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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Globalisasi ditandai dengan aspek kehidupan manusia sekarang ini telah 

mengalami banyak perubahan salah satunya karena pengaruh dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi bidang komunikasi ialah dengan lahirnya media 

sosial melalui smartphone yang telah didukung oleh internet. Lembaga Riset Pasar 

e-Marketer mengatakan, pada 2018 memperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia

akan mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan (kominfo.go.id). 

Media sosial menawarkan berbagai layanan seperti mencari informasi, kini 

dapat menjadi jembatan untuk membangun hubungan antar pribadi yaitu hubungan 

romantis pacaran karena salah satu faktornya ialah mobilitas yang tinggi maka 

menurut Rogers (1986) dalam bukunya Communication Technology menyatakan 

hubungan komunikasi dalam masyarakat dikenal melalui empat era yaitu era tulis, 

cetak, media telekomunikasi, komunikasi interaktif hingga era terakhir dikenal 

media komputer dan internet (Grant & Jennifer, 2010) dengan demikian media 

sosial memudahkan manusia untuk berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu.   

Hubungan romantis yang termasuk dalam hubungan antar pribadi semula 

dilakukan secara langsung atau face to face kini dapat pencarian pasangan yang 

memberikan manfaat dalam efesiensi waktu dan menjangkau orang-orang dari 

berbagai belahan dunia salah satunya dengan muncul media online dating Tinder. 
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Sebuah riset dari Badoo.com merupakan laman biro jodoh yang 

menggunakan berbagai bahasa melakukan survei terhadap 370 juta pengguna di 

seluruh dunia menyatakan generasi masa kini, pria menghabiskan 85 menit dalam 

sehari untuk menggunakan aplikasi kencan, rata-rata waktu yang mereka gunakan 

dalam setiap sesi adalah 9,7 menit sementara wanita menghabiskan 79 menit sehari 

untuk menggunakan aplikasi kencan dan tercatat waktu yang digunakan 7,6 menit 

dalam setiap sesi untuk mencari pasangan yang potensial (kompas.com, 2018). 

Maka dengan banyaknya peminat dalam online dating pada generasi masa kini 

memungkinkan individu dapat berkenalan dengan orang yang sebelumnya tidak 

pernah ditemui melalui Tinder. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Rosen, et.al. pada tahun 2007 mengenai 

perbedaan antara online dating dengan kencan tradisional yang terdapat dalam 

“The Impact of Emotionality and Self-Disclosure on Online Dating Versus 

Traditional Dating’ mengatakan online dating memiliki beberapa karakteristik 

yang serupa dengan kencan tradisional yang meliputi kualitas potensial seperti 

penampilan dari seseorang yang berpotensi diajak berkencan, tetapi dalam online 

dating informasi hanya bergantung pada foto-foto yang terdapat dalam profile 

seseorang sedangkan tradisional dapat melihat secara keseluruhan dari penampilan 

diri seseorang dan uniknya para pengguna mengumpulkan informasi-informasi 

yang dibutuhkan untuk megenal sosok dan karakter lawan bicaranya melalui 

komunikasi dalam bentuk tertulis atau percakapan telepon dan video call. 

Kemunculan aplikasi online dating seperti Tinder oleh Sean Rad pada tahun 

2012 semakin hari digemari oleh banyak kalangan, menurut data yang terdapat di 
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Daily Social (2018) Tinder telah diinstal lebih dari 100 juta diseluruh dunia dimana 

Tinder dapat menjadi media untuk membentuk hubungan romantis pada pengguna 

yang telah tergabung dalam Tinder sebagai tempat mencari jodoh.   

 

Gambar 1.1 Jumlah Pengunduh Tinder 

Sumber: Dailysocial.id 

 

Online dating di Indonesia tidak hanya Tinder adapun beberapa aplikasi 

lainnya seperti Badoo, OkCupid, Skout, Wavoo, Paktor, Setipe, dan Beetalk namun 

menurut pakar percintaan Kei Savourie, Tinder didesain sangat sederhana dengan 

tampilan yang membuat para penggunanya yang bahkan kurang paham akan 

teknologi mereka dapat mengoperasikannya (wolipop.detik.com, 2015) seperti 

mengklik swipe right untuk menyukai dan swipe left untuk menolak sehingga dalam 

Tinder bagi pengguna yang ingin berinteraksi maka keduanya harus saling swipe 

right yang akan disebut dengan matched.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Online dating Tinder merupakan salah satu bentuk computer mediated 

communication dimana pengguna dapat berinterasik menjadi komunikatif dan 

dalam hal ini memungkinkan pengguna melakukan komunikasi dua arah dengan 

memberikan feedback yaitu hubungan timbal balik sehingga pengguna dapat 

membentuk hubungan romantis karena CMC dapat membuat individu untuk 

membentuk, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan individu lainnya 
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karena dapat memenuhi kebutuhan antar pribadi seperti inklusi, afeksi, dan kontrol 

(Li & Lai, 2007) Seperti kisah presenter Rey Utami dengan Pablo Putra Benua, 

mereka berkenalan melalui Tinder dan telah membentuk hubungan romantis hingga 

tahap pernikahan (Liputan6.com). 

Pembentukan hubungan romantis yang semula dimulai dari hubungan virtual 

membuat pendekatan romantis telah berubah dan berkembang seiring dengan 

perkembangan media komunikasi yang memberikan cara dan gaya komunikasi 

pada individu menjadi berbeda seperti menurut (Swanti, 2015) dalam portal berita 

liputan6 menyatakan fakta bahwa terjadi peningkatan jumlah anggota masyarakat 

Indonesia yang mencari pasangan atau pacaran melalui internet. Tercatat data dari 

januari 2015, kenaikan pencarian pasangan dari media internet dari 85.000 menjadi 

200.000 individu kemudian dalam artikel ini mengatakan tiga pasangan dapat 

membentuk hubungan romantis hingga tahap pernikahan sehingga berdasarkan 

artikel tersebut dapat dikatakan adanya perubahan perilaku populer dalam 

pencarian pasangan dan proses komunikasi yang terjadi dalam percakapan melalui 

media ini merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang pada 

dasarnya interaksi dalam Tinder ini akan membangun hubungan personal yang 

nantinya akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan.  

Menurut Daniel Goleman di bukunya yang berjudul Social Intelligence 

(2007), “humans are wired to connect”, komunikasi baik verbal atau non-verbal 

adalah jalan utama seseorang berhubungan dengan orang lain maka dengan hal 

tersebut aplikasi Tinder menjadi media bagi pengguna untuk membentuk hubungan 

romantis.  
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Hubungan romantis yang dibentuk melalui online dating Tinder 

memungkinkan pengguna atau kedua belah pihak terlebih dahulu menentukan 

motif dan tujuan menggunakan media ini karena pada dasarnya online dating 

menawarkan potensi kesempatan komunikasi yang lebih luas dari tatap muka, hal 

tersebut akan memunculkan permasalahan apabila seseorang terlalu berfantasi jauh 

dalam online dating (Whitty & Car, 2006) karena pengguna dapat 

menyalahgunakan media ini dengan tujuan hook up untuk mencari kecocokan 

dengan tujuan mendapatkan kesenangan semata namun dibalik itu, tak dapat 

dipungkiri pengguna dapat berhasil membentuk hubungan romantis melalui Tinder. 

Lebih lanjut, aplikasi Tinder terpilih karena memiliki keunikan yang berbeda 

dari aplikasi kencan online yang lainnya dimana pada umumnya informasi 

mengenai identitas harus diungkapkan melalui profile yang telah disediakan dalam 

online dating tersebut sedangkan dalam Tinder pengguna dapat menentukan 

informasi data diri apa saja yang ingin ditampilkan sehingga adanya kenyamanan 

dalam hal identitas dan pengguna dapat menentukan pilihan orang untuk 

berkomunikasi sehingga pengguna dalam Tinder dapat membentuk hubungan 

romantis melalui komunikasi interpersonal. 

Berdasarkan penjabaran yang telah berikan, maka penulis tertarik untuk 

meneliti bagaimana proses pembentukan hubungan romantis yang dipertemukan 

melalui online dating Tinder ini dapat berhasil di era digital melalui smartphone 

yang tentunya akan memiliki keunikan yang berbeda dengan hubungan yang 

dikenal melalui lingkungan sekitar dimana informasi tentang diri yang ditampilkan 

sudah nyata dan dapat dilihat secara langsung. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti ingin 

merumuskan satu masalah, yaitu: 

“Bagaimana proses pembentukan hubungan romantis melalui online dating 

Tinder?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka penulis 

dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses 

pembentukan hubungan romantis dapat berhasil melalui pengalaman pengguna 

yang sudah membentuk hubungan romantis dengan menggunakan aplikasi Tinder 

sebagai tempat mencari jodoh. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Penulis berharap melalui penelitian ini memberikan dampak positif. 

Kegunaan-kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1) Kegunaan Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian 

mengenai komunikasi interpersonal yang dilakukan pengguna dalam aplikasi 

online dating Tinder untuk membangun dan mengembangkan hubungan 

sehingga dapat membentuk hubungan romantis. 
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2) Kegunaan Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pemanfaatan online dating yang sedang digemari oleh kalangan masyarakat 

dimana pengguna memanfaatkan smartphone untuk membentuk hubungan 

romantis sehingga meningkatkan kualitas hubungan antar manusia.  

3) Kegunaan Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

pembentukan hubungan romantis yang dipertemukan melalui online dating 

Tinder. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini akan dibagi dalam enam bab, yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) BAB I: PENDAHULUAN 

Bab 1 tugas akhir ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan 

sistematik penulisan. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah 

yaitu proses pembentukan hubungan romantis melalui online dating Tinder. 

2) BAB II: OBJEK PENELITIAN 

Pada bab II Peneliti menjabarkan gambaran secara rinci mengenai 

ruang lingkup dari objek penelitian yaitu hubungan romantis online dating 

Tinder dengan dilanjutkan subjek penelitian yaitu individu yang 

menggunakan aplikasi Tinder dan telah membentuk hubungan romantis. 
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3) BAB III: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III berisi tinjauan pustaka berupa teori-teori yang terkait dengan 

penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Komunikasi Antar Pribadi, Teori Penetrasi Sosial, Self-disclosure, 

Relationship Development, Computer Mediated Communicated (CMC).  

4) BAB IV: METODELOGI PENELITIAN 

Bab IV berisikan metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Peneliti akan menjelaskan penelitian ini dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. 

Selanjutnya peneliti akan akan menjelaskan teknik pengumpulan data berupa 

in-depth interview dan observasi. Bab ini juga menjelaskan unit analisis, 

analisis data, sumber data, dan pengujian data penelitian. 

5) BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab V, peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

lewat in-depth interview dan observasi. Dilanjutkan dengan membahas hasil 

penelitian secara keseluruhan berdasarkan Relationship Development dan 

diakhiri dengan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah. 

6) BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir, peneliti akan memberikan kesimpulan atas 

pertanyaan yang telah dirumuskan melalui hasil penelitian. Peneliti juga akan 

memberikan saran yang menyangkut dalam penelitian ini untuk para pembaca 

maupun penulis yang akan meneliti topik serupa di masa depan. 


