 

berinteraksi atau saling match.  
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Saat pertama kali Tinder diluncurkan tahun 2012 oleh sekelompok 

mahasiswa University of Southern California pada awalnya dimaksudkan 

untuk memfasilitasi individu-individu yang “iseng” untuk memperluas 

jangkauan jaringan sosialnya. Tinder semakin popular hingga tahun 2014 

sebagai medium untuk mencari teman kencan kasual atau one-night stand. 

Seperti yang dilansir di laman KOMPAS.com bahwa selain digunakan sebagai 

media untuk mencari teman kencan sungguhan, Tinder juga digunakan untuk 

mencari pasangan kencan one-night stand. Situs berita itu menyebutkan salah 

satu aktor yang menggunakan Tinder dengan tujuan tersebut adalah Helmi (38 

tahun) yang berbagi pengalaman mencari teman kencan lewat Tinder, 

memaparkan bahwa dari yang awalnya menggunakan aplikasi tersebut untuk 

mencari teman kencan atau sekedar meramaikan ponselnya beralih 

menggunakannya untuk mencari teman tidur. Ia mengaku sudah berinteraksi 

atau online chatting dengan ratusan perempuan dan bertemu dengan puluhan 

perempuan dari berbagai wilayah, untuk one-night stand, dengan alasan 

bahwa mereka memang “menawarkan” dan ada yang “mencari”. Dirinya juga 

mengaku bahwa pernah melakukan BO (booking order). 

Label one-night stand yang melekat pada berbagai macam aplikasi 

kencan online, Tinder adalah salah satu diantaranya, menjadikannya memiliki 

citra buruk di negara-negara dengan budaya ketimuran seperti Indonesia. 

Dilansir di KOMPAS.com, Tinder merekonstruksi citra aplikasinya dengan 

tagar #CariJodohApaAja di berbagai iklan ruang publik, misalnya televisi, 

media sosial, bioskop, hingga sudut jalan. Upaya tersebut seakan dilakukan 

untuk menyesuaikan budaya ketimuran masyarakat Indonesia agar aplikasi 

Tinder dapat diterima oleh standar norma dan moral yang berlaku di 

masyarakat. KOMPAS.com, Lyla Seo, Regional Director Tinder East Asia, 

juga mengatakan bahwa pengguna Tinder di Indonesia cenderung lebih 

banyak dan lebih lama chatting di aplikasi dibandingkan pengguna dari negara 

lain. Hal tersebut dapat merepresentasikan intensitas penggunaan Tinder oleh 

para aktor, sekaligus kepopuleran aplikasi tersebut. Meski tampilan Tinder 

terlihat lebih sederhana dibandingkan aplikasi kencan online lain (eHarmony, 
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Tagged, atau OKCupid) yang menuntut penggunanya menyusun profil 

lengkap sebagai penarik perhatian utama. Tinder tetap eksis dengan fitur 

bawaan yang lebih sederhana, yaitu hanya dengan menampilkan foto profil 

dan informasi tambahan seperti sekolah, daerah asal, atau hobi bila diinginkan. 

Meskipun beberapa aktor Tinder menggunakan aplikasi tersebut hanya 

karena iseng, namun cukup banyak aktor yang beruntung karena kegunaan 

aplikasi tersebut mengantarkannya ke hubungan-hubungan yang intim. Iseng 

sendiri merupakan pelonggaran atas prinsip yang mengharuskan individu 

melakukan kewajiban dan tanggung jawab. Dalam hal ini, kaitannya dengan 

kepercayaan sosial adalah perilaku iseng telah menggantikan kepercayaan dan 

melunakkan efek dramatis kepercayaan. Sedangkan makna kencan yang 

tadinya dianggap tabu dalam pergaulan oleh masyarakat konvensional 

sebelum mengenal teknologi mengalami degradasi makna sehingga dapat 

dilakukan generasi abad ini dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja. 

Penelitian ini menjadi penting dalam sosiologi, karena bertujuan untuk melihat 

praktik sosial yang menyenggol irisan tipis tentang larangan dan tabu dalam 

konteks kencan, kepercayaan sosial, serta moralitas dan nilai yang diyakini 

masyarakat digital. Selain itu, penelitian ini dapat mengetahui dan memahami 

perubahan sosial yang lambat laun merelatifkan nilai-nilai budaya dan dampak 

eksistensi dan perkembangan teknologi pada relativitas nilai budaya. 

Kecenderungan individu untuk senantiasa memenuhi kebutuhan 

menjadikan komunikasi sebagai aspek terpenting dalam proses sosial. 

Tindakan-tindakan sosial yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu 

juga menentukan keberhasilan individu dalam menjalani kehidupan di 

masyarakat. Aplikasi kecan online Tinder sebagai medium untuk berinteraksi 

kemungkinan telah turut andil terhadap perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat, dalam hal ini khususnya adalah perubahan nilai kepercayaan 

sosial. Ruang dan waktu yang tidak lagi menjadi persoalan dalam 

berkomunikasi adalah contoh lahirnya peradaban baru yaitu digital society 

atau network society. Maka dari itu dilakukanlah penelitian berjudul 

“Kepercayaan Sosial dalam Masyarakat Digital Tinder” ini yang bertujuan 
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untuk mengetahui dan memahami terbangunnya kepercayaan sosial dalam 

masyarakat digital pengguna Tinder. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas mengenai 

“Kepercayaan Sosial dalam Masyarakat Digital Tinder”, fokus dalam 

penelitian ini adalah bagaimana antar aktor media digital Tinder membangun 

kepercayaan sosial (sosial trust) dalam sistem hubungan masyarakat digital?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memahami kepercayaan sosial (sosial trust) antar aktor 

media digital Tinder dalam sistem hubungan masyarakat digital. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Studi ini diharapkan dapat memberi sumbangan akademis 

terhadap sosiologi, khususnya dalam pemahaman teoritik tentang 

Trust dalam media sosial. Selain itu, studi ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sebagai pengembangan 

ilmu atau bahan kajian ilmu sosial, mengenai sosiologi komunikasi 

atau Sosial Trust dalam Masyarakat Digital Tinder dan media sosial 

lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada 

pihak-pihak terkait, diantaranya; 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan atau wawasan masyarakat dalam penggunaan 

media sosial berbasis online dating seperti Tinder; 
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1.4.2.2 Bagi Pengguna Media Sosial 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah 

khazanah pengetahuan pengguna media sosial dalam 

menggunakan media sosial dengan baik sesuai dengan kultur, 

nilai, dan norma dalam masyarakat.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Studi Terdahulu 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan trust dalam 

media sosial sudah dilakukan sebelumnya dalam artikel berjudul Trust 

in Online Sosial Networks (OSN) (Grabner & Bitter, 2015). Peneliti 

melihat trust sebagai konsep dengan banyak fasilitas dan dimensi. 

Adapun isi dari artikel jurnal tersebut membahas tentang peran trust 

dan relevansi aspek kepercayaan, modal sosial dan keterikatannya 

dalam OSN. Fokus pertama dalam penelitian itu adalah pada 

keputusan individu untuk percaya dan proses kepercayaan individu 

tersebut benar-benar muncul. Selanjutnya, kepercayaan dipandang 

sebagai aset yang tertanam secara struktural atau properti hubungan 

dan jaringan yang membantu membentuk pola interaksi dalam OSN. 

Kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk memetakan 

berbagai isu terkait kepercayaan di OSN dalam penelitian tersebut 

adalah konsep-konsep teoritis dari literatur trust, jaringan sosial dan 

teori modal sosial.  

Studi kedua yang berkaitan dengan digital society berjudul 

Online identity: constructing interpersonal trust and openness 

through participating in hospitality sosial networks (Ronzhyn, 2013) 

menjelaskan hasil penelitian tentang konstruksi identitas online dalam 

berpartisipasi di jejaring sosial perhotelan. Referensi pengguna 

identitas online tersebut dianalisis untuk memahami pola yang 

membentuk gambar anggota. Referensi sendiri juga membentuk 

bagian penting dari identitas virtual pengguna di jaringan itu. Dengan 
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menggunakan sampel referensi pengguna CouchSurfing Spanyol, 

penelitian ini menetapkan karakteristik utama dari referensi, yaitu 

keterbukaan, kesiapan untuk berbagi ide dan pengalaman serta 

kepercayaan. Konsep-konsep ini menggambarkan sifat-sifat khas yang 

terkait dengan pengguna jaringan dan juga menjelaskan kegiatan-

kegiatan umum selama pertemuan CS yang tidak resmi. 

Penelitian ketiga berjudul Online Sosial Networking, 

Interactions, and Relations: Students at the University of the Free 

State, Bloemfontein (Sele & Coetzee, 2018), yang membahas Online 

Sosial Networking (OSN) sebagai kegiatan yang dilakukan melalui 

Sosial Network Sites (SNS) seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan 

Instagram. OSN telah menjadi mekanisme interaksi yang dominan 

dalam masyarakat kontemporer. Platform online terjalin erat ke dalam 

jalinan kehidupan sehari-hari individu, terutama anak muda. Para 

peneliti menyajikan studi metode campuran (mixed-method study) — 

yang dilakukan di Universitas Free State di Bloemfontein — yang 

menganalisis bagaimana para siswa merefleksikan pengalaman sehari-

hari mereka tentang OSN. Kerangka teoritis utama yang memandu 

penelitian ini adalah fenomenologi, eksistensialisme, dan sosiologi 

refleksif. Lensa teoretis ini secara kolektif membantu memperluas 

pemahaman mengenai pengalaman siswa yang mengungkapkan 

kompleksitas yang terkait dengan interaksi dan hubungan sosial 

mereka melalui SNS. Dari narasi anak muda, dapat dipelajari 

keterlibatan mereka di SNS, dampaknya pada interaksi sosial mereka, 

sekaligus pengaruh OSN terhadap presentasi diri pelajar. 

Penelitian keempat berjudul Understanding trust influencing 

factors in sosial media communication: A qualitative study (Chenga, 

Fua, & Vreede, 2017), membahas eksplorasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepercayaan dalam komunikasi antarpribadi peer-to-

peer, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Penelitian ini 

memperluas literatur tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kepercayaan dalam komunikasi media sosial. Faktor kepercayaan 

yang menonjol ditemukan dan dielaborasi lebih lanjut melalui analisis 

kualitatif. Selain itu, peneliti mengembangkan a trust cognitive onion 

model untuk menggambarkan interaksi faktor kepercayaan. 

Sedangkan penelitian kelima berjudul Trust dalam E-

Commerce (Sutrisno, 2017) yang membahas trust di dalam transaksi 

perdagangan online (e- commerce) yang dipengaruhi oleh perangkat 

teknologi informasi dan globalisasi. Transaksi perdagangan kemudian 

mengalami perubahan dari yang bersifat interaksi langsung  melalui 

tatap  muka (face to  face) di  dunia  nyata  menjadi transaksi yang 

mediasi  oleh  penggunaan  IT.  Penelitian ini mengunakan metode 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi 

literatur serta ditunjang oleh survey. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa konsep trust mengalami perkembangan ketika diaplikasikan 

kedalam dunia virtual. Konsep trust di era digital tidak hanya 

ditujukan kepada aspek personal manusia --dalam hal ini pedagang-- 

tetapi juga terhadap teknologi yang digunakan serta proses bisnis yang 

digunakan. Dengan demikian, membangun trust didalam lingkungan 

e- commerce harus memperhatikan aspek sosial, bisnis dan teknologi.  

Penelitian selanjutnya atau yang keenam (Cessia dan Lestari, 

2017) tentang pemahaman Pengguna Media Sosial Tinder terhadap 

Fenomena Kencan Online untuk Menjalin Hubungan Romantis Bagi 

Penggunanya. Peneliti memaparkan bahwa Online Dating (Kencan 

Online) yang didukung oleh teknologi canggih seperti internet dan 

gadget dapat menghasilkan koneksi baru bahkan dalam hubungan 

romantis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman 

pemahaman pengguna media sosial Tinder dalam hubungan romantis 

melalui kencan online dan bagaimana pemahaman ini dimunculkan 

oleh pengguna. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setiap 

informan memiliki perbedaan pemahaman dalam memahami kencan 

online dan hubungan romantis yang dihasilkan melalui kencan online. 
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Terdapat perbedaan pemahaman variasi pemahaman dengan dimensi 

cinta berdasarkan Triangular Theory of Love. 

Studi terakhir yang dijadikan referensi dalam penelitian ini 

adalah tentang Makna Tinder sebagai Tempat Mendapatkan Teman 

Hidup (Rizki, 2018). Peneliti menjelaskan bahwa eksistensi Tinder 

memberikan perubahan cara masyarakat dalam menemukan teman 

hidup, dimana waktu yang dibutuhkan tidak lama untuk memutuskan 

menikah dengan orang baru dalam kehidupan mereka. Adapun teori 

yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Computer 

Mediated Communication (CMC) dan teori Penetrasi Sosial. 

Penelitian tersebut juga menggunakan metode fenomenologi dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa Tinder digunakan oleh sebagian besar informan 

sebagai solusi untuk mencari jodoh karena efisiensi waktu dan ruang 

yang lebih cair, sehingga tidak mengharuskan pertemuan langsung. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah spesifikasi objek penelitian pada aplikasi kencan 

online Tinder di Indonesia, yang basisnya memang bertujuan untuk 

mencari pasangan/teman. Sedangkan fokus dalam penelitian ini lebih 

mengarah pada social trust yang terbentuk dan terbangun akibat 

intervensi teknologi dan ruang digital dalam bentuk media sosial 

Tinder. Perubahan kepercayaan sosial di masyarakat menjadikannya 

penting untuk dikaji karena hal itu menyenggol nilai-nilai sosial 

masyarakat dari yang konvensional menjadi lebih modern. Teori 

Manuel Castell yang digunakan untuk mendalami fenomena digital 

society dalam penelitian ini juga menjadi pembeda yang penting. 

Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini pun berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu konstruksi sosial.  
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1.5.2 Kerangka Teori 

1.5.2.1 Teori Globalisasi dan Masyarakat Jaringan (Network 

Society), Manuel Castells. 

Castells berpendapat bahwa globalisasi menghasilkan 

penciptaan jenis masyarakat baru. Dalam The Rise of Network 

Society (2010) Castells menjelaskan bahwa semua aspek 

kehidupan manusia telah didominasi oleh jaringan, di dunia di 

mana globalisasi telah menyebar dan menjadi lebih kuat. 

Jaringan melibatkan banyak tautan antara simpul yang 

berbeda. Simpul (node) adalah pusat jaringan komunikasi yang 

dapat menerima dan mengirim pesan. Individu dapat dilihat 

sebagai simpul, tetapi simpul dapat mengambil bentuk non-

manusia juga – misalnya, pusat komunikasi, bisnis atau 

departemen pemerintah. 

Gagasan masyarakat jaringan berbeda dari pandangan 

masyarakat yang lebih konvensional. Jaringan dapat melintasi 

batas-batas nasional atau budaya. Karena jaringan dapat 

mencakup dunia, perkembangan masyarakat jaringan dapat 

dilihat sebagai aspek globalisasi. Teori ini menjelaskan bahwa 

jaringan terus berubah karena koneksi baru dibuat dan yang 

lama terputus. Batas-batas ini kurang jelas dibandingkan 

dengan masyarakat, negara, dan organisasi karena mereka 

saling berhubungan dengan banyak jaringan lain. Akibatnya, 

lokasi kekuasaan mungkin lebih sulit untuk dijabarkan dalam 

jaringan daripada pengelompokan sosial dan institusi dengan 

batas yang lebih jelas. Banyaknya koneksi horizontal dalam 

jaringan dapat membuat pelaksanaan langsung otoritas 

hierarkis lebih sulit, sehingga perubahan sosial terjadi relatif 

mudah. 
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Komunikasi Digital dan Globalisasi 

Menurut Castells, pada akhirnya kekuatan pendorong 

utama di balik globalisasi dan pengembangan jaringan 

masyarakat adalah transformasi komunikasi, khususnya 

melalui World Wide Web, internet dan komunikasi nirkabel. 

Privatisasi internet, pengembangan perangkat lunak baru, 

peningkatan kapasitas sistem telekomunikasi dan penetrasi 

internet ke dalam semakin banyak aspek kehidupan sosial telah 

mengarah pada globalisasi. 

Teknologi baru yang sudah dikembangkan, tidak 

seperti media massa tradisional karena melibatkan komunikasi 

interaktif. Misalnya, melalui blog, YouTube, dan Facebook, 

individu dapat berkomunikasi dengan sejumlah besar individu 

lain tanpa perlu memanfaatkan media massa tradisional seperti 

televisi, radio, dan koran. Castells (2011) menggambarkannya 

sebagai bentuk mass self-communication. 

Hal tersebut telah menyebabkan jaringan yang dapat 

melintasi lokalitas dan hierarki organisasi, dan yang 

menghubungkan lokasi dan komunitas global melalui berbagai 

jenis media digital dan sistem komunikasi (Castells, 2012). 

Dalam prosesnya, 'spaces of virtual reality’ atau ‘ruang realitas 

virtual' telah berkembang di mana individu dapat menjalani 

kehidupan virtual seperti dalam permainan-permainan peran 

seperti Second Life. Realitas virtual tidak hanya berdampak 

pada dunia virtual; menjadi terkait dengan realitas non-virtual 

dalam berbagai cara. Sebagai contoh, beberapa universitas AS 

telah membuka kampus di Second Life. Interaksi semakin 

mengalami hibridisasi, dengan perbedaan antara kehidupan 

nyata dan kehidupan virtual menjadi kabur. 
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Ruang dan Waktu 

Globalisasi yang dihasilkan dari pengembangan 

teknologi baru telah mengarah pada 'transformasi ruang dan 

waktu dalam pengalaman manusia'. Pada teori ini, Castells 

menjelaskan bahwa ruang menjadi tidak berwujud dan 

didasarkan pada pengalaman daripada realitas fisik. Castells 

menyebut kedekatan fisik dengan ruang kedekatan atau space of 

contiguity. Namun, ruang fisik bukan satu-satunya cara untuk 

mengalami interaksi simultan dengan individu lain, terutama 

sejak diperkenalkannya komunikasi digital. Individu-individu 

juga dapat mengalami rasa kedekatan melalui penggunaan 

media sosial, Skype, email dan sebagainya, dan ruang ini yang 

disebut Castells sebagai ruang alur atau space of flows. 

Kedekatan fisik dan space of contiguity menjadi penting 

dalam kota metropolitan seperti Surabaya. Hal ini dapat terjadi 

karena kota-kota besar adalah pusat atau simpul utama dalam 

jaringan global. Wilayah metropolitan tertentu memiliki 

infrastruktur untuk memiliki kemungkinan sebagai pusat utama 

jaringan tertentu (misalnya, keuangan, politik, budaya, 

akuntansi, jaringan olahraga, perdagangan narkoba atau inovasi 

dalam teknologi komputer). Di dalamnya menyediakan 

komunikasi yang sangat canggih yang diperlukan untuk space of 

flows, dan kedekatan fisik yang diperlukan untuk space of 

contiguity. Simpul ini memungkinkan interaksi global secara 

instan. 

Selain itu, Castells berpendapat bahwa sifat ruang 

berubah dalam masyarakat jaringan global, pengalaman waktu 

berubah. Di era industri, jam waktu dominan karena pengusaha 

mengatur waktu yang mempekerjakan pekerja. Namun, apa 

yang disebut Castells waktu abadi atau timeless time menjadi 

semakin penting. Dengan waktu yang tak lekang oleh waktu, 
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pentingnya waktu menjadi terkikis. Sebagai contoh, internet 

memfasilitasi komunikasi dengan individu-individu di zona 

waktu yang berbeda. Individu-individu harus hidup dengan 

waktu yang fleksibel, bergerak di antara berbagai rezim waktu 

(misalnya, pekerjaan, pengasuhan anak, tanggung jawab, waktu 

luang) untuk menghadapi tuntutan persaingan waktu yang 

berarti bahwa individu sering melakukan banyak tugas 

menggunakan teknologi baru. 

 

1.5.2.2 Teori Modal Sosial, Putnam. 

Menurut Putnam (dalam Lawang, 2004), terdapat tiga 

aspek penting dalam modal sosial, yang diantaranya adalah 

kepercayaan sosial (social trust), norma (norms), dan jaringan 

(networks). Aspek tersebut dinilai penting dalam kehidupan 

masyarakat untuk mewujudkan kolaborasi sosial dalam 

mencapai kepentingan bersama. Putnam menekankan bahwa 

social capital merupakan suatu nilai kepercayaan timbal balik 

(mutual trust) antar individu maupun dalam cakupan yang lebih 

besar yaitu antar masyarakat. Modal sosial dapat diartikan 

sebagai institusi sosial yang melibatkan kepercayaan sosial, 

norma, dan jaringan untuk mendorong efektivitas kehidupan 

masyarakat dalam proses sosial.  

Modal sosial pada dasarnya merupakan hasil dari 

kepercayaan dan norma-norma bersama antar pelaku dalam 

struktur sosial (Putnam, 1995). Modal sosial adalah salah satu 

komponen utama terciptanya kebersamaan, mobilitas ide, 

kesaling percayaan dan keuntungan bersama (Hasbullah 2006). 

Artinya, modal sosial sendiri merupakan sebuah sumber daya 

yang digunakan individu untuk berkomitmen. Pada konteks ini, 

komitmen diartikan sebagai norma atau aturan sosial yang 

menjadi komponen modal sosial, yang diantaranya adalah 
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kejujuran, sikap trustworthiness, pemenuhan kewajiban, ikatan 

timbal balik dan lain sebagainya. Norma-norma sosial tersebut 

merupakan aturan yang tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial 

yang mengatur masyarakat untuk berprilaku dalam interaksinya 

dengan individu lain.  

Teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam 

dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisis 

bentuk kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat digital 

Tinder. Masyarakat digital Tinder memiliki cara tersendiri 

dalam membangun kepercayaan sosial dan hal tersebut yang 

menjadikannya menarik karena norma atau aturan yang 

digunakan “berbeda” dengan masyarakat konvensional. Jaringan 

masyarakat digital yang tidak terbatas – tidak mengenal ruang 

dan waktu – juga menjadi pembeda utama antar masyarakat 

digital dan masyarakat konvensional. Hal tersebut lambat laun 

menyebabkan konsep kepercayaan sosial bergeser dan atau 

mengalami transformasi. Teori ini juga digunakan untuk 

menganalisis bagaimana kepercayaan sosial terimplementasi 

dalam kehidupan masyarakat digital Tinder. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Perspektif Penelitian 

Pada penelitian berjudul Kepercayaan Sosial dalam 

Masyarakat Digital Tinder ini, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah melihat terbangunnya kepercayaan sosial antar aktor Tinder 

dengan aktor lain yang dikenalnya secara online. Perspektif yang 

digunakan adalah konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger 

dan Luckman, yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

terdapat realitas sekaligus pengetahuan yang menjadi referensi untuk 

berperilaku. Kehidupan sehari-hari itu menampilkan realitas objektif 

yang ditafsirkan oleh masing-masing individu sehingga memiliki 
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makna subjektif. Dengan demikian, individu menjadi penentu dalam 

dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, begitu pun 

yang terjadi dalam dunia digital. Individu berperan sebagai media 

produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi 

dunia sosialnya dalam Tinder. Istilah konstruksi sosial atas realitas 

(sosial construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial 

melalui tindakan dan interaksi dimana individu menciptakan secara 

terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara 

subjektif (Poloma, 2007).  

Konstruksi sosial sendiri merupakan suatu proses pemaknaan 

yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek 

diluar dirinya, yaitu makna subjektif dari realitas objektif di dalam 

kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. 

Berger dan Luckman lebih mengedepankan pandangan dialektik 

ketika melihat hubungan antara manusia dan masyarakat, manusia 

menciptakan masyarakat demikian pula masyarakat menciptakan 

manusia yang dikenal dalam istilah eksternalisasi, objektivasi dan 

internalisasi. 

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif. Peneliti berusaha untuk memahami proses terbangunnya 

kepercayaan pengguna Tinder terhadap aktor yang dikenalnya secara 

online. Tujuan metode penelitian kualitatif adalah memahami makna 

dibalik tindakan individu dengan individu lain, yang mana sesuai 

dengan topik yang diambil mengenai Kepercayaan Sosial dalam 

Masyarakat Digital Tinder. 

 

1.6.2 Setting Sosial 

Penelitian berjudul “Kepercayaan Sosial dalam Masyarakat 

Digital Tinder” dilakukan di Surabaya sebagai setting sosialnya. 

Lokasi tersebut dipilih karena Surabaya merupakan kota besar dengan 

produktivitas penduduk yang tinggi, serta intensitas penggunaan 
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media sosial yang tinggi pula terutama pada kalangan muda. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga 

terjadi di Surabaya. Mobilitas penduduk yang tinggi dan padatnya 

aktivitas di perkotaan menjadikannya sebagai salah satu alasan 

minimnya interaksi yang intens dan tingginya individualitas 

masyarakat. Eksistensi aplikasi online dating seperti Tiinder dapat 

berperan penting dalam kebutuhan masyarakat dalam memenuhi 

hakikatnya sebagai makhluk sosial pun menjadi “terbantu”.  

 

1.6.3 Penentuan Informan 

Eksistensi informan sebagai elemen terpenting dalam 

penelitian untuk menjawab fokus penelitian tentu tidak dapat 

dikesampingkan. Terdapat Sembilan informan dalam penelitian ini, 

yang diantaranya adalah tujuh informan perempuan dan dua informan 

laki-laki. Informan dipilih dengan metode snowball. Adapun metode 

snowball digunakan karena peneliti belum mengetahui pengguna 

Tinder dengan intensitas yang tinggi dan pengguna Tinder dengan 

tujuan-tujuan berbeda. Peneliti mengharapkan data yang bervariasi 

dengan menggunakan metode tersebut, sehingga data yang diperoleh 

lebih akurat dan menyeluruh.  

Berbekal informasi dari informan pertama yang dirasa cukup, 

pengumpulan data dari informan-informan selanjutnya dapat dimulai, 

dan tentunya setelah melalui filterisasi kriteria yang sesuai dengan 

fokus penelitan. Adapun kriteria umum informan dalam penelitian ini 

adalah pengguna Tinder dari berbagai usia, baik laki-laki atau 

perempuan yang berasal dari Surabaya. Adapun kriteria informan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Perempuan dan laki-laki yang sedang atau pernah 

menggunakan Tinder. 

2. Perempuan dan laki-laki berusia 17 – 30 tahun. 
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3. Perempuan dan laki-laki yang pernah bertemu dengan aktor 

Tinder lain. 

 

Tabel 1.1 

Daftar Informan 

NO Informan Jenis 

Kelamin 

Usia  Tanggal 

Wawancara 

1. LR P 21 tahun 15/10/2019 

2.  SW L 25 tahun 15/10/2019 

3. RL P 21 tahun 22/10/2019 

4. HA P 21 tahun 22/10/2019 

5.  RA L 24 tahun 8/11/2019 

6. RE P 23 tahun 11/11/2019 

7.  FI  P 21 tahun 20/11/2019 

8. IN P 21 tahun 26/11/2019 

9.  TI  P 22 tahun 26/11/2019 

 

1.6.4 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam atau indepth interview dengan 

menggunakan pedoman wawancara serta observasi pada media sosial 

Tinder dan penggunanya. Teknik tersebut digunakan dengan harapan 

peneliti dapat menemukan data yang variatif dan menyeluruh untuk 

memenuhi kebutuhan penelitian. Pendalaman fenomena penelitian 

oleh peneliti juga tak kalah pentingnya dalam proses pengumpulan 

data dan peningkatan kualitas serta akurasi data. Sedangkan pada 

teknik observasi, peneliti melakukannya dengan cara menjadi 

partisipan dan atau non-partisipan untuk mengetahui cara kerja dan 

proses interaksi antar individu dalam Tinder dapat terjadi, dengan 

begitu peneliti dapat mencari gambaran calon informan yang dapat 

diwawancarai.  
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1.6.5 Analisis Data 

Penelitian dengan sajian data kualitatif seperti penelitian ini 

bertujuan untuk menggali makna mendalam tentang realitas sosial 

dengan pengalaman informan sebagai basisnya. Data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara sistematis untuk 

mempermudah pemahaman dan menjawab fokus penelitian yang ada. 

Penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menurus hingga data yang 

didapatkan tidak mendapat variasi lagi, atau mencapai titik jenuh 

(Miles & Huberman, 1984). Berdasarkan analisis data kualitatif Miles 

dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan yang dapat dilakukan 

secara bersamaan untuk membagi proses analisis data dalam 

penelitian kualitatif, diantaranya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Kategorisasi/Pengelompokan data) 

Reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat diartikan 

sebagai sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstrakan data yang muncul dari catatan-catatan indepth 

interview dan catatan lapangan. Reduksi data juga merupakan suatu 

bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengelompokkan data dengan cara tertentu, 

sehingga dapat memunculkan kesimpulan final dan diverivikasi 

keaslian datanya. Data-data tersebut kemudian dicari pola dan 

temanya sehingga data yang telah direduksi mampu memberikan 

gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk 

memperoleh data tambahan.  

 

2. Penyajian data 

Pada penelitian kualitatif, data yang disajikan berupa teks 

yang bersifat naratif. Hal ini berfungsi untuk memudahkan 

pemahaman peneliti dalam melihat realitas yang ada. Sebagai salah 

satu proses terpenting dalam penelitian, penyajian data disusun 

dalam kategorisasi yang tentunya berhubungan dengan proses 

SKRIPSI KEPERCAYAAN SOSIAL DALAM...

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SAULA DIANICA PRETTYONI



 

 

21 

 

penarikan kesimpulan selanjutnya. Penyajian data pun dilakukan 

sesuai dengan data yang didapat sehingga data yang disajikan dapat 

teruji validitasnya. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hal yang paling penting 

dalam melakukan analisis data kualitatif. Adapun kesimpulan yang 

ditarik masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan 

ketika ditemukan realitas atau temuan baru yang diperoleh saat 

melakukan pengumpulan data di lapangan, yang tentunya berdasar 

pada fokus penelitian yang diteliti. 
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