
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sekarang ini perkembangan teknologi komunikasi dan informasi 

semakin berkembang pesat dengan ditandai tumbuh dan berkembangnya 

kubutuhan manusia akan informasi. Dengan adanya kebutuhan akan 

informasi yang semakin meningkat membuat manusia sekarang ini tidak 

lepas dari proses komunikasi interktif dan selalu mengikuti perkembangan 

teknologi komunikasi terbaru. 

 Perkembangan teknologi komunikasi sendiri pada era sekarang ini 

sudah sampai pada teknologi Media baru dimana teknologi ini banyak 

menyajikan konten jejaring sosial yang menarik sebagai sarana komunikasi 

interaktif di masyarakat dan memberikan ruang kepada publik untuk  dapat 

mencurahkan segala opininya melalui Media baru tanpa ada batasan.  

Dari banyaknya konten jejaring sosial, salah satunya yang dapat melejit 

dan banyak digemari oleh masyarakat adalah Facebook. Facebook merupakan 

salah satu dari beberapa situs dengan pengguna terbesar di Indonesia, 

beberapa data menyebutkan Indonesia memiliki akun Facebook terbanyak 

keempat di dunia dengan jumlah total 50.876.120 akun (Desember 2012). Hal 

yang menarik selain mengetahui fakta bahwa jumlah pengguna Facebook di 

Indonesia ini telah mencapai 21% dari total populasi penduduk, adalah 

mengetahui bahwa perbandingannya dengan jumlah pengguna internet di 
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Indonesia sangatlah tipis. Dengan tingkat penetrasi pengguna internet sebesar 

22,7% atau 55.000.000 pengguna, dapat dikatakan bahwa hampir setiap 

pengguna internet di Indonesia memiliki akun Facebook. 

(http://tekno.kompas.com,  12-4-2013) 

Facebook juga salah satu konten jejaring sosial yang banyak 

menyajikan menu-menu menarik bagi penggunanya. Menu-menu dalam  

Facebook ini dirasa mampu membuat penggunanya kecanduan dalam 

berinteraksi secara maya dengan pengguna Facebook lainnya. Beberapa menu 

yang disajikan dalam  Facebook antara lain menu wall, upload picture, 

sharing, check in, comment, like dan lain-lain. 

Dari beberapa menu dalam Facebook yang ada menu like adalah salah 

satu menu yang menarik, dimana menu ini digunakan oleh pengguna 

Facebook untuk memberi kesan suka atau tidak  suka pada sebuah status dan 

komentar dalam Facebook  yang di- upload oleh pengguna lainnya. Selain itu 

menu like  juga dapat digunakan oleh para pengguna Facebook sebagai 

tempat untuk self presentation (presentasi diri) dalam menjalin interpersonal 

relations (hubungan interpersonal) dengan pengguna Facebook lainnya. 

Pearson  menyatakan bahwa, Hubungan interpersonal adalah hubungan yang 

terdiri dari dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain dan 

menggunakan pola interaksi yang konsisten. (dalam Wisnuwardhani & 

Mashoedi, 2012: 2) 

Dalam hal ini menu like yang dimaksud untuk penggunaan dengan 

tujuan mempertahankan hubungan interpersonal adalah pada kolom status 
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atau komentar yang dibagikan oleh teman bukan pada kolom lainnya seperti 

menu friend page. 

Berikut ini adalah contoh gambar yang menunjukkan penggunaan menu 

like dalam Facebook yang langsung dapat dilihat pada kolom like sebagai     

berikut: (http://www.Facebook.com/#!/nisya.thantix, 30-04-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Contoh penggunaan menu like dalam situs Facebook 

 

Melalui menu like pengguna Facebook dapat mulai membangun 

hubungan  interpersonal dengan pengguna Facebook lain agar pengguna 

tersebut memberikan penilaian yang diharapakan terhadap sikap yang 

ditunjukkan. Berdasarkan hal itu maka pengguna Facebook  yang di like 

statusnya akan merasa seseorang tersebut menyukai apa yang 

disampaikannya lewat   Facebook, sehingga hal itu akan memicu 

terbentuknya awal hubungan yang baik. Walaupun terkadang dalam 

penggunaan menu like  pengguna Facebook belum tentu menyukai apa yang 

di-like dalam Facebook. 
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Dari penggunaan menu like pengguna  Facebook memiliki kemampuan 

untuk tidak memperlihatkan yang sebenarnya karena ketiadaan nonverbal 

dalam konten Facebook. Pasalnya seseorang dalam menggunakan menu like 

belum tentu mereka benar-benar menunjukkan kebenaran kesukaan mereka 

terhadap apa yang mereka like, tetapi bisa saja karena ada faktor lainnya yang 

mendasari seseorang itu dalam menggunakan menu like tersebut.  

Dalam hal ini berarti teknologi Facebook memberikan kesempatan bagi 

penggunannya untuk melakukan apa saja termasuk melakukan sesuatu yang 

belum tentu kebenarannya khususnya dalam membangun hubungan 

interpersonal yang baik dengan pengguna Facebook lainnya. Hal ini berbeda 

ketika seseorang membangun hubungan interpersonal dalam kehidupan nyata, 

seseorang tersebut tidak akan mampu menyembunyikan yang sebenarnya 

karena adanya komunikasi nonverbal. Dalam buku Pengantar Ilmu 

Komunikasi fungsi komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut, yaitu: 

(Cangara, 2002: 109) 

1. Menyakinkan apa yang diucapkannya (repetition) 

2. Menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diungkapkan dengan 

kata-kata (subtitution) 

3. Menunjukkan jati diri sehingga orang lain mengenalnya (identity) 

4. Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum 

sempurna. 

Dari fungsi tersebut dapat memperkuat bagaimana di dalam 

berkomunikasi melalui Facebook, khususnya dalam menggunakan menu like 
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dapat memberikan kesempatan seseorang untuk menutupi yang sebenarnya 

karena ketiadaan nonverbal. 

Pada dasarnya secara nyata dengan adanya komunikasi nonverbal 

seseorang akan kelihatan berbohong atau tidak atas apa yang mereka 

sampaikan. Berbeda dengan hal tersebut dalam proses komunikasi interaktif 

melalui Facebook ini seseorang dapat melakukan apa saja sesuai keinginan 

mereka untuk menunjukan diri mereka kepada oran lain tanpa orang lain 

mengetahui motif yang sebenarnya. (DePaulo, 2003: 394) 

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu peneliti tertarik 

untuk mengulas lebih dalam dan menuangkannya dalam laporan (skripsi) 

dengan judul “ Liking On Facebook (Studi Deskriptif Kualitatif Motivasi 

Penggunaan Menu like untuk Mempertahakan Hubungan Interpersonal dalam 

situs Facebook pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah surakarta 

(UMS)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

peneliti kemukakan di atas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana motivasi penggunaan menu like untuk mempertahankan 

hubungan interpersonal dalam situs Facebook pada Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS)? 
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2. Mengapa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

menggunakan menu like untuk mempertahankan hubungan interpersonal 

dalam situs Facebook? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang didapat, seperti dalam identifikasi masalah 

maka tujuan penelitian adalah : 

1. Mengetahui bagaimana motivasi penggunaan menu like untuk 

mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook pada 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan menu 

like untuk mempertahankan hububungan interpersonal dalam situs 

Facebook pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berguna bagi pihak-pihak yang terkait, diantaranya terdapat 2 manfaat 

penelitian penelitian yaitu : 

1. Manfaat teoritis 

Tugas Akhir Ilmu Komunikasi tentang pengembangan ilmu sosial 

Media mengenai penggunaan menu like untuk mempertahankan 

hubungan interpersonal dalam situs Facebook 
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2. Manfaat praktis 

a. Kegunaan Bagi Pihak Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

bagi peneliti, khususnya mengetahui penggunaan menu like untuk 

mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook pada 

Mahasiswa dan Mahasiswi UMS. 

b. Kegunaan Bagi Mahasiswa dan Publik 

1. Dengan diadakannya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk mahasiswa 

dan mahasiswi yang bersangkutan dalam hal ini Mahasiswa dan 

Mahasiswi UMS yang menggunakan Facebook. 

2. Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menghimpun fakta-fakta 

mengenai motif penggunaan menu like dalam Facebook pada 

Mahasiswa dan Mahasiswi UMS, begitu juga publik terutama yang 

ingin mengetahui seluk beluk penggunaan menu like khususnya 

penggunaan menu like dikalangan mahasiswa dan mahasiswi UMS. 

3. Memperkaya penelitian tentang sosial media terutama studi tentang 

media-media baru, dalam hal ini media jejaring sosial seperti 

Facebook. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Komunikasi Interpersonal 

a. Komunikasi 

Manusia tidak luput dari proses komunikasi. Komunikasi  

merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikan 

ke komunikator. Melalui komunikasi orang-orang bisa mendapatkan 

pengetahuan dan informasi sesuai yang mereka inginkan. Komunkasi 

terdiri atas beberapa level, seperti komunikasi intrapersonal, 

komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi 

organisasi dan komunikasi massa.  Pengertian komunikasi sendiri 

banyak definisinya, beberapa definisi komunikasi menurut beberapa 

ahli antara lain: 

1) Menurut buku Komunikasi Antarmanusia, komunikasi adalah: 

“mengacu pada tindakan, oleh satu orang atau lebih, yang mengirim 
dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau (noise), terjadi 
dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan ada 
kesempatan untuk melakukan umpan balik.”. (DeVito, 1997: 23) 

 
2) Berelson dan steiner (1964), dalam bukunya Fisher memfokuskan 

komunikasi pada unsur penyampaian, komunikasi adalah: 

“penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilandan seterusnya, 
melalui penggunaan simbol-kata, angka, gambar, grafik, dan lain lain.”. 
(dalam Fisher, 1986: 10) 
 

3) menurut Shannon dan Weaver  (1949), dalam buku Pengantar Ilmu 

Komunikasi mengemukakan, komunikasi adalah: 

“bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu 
sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatak pada bentuk 
komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi 
muka, lukisan, seni dan teknologi”. (dalam Cangara, 2002: 20) 
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Menurut De Vito (1997:30)  ada 4 tujuan komunikasi yaitu: 

1) Menemukan 

Tujuan utama komunikasi adalah penemuan diri (personal 

discovery). Penemuan diri terjadi ketika berkomunikasi dengan 

orang lain, belajar diri sendiri dan orang lain.  

 

2) Untuk berhubungan 

Dalam berkomunikasi motivasi yang paling kuat adalah 

berhubungan dengan orang lain, membina serta menjaga hubungan 

dengan orang lain. 

3) Untuk menyakinkan 

Berkomunikasi juga untuk melakukan persuasi antarpribadi, baik 

sebagai sumber maupun penerima. Dalam perjumpaan antarpribadi 

melalui komunikasi mencoba untuk mengubah sikap dan perilaku 

orang lain.  

4) Untuk bermain 

Dalam keseharian banyak perilaku komunikasi yang dilakukan 

untuk bermain dan menghibur diri 

 

Dalam berkomunikasi daya tarik komunikator adalah salah satu 

elemen yang penting untuk menarik lawan bicara sebagai penentu 

keberhasilan dalam berkomunikasi. Daya tarik (attractiveness) adalah 
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salah satu faktor yang harus dipahami komunikator selain kredibilitas.  

Faktor daya tarik (attractiveveness) banyak menentukan berhasil 

tidaknya komunikasi. Pendengar atau pembaca bisa saja mengikuti 

pandangan komunikator , karena ia memiliki daya tarik dalam hal 

kesamaan (similarity), dikenal baik(familiarity), disukai (liking) dan 

fisiknya (physic). (Cangara, 2002: 98) 

 

b. Komunikasi Interpersonal 

Dalam berkomunikasi level komunikasi yang memiliki 

keintiman adalah komunikasi interpersonal. Pasalnya dengan 

komunikasi interpersonal individu satu dengan individu lainnya  dapat 

saling berinteraktif langsung secara face to face dan lebih bersifat 

probadi. Komunikasi interpersonal (interpersonal communication) 

adalah pertemuan antara orang-orang secara tatap muka yang 

memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara 

verbal maupun non verbal. (Mulyana, 2005: 73) 

Komunikasi yang efektif  akan menciptakan hubungan 

interpersonal yang baik. Karena dalam hubungan interpersonal 

dilakukan dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka 

antara beberapa pribadi, sehingga orang yang melakukan interaksi 

tersebut  akan bisa mengetahui  reaksi orang lain baik yang bersifat 

verbal maupun non verbal.  
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Ruben, dalam buku Penelitian Komunikasi kualitatif 

mengemukakan tentang  persoalan penilaian hubungan (th evaluation 

of relationship) merupakan persoalan yang penting dalam komunikasi 

interpersonal. Dalam hubungan dicakup setidaknya enam tahap atau 

tingkatan hubungan (dalam Pawito, 2007: 4) : 

1) Initiation. Pada tahap ini partisipan mulai membuat kalkulasi atau 

menaksir-naksir satu sama lain, dam mengupayakan penyesuaian-

penyesuaian. Wujud penyesuaian di sini misalnya, tersenyum dan 

saling memperkenal diri. 

2) Eksplorasi. Pada tahap ini partisiapan mulai berusaha mengetahui 

karakter satu sama lain, misalnya minat, motif dan nilai-nilai yang 

dipegang. 

3) Intensifikasi. Pada tahap ini partisipan mulai bertanya-tanya pada 

diri sendiri apakah hubungan akan diteruskan atau tidak. 

4) Formalisasi. Pada tahap ini partisipan mulai sepakat mengenai hal-

hal tertentu, yang kemudian diformalisasikan ke dalam berbagai 

tingkah laku.  

5) Redifinisi. Pada tahap ini hubungan mulai dihadapkan pada 

persoalan-persoalan baru dan silih berbaganti seiring dengan 

perjalanan waktu. Pada tahap ini kecenderungan kembali membuat 

kalkulasi baru tentang hubungan yang telah berjalan menjadi 

dominan. 
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6) Hubungan yang buruk (deterioration). Pda tahap terakhir ini 

terlihat gejala-gejala semakin memburuknya hubungan yang tidak 

di sadari oleh partisipan komunikasi. 

2. Hubungan Interpersonal 

Menurut Pearson (1983) manusia adalah makhluk sosial, artinya 

sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat menjalin hubungan sendiri, kita 

selalu menjalin hubungan dengan orang lain, mencoba untuk mengenali 

dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi serta 

berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Kita melakukan hubungan 

interpersonal ketika mencoba untuk berinteraksi dengan orang lain. 

Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau 

lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola 

interaksi yang konsisten. (dalam Suwarno& Meinarno, 2009: 67) 

Baron dan Byrne (2008) menjelaskan bahwa penilaian seseorang 

terhadap sikap orang lain, dimana penilaian ini dapat diekspresikan 

melalui suatu dimensi, dari strong like sampai pada strong dislike. 

Konteks penilaian hubungan ini adalah termasuk dalam hal hubungan 

interpersonal dimana seseorang akan mulai menilai orang lain apakah 

orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman atau tidak. (dalam 

Suwarno& Meinarno, 2009: 67). 

Dalam melakukan hubungan interpersonal ada faktor penyebab 

terjadinya ketertarikan interpersonal, yaitu faktor  internal, faktor eksternal 

dan faktor interaksi. Faktor internal adalah faktor dalam diri kita meliputi 
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dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi (need for affiliation) dan 

pengaruh perasaan. Disamping itu juga ada faktor eksternal adalah daya 

tarik fisik, dan yang terakhir adalah faktor interaksi yaitu meliputi 

persamaan-perbedaan dan recipocral liking. 

Berikut faktor internal dalam diri kita penyebab terjadinya hubungan  

interpersonal: 

a. Kebutuhan untuk berinteraksi (need for affiliation) 

 Kita cenderung ingin berinteraksi dengan orang lain, namun dilain 

waktu terkadang kita juga tidak ingin berinteraksi atau ingin sendirian. 

Menurut McClelland, kebutuhan berinteraksi adalah suatu keadaan di 

mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, 

bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati 

aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling 

bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. (dalam Suwarno& 

Meinarno, 2009: 68) 

b. Pengaruh perasaan 

 Sebuah penemuan menunjukkan bahwa orang lain akan lebih 

menyukai jika kita mengatakan hal yang menyenangakan bagi 

mereka. Penelitian dari Byrne, dkk dari Fraley dan Aron  

menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan 

secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi 

pertemanan. Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita 

lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum dikenal. 
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Jadi, kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat 

kondisi perasaan kita sedang senang di bandingkan jika kondisi 

perasaan kita sedang negatif. Hal ini terjadi, pada saat senang, kita 

lebih terbuka untuk melakukan komunikasi. (dalam (Suwarno& 

Meinarno, 2009: 69) 

 Sedangkan, Faktor Eksternal yang mempengaruhi dimulainya suatu 

hubungan interpersonal adalah kedekatan (proximity) dan daya tarik fisik. 

a. Kedekatan (proximity) 

Baron&Byrne (2008) kedekatan secara fisik antara orang yang 

tinggal dalam satu lingkungan yang sama seperti di kantor dan di 

kelas, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis diantara 

mereka semakin besar kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering 

bertemu. Selanjutnya pertemuan tersebut akan menghasilkan penilaian 

positif satu sama lain, sehingga timbul ketertarikan di antara mereka. 

Hal ini disebut juga dengan more exposure effect, penelitian ini 

pertama kali dilakukan oleh Zajonc tahun1968. Kita cenderung 

menyukai orang yang wajahnya biasa kita kenali dibandingkan dengan 

orang yang wajahnya tidak kita kenal (Miller and Perlman, 2009). 

(dalam (Suwarno& Meinarno, 2009: 69) 

b. Daya tarik fisik 

Daya tarik sangat menentukan suatu hubungan karena dengan 

adanya daya tarik yang ditimbulkan seseorang maka akan menentukan 

hubungan tersebut baik atau tidak. Kebanyakan orang memilih untuk 
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berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan dengan orang 

yang kurang menarik. (Dion and Dion (1991), Hatfield dan Sprecher 

(1986) dalam  Baron& Byrne, 2008) dalam sebuah penelitian 

mengenai daya tarik fisik menunjukkan bahwa, sebagian besar orang 

percaya bahwa laki-laki dan perempuan yang menarik menampilkan 

ketenangan, mudah bergaul, mandiri, dominan, gembira, seksi, mudah 

beradaptasi, sukses, lebih maskulin (laki-laki) dan lebih feminism 

(perempuan) daripada orang yang tidak menarik. (dalam (Suwarno& 

Meinarno, 2009: 70) 

Terakhir faktor interaksi yang meliputi persamaan-perbedaan 

(similarity-dissimilarity) dan repciprocal liking. 

a. Persamaan-Perbedaan 

Dalam sebuah hubungan seseorang akan lebih senang jika teman 

yang adaa memiliki kesamaan dan perbedaan. Jones mengemukakan 

bahwa seseorang merasa senang saat menemukan terdapat hal yang 

mirim dengan orang yang disukai, tetapi ternyata lebih menyenangkan 

juga  saat mengetahui bahwa pandangannya berbeda dengan yang 

dimiliki  (Jones dalam Pines, 1999). (dalam Suwarno& Meinarno, 

2009: 70) 

b. Recipocral Liking 

Faktor yang mempengaruhi ketertarikan kita pada orang lain 

adalah ketika orang tersebut menyukai kita. Secara garis besar kita 

akan menyukai orang yang juga menyukai kita daripada kita 
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menyukai orang yang tidak menyukai kita. (Suwarno& Meinarno, 

2009: 71). 

3. Hubungan Interpersonal di Internet 

Seiring berkembangnya teknologi hubungan interpersonal dapat 

dibentuk melalui media teknologi komunikasi tanpa perlu bertatap muka 

secara langsung. Terdapat perbedaan antara hubungan yang dijalin melalui 

jaringan komputer dengan hubungan yang terjadi secara konvensional 

sehari-hari. Internet merupakan media komunikasi yang memberikan 

tempat baru bagi pengaruh keakraban. Keakraban dan jarak fungsional 

ditentukan oleh layar komputer. karena ketika berjumpa melalui internet, 

ketertarikan berkembang melalui kualitas percakapan, sedangkan mereka 

yang berjumpa secara langsung dengan tatap muka ketertarikannya 

tergantung pada daya tarik fisik. (Mc Kenna, Green, & Gleason, 2002) 

Selanjutnya, Mc Kenna, Green & Gleason, mengungkapkan perbedaan 

interaksi yang terjadi di internet dangan interaksi konvensional adalah, jika 

kita bertemu dengan orang baru secara tatap muka kita segera melihat 

penampilan fisiknya. Sebaliknya, ketika orang bertemu secara online, 

mereka dapat menyembunyikan penampilan dan ciri lain yang mungkin 

menurunkan daya tariknya, seperti rasa gugup saat berada dalam situasi 

sosial. Anonimitas internet dapat memudahkan orang untuk 

mengungkapkan informasi personalnya. Sebagai akibatnya, individu 

mungkin merasa bahwa mereka lebih mampu mengekspresikan aspek-

aspek penting dari diri mereka saat berinteraksi melalui internet. 
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Hoffman, mengemukakan  dengan munculnya komunikasi online, 

komunikasi telah bergeser dari cara tradisional yaitu komunikasi 

antarpribadi yang telah lama didasarkan pada model tatap muka, dalam 

pendekatan yang lebih digital untuk memelihara dan membangun 

hubungan. Komunikasi modern dan hubungan interpersonal sekarang ini 

keduanya dibina dan dimediasi oleh alat komunikatif seperti komputer. 

Komunikasi melalui internet bisa terjadi melalui jejaring sosial baik yang 

sudah popular maupun jejaring sosial yang belum popular. Lampe, Ellison 

dan Steinfield menunjukkan bahwa, bagaimanapun Facebook adalah 

media soaial yang sebagian besar digunakan untuk mempertahankan atau 

memperkuat hubungan secara offline yang ada, sebagai upaya untuk 

membangun hubungan yang baru secara online. (Moorman&Boker, 

2011:3) 

Dalam Online communication menceritakan bahwa, teknologi 

komputer microchip yang memproses informasi dan menjalankan perintah 

dan sebagai perangkat lunak memungkinkan manusia untuk menggunakan 

teknologi yang terintegrasi kelingkungan fisik manusia, hubungan 

interpersonal, dan bahkan identitas pribadi. (Wood&Smith, 2005: 5) 

Dalam berhubungan melalui media komputer dengan orang lain Wood 

dan Smith (2005) dalam model SIDE menjelaskan bahwa, “orang yang 

melakukan hubungan online harus mengkomunikasikan kesamaan yang 

cukup antara satu sama lain, sehingga  pihak yang terlibat tertarik 

dalam mempertahankan hubungan interpersonal. 
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Penelitian Taman dan Floyd dalam online communications, 

melaporkan bahwa seseorang memulai hubungan interpersonal secara 

online dengan seseorang yang telah dikenal dan bertemu secara tatap muka 

sebelumnya. Birnie dan Horvath juga menunjukkan bahwa, bagi banyak 

orang, internet adalah alat untuk melengkapi atau memperpanjang upaya 

mereka dalam menjaga hubungan yang sudah ada. (Wood&Smiht, 2005: 

87-88) 

Dari situ terlihat bahwa hubungan interpersonal di internet dapat 

terjadi sebagai upaya untuk mempertahankan hubungan yang sebelumnya 

sudah terjalin dalam dunia nyata. Dalam komunikasi online juga dengan 

seseorang menyembunyikan identitas diri dan menunjukkan kesamaan 

kepada orang lain melalui internet maka hal tersebut juga akan mendukung 

dalam mempertahankan hubungan interpersonal. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian yang akan dilakukan peneliti 

menambahkan penelitian terdahulu sebagai literatur dan sebagai pijakan 

peneliti. Penelitian dengan tema media sosial Facebook pernah juga diteliti 

oleh Dary Lutfiati dengan judul penelitian “Konsep Diri Remaja dalam 

Facebook (Etnografi Komunikasi tentang Konsep Diri Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UMS dalam Menggunakan Facebook). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif studi etnografi komunikasi, dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penelitian 
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tentang konsep diri remaja dalam Facebook ini menghasilkan bahwa fitur 

Facebook yang dapat membentuk konsep diri mahasiswa ilmu komunikasi 

adalah beberapa fitur berikut: 

1) Up date status sebagai bentuk publikasi diri 

2) Wallpost sebagai bentuk komunikasi dan eksistensi diri 

3) Foto dan nama profil sebagai bentuk identitas diri 

4) Info profil dan info data diri sebagai bentuk diskripsi diri 

5) Teman sebagai khalayak pengguna 

6) Security setting sebagai ruang pribadi 

Dari fitur tersebut responden mulai mengubahnya dari yang natural 

menjadi sebuah konsep yang mereka inginkan agar orang lain berpersepsi 

positif tentang dirinya. 

Selain itu juga ada Penelitian dari Michelle Ann Nelson, The Effect of 

Technology on Interpersonal Relation Among Rowan University Students 

Ages 18-25. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. menentukan bagaimana orang dewasa muda yang berkomunikasi dengan satu 

sama lain dan 

2. memahami apa yang mendorong mereka untuk berkomunikasi menggunakan 

metode komunikasi yang berbeda. Setelah menyelesaikan kajian literatur, 

peneliti melakukan penelitian primer menggunakan instrumen survey dan 

wawancara. Orang yang mencoba untuk berkomunikasi menentukan 

bagaimana mereka akan menyampaikan pesan.  
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Urgensi pesan mempengaruhi bagaimana responden menjawab pesan. 

Peneliti menyimpulkan bahwa teknologi berdampak pada komunikasi atau 

sebuah hubungan. Kadang-kadang efek yang baik memungkinkan orang 

untuk lebih sering berkomunikasi , tapi kali lain misconstrues pesan membuat 

orang yakin apa yang sedang dikomunikasikan. Teknologi tidak menyediakan 

sarana untuk menampilkan emosi yang berbeda muka dengan muka, atau 

komunikasi verbal di minimalkan. (Michelle Ann Nelson, 2012) 

Penelitian lain mengenai bagaimana komunikasi interpersonal melalui 

media digital oleh Catherine Dwyer, dengan judul “Digital Relationships in 

the ‘MySpace’ Generation: Results From a Qualitative Study”  berupa studi 

kualitatif dilakukan untuk menjelajahi bagaimana subyek menggunakan situs 

jaringan sosial dan fitur pesan instan  untuk terlibat dalam hubungan 

interpersonal. Hasilnya digunakan untuk mengembangkan kerangka awal 

bahwa bagaimana sikap terhadap privasi dan manajemen kesan, ketika 

dimediasi oleh teknologi, diterjemahkan ke dalam interaksi sosial. Makalah 

ini dimulai dengan tinjauan literatur yang relevan, kemudian menggambarkan 

desain eksperimen, merangkum hasil, memperkenalkan kerangka kerja, dan 

diakhiri dengan diskusi tentang kesimpulan dan implikasi untuk penelitian 

masa depan. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi komunikasi 

untuk interaksi sosial dilakukan melalui beberapa saluran. Setiap peserta 

menunjukkan mereka memiliki ponsel, dan paling sering menggunakan pesan 

teks, instant messenger, dan situs jejaring sosial untuk tetap berhubungan 



21 

 

dengan teman-teman, serta membuat teman baru. Studi ini menemukan 

bahwa kenyamanan, akses mudah, murah dan kenikmatan adalah penggerak 

utama saat menggunakan media komunikasi elektronik untuk menjaga 

hubungan sosial. (Catherine Dwyer, 2007). 

Terakhir penelitian dengan tema yang sama adalah Sebuah penelitian 

dengan metode kuantitatif oleh Kathryn T. Schultz, dengan judul “Friends on 

facebook: The Impact of Facebook on Interpersonal Friendship of Female 

Collage Students, Kathryn T. Schultz”. Penelitian ini berupa penelitian 

kuantitatif melalui survei mahasiswi mengenai perasaan mereka tentang 

Facebook, dampak potensial terhadap persahabatan interpersonal mereka. 

Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa Facebook secara bertahap 

menjadi konstan dalam dunia komunikasi interpersonal. Sebagai kemajuan 

teknologi dan menjadi lebih berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari, hal 

itu akan menjadi lebih penting karena pengguna dibuat sadar akan 

kemungkinan dampak dari media ini, dan menggunakannya untuk 

mengabadikan komunikasi interpersonal yang konstruktif. (Kathryn T. 

Schultz, 2011 ). 

Dari beberapa perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada objek yang akan diteliti dan metode yang digunakan. 

Sehingga penelitian yang akan dilakukan ini dapat memperkaya studi tentang 

media sosial terutama media sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap 

perilaku komunikasi pengguna Facebook di Indonesia.  
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Tabel  1.1. Tabel perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 
dilakukan 

 
 

Judul penelitian Subjek Penelitian Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan 
(Liking On Facebook: Studi diskriptif 
kualitatif motif  penggunaan menu 
like untuk mempertahankan 
hubungan interpersonal dalam situs 
Facebook pada Mahasiswa dan 
Mahasiswi UMS) 

Mahasiswa dan 
Mahasiswi Ilmu 
Komunkasi UMS 

Kualitatif studi 
diskriptif  

Penelitian terdahulu 
 (Konsep diri remaja dalam 
Facebook) 

Mahasiswa Ilmu 
Komunikasi UMS 

Kualitatif studi 
etnografi 

Friends on facebook: The Impact of 
Facebook on Interpersonal Friendship of 
Female Collage Students, Kathryn T. 
Schultz 

Mahasiwa Putri Kuantitatif 

The Effect of Technology on 
Interpersonal Relation Among 
Rowan University Students Ages 18-
25, Michelle Ann Nelson) 
 

Mahasiswa usia 18-
25 tahun 

Kualitatif 

Digital Relationships in the 
‘MySpace’ Generation: Results From 
a Qualitative Study, Catherine Dwyer 

Remaja Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

G. Kerangka Berfikir 

Dalam penelitian ini kerangka berfikir yang digunakan peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.2. Skema Kerangka berfikir 

 

Keterangan : 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas peneliti menjelaskan bahwa, 

dalam  teknologi komunikasi Media Baru terdapat sosial media yang di 

dalamnya menyediakan konten jejaring sosial salah satunya adalah Facebook.  

Sosial Media 

Facebook 

Menu dalam Facebook 

Wall  

Uploud  pic 

Comment 

Like 

sharing 

Check in, dll.  

Motivasi penggunaan menu like 

Interpersonal Relations 

Kesimpulan  

Media Baru 
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Facebook di sini memiliki beberapa menu yang menarik salah satunya adalah 

menu like.  

Melalui penggunaan menu like ini pengguna Facebook memiliki 

berbagai motivasi-motivasi dalam menggunakan menu like yang salah 

satunya untuk mempertahankan hubungan interpersonal dengan orang lain. 

Menu like disini adalah salah satu fitur yang dapat digunakan pengguna 

Facebook sebagai pilihan untuk menjalin hubungan interpersonal 

(interpersonal relations) dalam membangun hubungan yang baik dengan 

pengguna Facebook lainnya.  

 

H. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,  

dengan metode penelitian deskriptif. Deskriptif  di sini bertujuan untuk 

mendeskripsikan fakta dan data yang ada dalam penelitian secara 

sistematis dan toritis sesuai dengan kondisi lapangan yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan fakta dan data 

dalam penggunaan menu like di Facebook. Melalui penelitian ini peneliti 

juga akan mengungkapkan berbagai hal sesuai yang ditemukan di 

lapangan dalam hal penggunaan menu like untuk mempertahankan 

hubungan interpersonal dalam situs facebook pada mahasiswa dan 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
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2. Tempat & Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Adapun lokasi yang dipilih guna memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini yaitu di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta fakultas Ilmu Komunikasi Jl. A. 

Yani Pabelan Tromol Pos 1 Surakarta 57101. 

b. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan dalam memperoleh 

dan mengolah data yaitu  terhitung sejak bulan Juni sampai dengan  

Agustus 2013. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sebelas mahasiswa 

dan sebelas mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang 

diambil dari masing-masing fakultas. Dari masing-masing fakultas yang 

ada peneliti akan mengambil satu mahasiswa dan satu mahasiswi yang 

dianggap aktif dalam menggunakan Facebook untuk mewakili sebagai 

subjek penelitian dari beribu-ribu jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang 

ada. Untuk menentukan sumber data yang aktif dalam menggunakan 

Facebook peneliti melakukan pra-penelitian dengan Mahasiswa dan 

Mahasiswi  UMS yang menggunakan Facebook, dari  hasil pra-penelitian 

didapat kriteria pengguna facebook yang dianngap aktif kriterianya antara 

lain: 
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a. Mahasiswa dan mahasiswi UMS yang menggunakan Facebook secara 

aktif minimal 60 menit/ hari 

b. Mahasiswa dan mahasiswi UMS yang sudah menggunakan konten 

jejaring sosial Facebook lebih dari 2 tahun. 

c. Mahasiswa dan mahasiswi UMS yang menggunakan Facebook 

memiliki pertemanan lebih dari 500 pengguna Facebook. 

Hasil tersebut untuk menentukan subjek penelitian yang dianggap aktif 

dalam menggunakan Facebook. 

Dalam penelitian ini mengingat keterbatasan waktu dan biaya serta 

mendasarkan pengambilan informan pada alasan atau pertimbangan 

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan 

metode purposive sampling. 

Untuk menandai data hasil penelitian dari informan, informan ditandai 

dengan : 

Tabel 1.2. Sumber data  (Informan) 

Jenis Informan 

Wanita An Laki-Laki Bn 

A1 : Informan Perempuan Pertama  

A2 : Informan Perempuan Kedua  

A3 : Informan Perempuan Ketiga 

An  : Informan Perempuan Ken…… 

B1: Informan Laki-Laki Pertama  

B2 : Informan Laki-Laki Kedua  

B3 : Informan Laki-Laki Ketiga 

Bn  : Informan Laki-Laki Ken…… 

Keterangan:  

A : Untuk Informan Perempuan 

B : Untuk Informan Laki-laki 
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4. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data ini termasuk pada teknik 

pengumpulan data primer yaitu, data yang langsung diperoleh dari 

obyek penelitian. Wawancara adalah suatu teknik dan bentuk khusus 

Komunikasi Antar pribadi. Dimana penyusun mengadakan suatu 

komunikasi secara personal maupun kelompok dengan pihak-pihak 

yang dianggap mampu mengungkapkan data yang diperlukan untuk 

penelitian atau juga dapat diartikan dengan dua orang berinteraksi 

terutama melalui bentuk tanya-jawab untuk mencapai tujuan tertentu. 

Berger mengungkapkan definisi wawancara dalam buku teknik 

praktis riset komunikasi, Wawancara adalah percakapan antara 

periset-seseorang yang berharap mendapatkan informasi-dan informan 

seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang 

suatu objek. (Kriyantono, 2010: 100) 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan 

wawancara mendalam (indepth interview) atau wawancara secara 

intensive (intensive interview) tujuannya untuk mendapatkan data 

kualitatif yang mendalam. Dalam wawancara peneliti juga 

menggunakan alat perekam dan perlengkapan tulis agar saat 

wawancara data tidak ada data yang terlewat. 

Peneliti memilih wawancara untuk mengumpulkan data karena 

dalam penelitian ini meneliti sebuah perilaku serta mengetahui 
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motivasi seseorang khususnya dalam penggunaan menu like untuk 

mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook. 

Dengan melalui wawancara peneliti dapat menemukan ide-ide 

informan, opini, perilaku serta motivasi penngunaan menu like untuk 

mempertahankan hubungan interpersonal dalam situs Facebook. 

b. Observasi 

Teknik pengumpulan data ini termasuk pada teknik 

pengumpulan data secara ilmiah yaitu, data yang langsung diperoleh 

dari pengamatan obyek penelitian. Observasi adalah kegiatan setiap 

saat yang dilakukan, dengan perlengkapan pancaindra yang dimiliki 

untuk mengamati objek yang ada disekitar lingkungan. Dalam 

penelitian ini obeservasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat 

kegiatan yang dilakukan objek tersebut. (Kriyantono, 2010: 110) 

Observasi di sini dilakukan dengan mengamati aktivitas-

aktivitas mahasiswi dan mahasiswa UMS yang menggunakan 

Facebook khususnya dalam penggunaan menu like melalui 

pertemanan di Facebook dengan subjek penelitian. 

c. Studi dokumentasi 

Di dalam kegiatan penelitian ini, ada keterkaitan antara  

pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

topik penelitian atau yang disebut Studi dokumentasi. Dalam hal ini 
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adalah dokumen-dokumen dan data hasil penelitian dengan tema yang 

mendukung, seperti buku, artikel, jurnal. 

5. Teknik analisis data 

Untuk mendapatkan hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik 

analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis ini didasarkan 

pada tiga komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan pengujian serta penarikan kesimpulan (drawing and verifying 

conclusions). (Pawito, 2007:104) 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Analisis data Model Interaktif dari  

Miles dan Hubermen (1994:12)  

Penelitian strategis digunakan dalam meneliti penggunaan menu 

like dalam situs Facebook. untuk itu setelah memperoleh data-data yang 

diperlukan untuk penelitian, selanjutnya data-data tersebut akan diolah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi dan wawancara pada tahap awal sehingga berbagai macam 

data kualitatif telah didapat mengenai penggunaan menu like pada 

Facebook antara mahasiswa dan mahasiswi UMS. 

Penyajian data Pengumpulan data 

     Reduksi data 
 Penarikan  
kesimpulan 
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b. Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan alat perekam dan 

cacatan kecil agar tidak ada data yang terlewat. Disini peneliti mulai 

melakukan wawancara dengan informan mengenai penggunaan menu 

like di Facebook dalam mempertahankan hubungan interpersonal. 

c. Observasi disini dilakukan dengan mengamati aktivitas-aktivitas 

mahasiswa dan mahasiswi UMS dalam penggunaan menu like di 

Facebook melalui pertemanan dalam Facebook. Agar data tidak 

hilang  peneliti melakukan cupture gambar pada setiap penggunaan 

menu like yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi UMS di 

Facebook. 

d. Setelah semua data didapat peneliti mulai menganalisis data 

menggunakan teknik analisis interaktif  Miles dan Hiberman. 

e. Tahap pertama adalah tahap reduksi data dengan melakukan editing, 

pengelompokan dan meringkas data. Pada tahap reduksi ini peneliti 

mulai menyusun kode-kode dan catatan-catatan (memo) mengenai 

berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas sehingga 

peneliti menemukan tema-tema, kelompok-kelompok dan tema-tema 

data.  Setelah itu menyusun rancangan konsep serta penjelasan-

penjelasan yang berkenaan dengan tema, pola-pola atau kelompok-

kelompok data yang bersangkutan. 

f. Setelah mereduksi data hal selanjutnya adalah penyajian data (data 

display). Penyajian data disini melibatkan langkah-langkah 

mengorganisir data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan 
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yang lain. Setelah itu pemusatan perhatian pada penyederhanaan data 

dari catatan – catatan data yang sudah dikelompokan. 

g. Setelah data tersaji kemudian saling dikaitkan sesuai kerangka teori 

penelitian. Analisis penelitian dan pembahasan ini didasarkan pada 

rujukan berbagai teori yang digunakan dimana didalamnya ditentukan 

suatu kepastian mengenai aspek teori dan kesesuaian atau 

ketidaksesuaian dengan fakta hasil penelitian di lapangan terhadap 

penggunaan menu like di Facebook pada mahasiswa dan mahsiswi 

UMS. 

h. Tahap terakhir adalah pengujian dan penarikan kesimpulan (drawing 

and verifying conclutions). Pada tahap ini peneliti mengonfirmasi, 

mempertajam dan merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat 

untuk sampai pada kesimpulan final yang berupa proporsi-proporsi 

ilmiah mengenai realitas yang diteliti, serta memberikan rekomendasi. 

6. Validitas Data 

Penilitain ini menggunakan trianggulasi data yang merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan cross ceck atau 

pengecekan dan membandingkan data. Dalam  penelitian ini, teknik 

validitas data yang digunakan merupakan teknik trianggulasi sumber. 

Trianggulasi sumber merupakan perbandingan dan pengecekan balik 

derajat suatu informasi yang diperoleh  melalui waktu  dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. (Moleong,1991:178) 
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Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber dengan 

melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara yang dilakukan kepada 

informan yaitu wawancara kepada mahasiwa mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang menggunakan menu like dalam jejaring 

sosial Facebook. 

Selain itu, data yang didapat dari data sekunder  yang diperoleh 

melalui studi dokumen yang berisikan diantaranya artikel, dokumen serta 

foto atau video yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 




