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ABSTRACT 
  

INTERPERSONAL COMMUNICATION IN ONE NIGHT STAND 
(Study on College Students in Bandar Lampung City) 

  
By 

Syeha Shafira Alhaddar/ 1716031065 
  
The increase in free sex behavior among teenagers today is undeniable. In this era 

of globalization, Indonesia has begun to develop and has forgotten the norms that 

have been firmly held since time immemorial. Free sex, which was once considered 

a sacred thing, has now begun to be normalized, especially among teenagers. One 

night stand sex or hookup is a premarital sexual behavior that is currently widely 

heard among teenagers in Indonesia, especially in urban areas such as Bandar 

Lampung. The purpose of this research is to recognize and understand the one night 

stand and the communication process between the perpetrators. The subjects in this 

study were 7 heterosexual students who were actively engaged in a one night stand. 

Data were collected through interview, observation and documentation techniques. 

The results of this study indicate that the form of communication used by ONS 

offenders is dyadic communication, both primary communication (face-to-face 

direct communication) and secondary communication (communication through 

supporting media such as the internet, smartphones, and so on). The form and 

content of the messages used are verbal and nonverbal messages. Then the message 

is sent through media such as human’s five senses and Tinder. The effects and 

feedback used and felt by the perpetrator can be in the form of zero feedback, positive 

and negative feedback. 
  
Keywords: One Night Stand, Interpersonal Communication, Premarital Sexual 

Behavior 
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ABSTRAK 
 

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PELAKU ONE NIGHT STAND  

( Studi Pada Mahasiswa Di Kota Bandar Lampung ) 

 

Oleh 

Syeha Shafira Alhaddar/ 1716031065 

 

Meningkatnya perilaku seks bebas dikalangan remaja-dewasa saat ini sudah tidak 

dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi ini Indonesia sudah mulai berkembang dan 

melupakan norma-norma yang dipegang teguh sejak dahulu kala. Seks bebas yang 

dahulunya dianggap sebagai hal yang sakral, saat ini sudah mulai di normalisasi 

terutama dikalangan remaja. One night stand sex atau hookup merupakan perilaku 

seksual pranikah yang saat ini sudah banyak terdengar dipergaulan remaja di 

Indonesia terutama di perkotaan seperti Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengenal dan mengetahui fenomena one night stand dan proses komunikasi 

antar pelakunya. Subjek dalam penelitian ini merupakan 7 mahasiswa heteroseksual 

yang aktif melakukan hubungan one night stand. Data dikumpulkan melalui teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

bentuk komunikasi yang digunakan oleh pelaku ONS adalah komunikasi diadik baik 

komunikasi primer (komunikasi langsung secara tatap muka) maupun komunikasi 

sekunder (komunikasi melalui media pendukung seperti internet, smartphone, dan 

sebagainya). Adapun bentuk dan isi pesan yang digunakan ialah pesan verbal dan 

nonverbal. Pesan ini lalu dikirim melalui media seperti panca indera maupun aplikasi 

tinder. Efek dan umpan balik yang digunakan dan dirasakan pelaku dapat berupa 

zero feedback, positive dan negative feedback. 
 

 

Kata Kunci : One Night Stand, Komunikasi Antar Pribadi, Perilaku Seksual Pranikah 

 

 

 

 



KOMUNIKASI ANTARPRIBADI PELAKU ONE NIGHT STAND 
(Studi Pada Mahasiswa di Bandar Lampung) 

Oleh 

Syeha Shafira Alhaddar 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
SARJANA ILMU KOMUNIKASI 

Pada 

Jurusan Ilmu Komunikasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 
2022 

  









v 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Nama lengkap penulis adalah Syeha Shafira Alhaddar anak 

pertama dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 7 juni 

1999 di Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan sejolah 

dasar di SDN 2 Palapa Bandar Lampung kemudian 

melanutkan pendidikan ke SMPN 1 Bandar Lampung. Pada 

tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 9 

Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017. Di tahun yang sama penulis 

melanjutkan studi ke Program Sarjana Ilmu Komunikasi Universutas Lampung. 

Semasa menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai anggota HMJ Ilmu 

Komunikasi Bidang Broadcasting tahun 2017-2019. Selain aktif menjadi seorang 

mahasiswa, penulis juga bekerja sebagai seorang presenter televisi lokal TVRI 

Lampung sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis berhasil terpilih menjadi 

pemenang Puteri Bahari Indonesia 2019 yang diadakan oleh Kementrian 

Pariwisata RI. Penulis juga aktif bekerja sebagai freelancer model dan pembawa 

acara (master of ceremony) di Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

 

 

MOTTO 
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“IF YOU ARE THE SMARTEST PEOPLE IN THE ROOM, THEN 
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“I DON’T GIVE UP, I WONT” 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Salah satu kebutuhan paling esensial didalam kehidupan manusia adalah 

komunikasi. Komunikasi dan masyarakat merupakan dua buah kata yang saling 

berhubungan dan tidak dapat!dipisahkan. Melalui komunikasi, interaksi antar 

dua individu atau lebih menjadi bermakna dan bermanfaat. Proses komunikasi 

bukan hanyalah pertukaran kata yang terjadi antara dua individual atau lebih. 

Bentuk senyuman, gerak tubuh, mimik wajah dan tingkah laku dapat 

dikategorikan sebagai proses komunikasi.  

Menurut Nurudin dalam bukunya, Sistem Komunikasi Indonesia (2004:32), 

kunci dalam sebuah komunikasi adalah sikap dan perasaan yang sama. Menurut 

Moammar Emka dalam bukunya, Jakarta Undercover 2: Karnaval Malam 

(2007:263), pola komunikasi yang kian derasIIbaikIImelaluiIImedia cetak, 

media konvensional dan Internet yang berhubungan dengan seks mempunyai 

dampak yang sangat signifikan terhadap budaya suatu bangsa. Informasi yang 

beredar secara tidak langsung dapat menyebabkan perkawinan antarbudaya. 

Seperti contohnya, di era globalisasi ini masyarakat perkotaan menjadi lebih 

menerima dan menormalisasi perilaku seksual dibandingkan dengan masa 

terdahulu. 

Suatu perilaku yang dianggap menyimpang dari norma memang selalu menjadi 

topik yangTmenarik untuk diperbincangkan, apalagi masalah-masalah yang 

berhubungan dengan perilaku seksual. Di Indonesia. sendiri, segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perilaku seksual tanpa ada pernikahan yang sah 

dianggap menyimpang dari moral dan etika dalam masyarakat, apalagi bagi 

mereka yang memegang teguh ajaran agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
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seks merupakan daya tarikTyang luarTbiasa terutamaTbagi para kaula muda 

dan kalangan mahasiswa. Apalagi untuk mereka yang belum pernah 

melakukannya. Tidak heran apabila seks menjadi hal yang amat diminati karena 

salah satu kebutuhan biologis manusia adalah kepuasan seksual.  

Perilaku seksual pranikah yang dilangsungkan remaja saat ini sudah menjelma 

fenomena sosial yang lazim dikalangan masyarakat. Pada hasil SDKI (Survei 

Demografi Kesehatan Indonesia) tahun 2017 mengenai Kesehatan Reproduksi 

Remaja, BKKBN mengutarakan contoh aktivitas seksual yang lazim dilakukan 

remaja antara lain 70% bergandengan tangan, 41% berciuman bibir, 15% 

menjamah/merangsang bagian tubuh yang rawan/sensitif, dan 7,8% remaja 

putra dan 1,5% remaja putri telah melangsungkan hubungan seksual. 

Proses komunikasi pun semakin mudah dilakukan pada saat ini, adanya 

teknologi smartphone sangat membantu interaksi antara individu. Para 

mahasiswa saat ini gemar memperluas relasi melalui sosial media yang mudah 

ditemukan. Pada masa sekarang mahasiswa sudah mengenal adanya dating app. 

Dating app merupakan aplikasi yang digunakan individu untuk mencari 

pasangan serius maupun pasangan seksual. Tidak sedikit pengguna aplikasi  

kencan menggunakan aplikasi sebagai sarana mencari pasangan seksual.  

Dalam penelitian kali ini peneliti megobservasi aplikasi Tinder sebagai media 

komunikasi yang digunakan pelaku one night stand karena pada saat ini aplikasi 

tinder merupakan aplikasi kencan yang paling dikenal di masyarakat. Hal ini 

dibuktikan dengan jumlah pengunduh aplikasi Tinder di google playstore 

maupun appstore yang menyentuh angka lebih dari 100juta penggunna. Selain 

melalui dating app, para mahasiswa masa kini juga tidak jarang yang mencari 

pasangan di “tempat nongkrong”. Menjamurnya kedai kopi, cafe maupun klub 

malam memudahkan mereka untuk mencari teman atau pasangan baru. 

Perilaku seksual remaja berawal dari ketertarikan antar lawan jenis sebagai 

dampak dari pubertas, ketertarikan tersebut mengundang individu untuk 

membentuk hubungan romantis. Beberapa studi tentang perilaku seksual 

mengungkapkan angka hubungan seksual pertama kali dilakukan pada usia 

sekolah menengah atas atau diawal masa perkuliahan. Hasil survei BKKBN 



3 
 

yang melibatkan 9.917 remaja perempuan dan 12.612 remaja laki-laki 

menemukan bahwa hubungan seksual terbanyak dilakukan oleh kalangan 20-

24 tahun yaitu sebesar 9.5% dan 2.3% dilakukan oleh remaja berusia 15-19 

tahun. 

Pada usia 20-24 tahun seorang manusia sedang berada pada fase remaja akhir 

dimana pada fase ini remaja banyak bereksperimen dan melakukan eksplorasi 

seksual. Hal ini menyebabkan banyak remaja yang mudah mengekspresikan 

dorongan seksual ke dalam perilaku seksual. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa 

mahasiswa merupakan kelompok aktif yang terlibat dalam perilaku seks 

pranikah. Secara umum hal ini dapat dianggap sebagai akibat dari globalisasi 

yang membawa akibat pada pergeseran prespektif norma terhadap perilaku 

tertentu menyebabkan remaja mengembangkan sifat positif terhadap perilaku 

seks pranikah (Rahardjo dkk,2017:139-152).  

Dari data LSM Sahara Indonesia di dalam surveinya pada mahasiswa di 

Bandung menghasilkan 44,8% mahasiswi dan remaja sudah pernah melakukan 

hubungan seksual. Beberapa tempat yang sering digunakan adalah rumah kos 

51.5%, hotel 30%, ruang kelas kampus 1.3%, dan mobil goyang 0.4%. 

Berdasarkan survei tersebut membuktikan mahasiswa menjadi kelompok aktif 

dalam perilaku seksual pranikah. Hingga saat ini perilaku seksual remaja terus 

berkembang dan meningkat setiap tahunnya (BKKBN, 2018) 

One night stand didefinisikan sebagai hubungan seksual yang hanya 

berlangsung dalam satu malam dengan orang yang belum dikenal atau baru saja 

dikenal. Jenis hubungan ini menjadi salah satu jenis hubungan favorit bagi 

kalangan mahasiswa yang ingin melakukan hubungan seksual tanpa ikatan. 

Beberapa studi menyatakan bahwa perilaku seks pranikah one night stand 

dilakukan oleh individu dengan teman atau orang yang baru ditemuinya apabila 

adanya ketertarikan fisik, sehingga dapat dikatakan bahwa one night stand tidak 

dilandasi dengan cinta melainkan hanya nafsu semata (Silvia,2009: 9-18). 

Para remaja yang gemar melakukan one night stand biasanya merupakan 

individu yang tidak ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu. Proses 

komunikasi antar individu pelaku one night stand pun cenderung singkat. 
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Hubungan seksual pranikah lazimnya terjadi di kota-kota besar. Di Bandar 

Lampung sendiri sudah terlihat terjadinya pergeseran gaya hidup mahasiswa 

yang mengikuti budaya luar. Klub malam di Bandar Lampung pun sudah 

dipenuhi oleh anak baru gede (ABG) yang ingin terlihat keren dimata teman-

temannya. Pergeseran gaya hidup ini menyebabkan pergeseran makna 

hubungan di mata mereka. Hal iniTdapat dilihatTdari banyaknya kasus 

seksTbebasTyang melibatkan remaja di Bandar Lampung. Perkumpulan 

Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung mengungkapkan fakta bahwa 

20% dari pelanggan pekerja seks komersial (PSK) masih menyandang status 

SMA. 

Menurut survei yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 

pada tahun 2017, remajaTyang memilih berperilaku seksual beresiko (20,9%) 

dan remaja yangTmemilih berperilaku seksual tidak beresiko atau 

menggunakan pengaman (79,1%). Alasan terbanyak melakukan hubungan 

seksual adalah karena penasaran atau coba-coba (50%) 

danTtempatTmelakukan hubungan seksualTsebagian besar adalah di 

hotel/wisma (50%). Selain itu Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga 

mempublikasikan hasil survei tentang pandangan remaja usia 15-24 tahun 

tentang hubungan seksual dimana 23% responden mengatakan persetujuan 

dalam melakukan hubungan seksual untuk membuktikan rasa cinta. 

Para mahasiswa di Bandar Lampung saat ini sudah mengenal gaya hidup seks 

bebas atau free sex. Perilaku hubungan seksual dengan pasangan sudah menjadi 

hal yang umum ditemukan dikalangan mahasiswa. Para remaja cenderung ingin 

mencoba pola seks radikal dimana hubungan seksual tidak hanya bisa dilakukan 

dengan pasangan saja, melainkan bisa dengan teman maupun orang yang tidak 

dikenal. Kalangan individu yang tidak menginginkan hubungan jangka panjang 

dan komitmen biasanya memilih untuk melakukan hubungan seksual one night 

stand atau cinta satu malam.  

Selain menariknya fenomena ini untuk dijadikan suatu penelitian, peneliti juga 

memiliki pertimbangan lain yang dibagi menjadi alasan teoritis dan alasan 

praktis. Pertama, judul yang dibuat dalam penelitian ini memiliki hubungan 
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dengan lingkungan penulis. Dalam hal ini, penelitian akan di fokuskan pada 

fenomena one night stand dan proses komunikasi yang terjadi. Dikalangan 

peneliti yaitu kalangan mahasiswa di Bandar Lampung kegiatan seks bebas 

sudah tak asing lagi. Peneliti melihat perkembangan istilah-istilah perilaku   

seksual pranikah yang semakin lama semakin beraneka ragam. Hampir seluruh 

individu dikalangan peneliti telah mengenal dan tidak sedikit yang sudah pernah 

melakukan hubungan seksual one night stand. 

Alasan kedua, penelitian ini belum pernah diteliti secara mendalam oleh peneliti 

terlebih dahulu atau jika pernah maka secara tegas, dinyatakan perbedaannya. 

Selain itu, dalam hal aktualitas masalah seks bebas adalah masalah yang selalu 

dikaji berdasarkan perkembangannya. Hal ini disebabkan banyaknya muncul 

fenomena baru yang selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Namun, 

di lingkungan pertemanan penulis, pelaku seksual tidak seluruhnya siap 

menanggung akibat dari perilakunya tersebut, terutama pada kasus kesehatan 

dan dampak sosial dalam kehidupan remaja. Sehingga dalam penelitian kali ini 

diharapkan dapat menjadi gambaran atas fenomena seksual bebas yang terjadi 

dan resiko yang terdapat didalamnya. 

Hubungan seksual one night stand yang terjadi dikalangan mahasiswa tidak 

hanya terjadi kepada pelaku heteroseksual. Peneliti juga mendapatkan hasil 

penelitian dimana pelaku hubungan ini memiliki jenis kelamin yang sama atau 

homoseksual. Namun pada penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan pada 

hubungan one night stand yang terjadi pada pasangan sesama jenis karena 

datanya paling banyak ditemukan dilapangan. 

Dalam Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 remaja 

berusia 15-24 ditanya tentang sikap mereka terhadap perilaku seksual pranikah 

yang apabila hasil survey dibandingkan dengan tahun 2012, sikap setuju remaja 

terhadap perilaku seksual pranikah meningkat hingga 4 hingga 8 kali lipat. 

Meningkatnya perilaku seksual pranikah yang terjadi dikalangan mahasiswa 

sebanding dengan meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) 

dimana 16% dari wanita umur 15-19 dan 8% dari wanita umur 20-24 tahun telah 

melaporkan kehamilan yang tidak diinginkan  Seringkali kasus KTD berakhir 
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dengan usaha menggugurkan untuk menghindari rasa malu dan sanksi sosial 

(SDKI, 2017:122). Oleh karena itu, upaya yang bertujuan mengungkap gaya 

hidup perilaku seksual one night stand dan hubungan komunikasi di dalamnya 

penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana resiko serta dampak yang 

ditimbulkan.  

Berdasarkan latarTbelakang diatasTpenulis memilih untuk mengangkat judul 

“Komunikasi Antarpribadi Pelaku One Night Stand (Studi Pada 

Mahasiswa di Bandar Lampung )”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraianTdiatasTmakaTpokok permasalahanTdalam penelitian ini 

adalah: 

Fenomena hubungan seksual one night stand dikalangan mahasiswa di Bandar 

Lampung dan bagaimanakah proses komunikasi antarpribadi antara pelakunya? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, penelitianTini 

bertujuanTuntuk memberiTpemahaman akanTfenomena one night stand dan 

meneliti proses komunikasi yang terjadi antara pelaku hubungan seksual ini. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitianTini diharapkan dapatTmemberikanTkegunaan baik secara 

teoritis maupunTsecaraTpraktis. KegunaanTtersebutTadalahTsebagaiTberikut: 

 

I.4.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitianTiniTdiharapkan dapat memberikan pengembangan 

dalam kajian komunikasi antarpribadi. Semoga penelitian ini dapat 

memberi sumbangsih dan membantu penelitian-penelitian selanjutnya. 
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I.4.2 Secara Praktis 

a. DiharapkanTpenelitian ini dapat membantu memberikan 

pemahaman yang lebih  jelas mengenai hubungan seks bebas one 

night stand. 

b. Memberikan peringatan terhadap para orang tua tentang budaya seks 

bebas yang semakin marak dikalangan mahasiswa serta dapat 

dijadikan renungan agar mahasiswa lebih berhati-hati dalam 

memilih pergaulan. 

c. Memberikan gambaran terhadap masyarakat tentang aktivitas 

pergaulan remaja yang saat ini semakin beraneka ragam. 

d. Menjadi bahan evaluasi untuk para tokoh dan pembuat kebijakan 

tentang banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan 

mahasiswa sehingga mereka dapat meningkatkan pencegahan dalam 

hal ini. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 

Komunikasi memiliki peran penting dalam menjalani hubungan sosial 

bermasyarakat. Melalui proses komunikasi, seseorang dapat mempengaruhi 

pandangan serta sikap orang lain dalam pengambilan keputusan. Komunikasi 

secara disadariTatauTtidak disadari merupakan bagianTdariTkehidupan 

manusia itu sendiri. Pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia 

menjadikan hubungan yang dianut remaja menjadi lebih kompleks. Banyak 

remaja yang melakukan hubungan hanya untuk kepuasan seksual semata dan 

tidak memiliki keinginan untuk menjalani hubungan jangka panjang. Proses 

komunikasi yang terjadi dalam hubungan sekejap seperti one night stand atau 

hookups ini biasanya lebih singkat dibandingkan proses komunikasi yang 

terjadi antara pasangan kekasih.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti tentang fenomena one night. 

stand serta proses komunikasi antarpribadi yang terjadi antara pelaku.. Untuk 
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menyamakan dan menghindari persepsi yangTberbeda, maka penulis akan 

menyebutkan batasan-batasan pembahasan sehubunganTdengan masalah yang 

akan diteliti yaitu: 

1. Fenomena one night stand di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung 

2. Proses komunikasi yang terjadi antara pelaku one night stand 

 

Untuk lebih jelas dapat dilihat dengan bagan kerangka pikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir diolah oleh Peneliti 
(Modifikasi dari Effendy, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FENOMENA ONE NIGHT STAND DI 
BANDAR LAMPUNG 

PROSES KOMUNIKASI ANTARPRIBADI 

1.  KOMUNIKASI PRIMER (TATAP MUKA) 

2. KOMUNIKASI SEKUNDER (MELALUI 
MEDIA PENDUKUNG) 

 

BENTUK PESAN 

KOMUNIKASI ANTARPRIBADI  

PELAKU ONE NIGHT STAND PELAKU ONE NIGHT STAND 

MEDIA KOMUNIKASI EFEK & FEEDBACK 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 
Tema yang diangkat pada penelitian kali ini adalah proses komunikasi 

antarpribadi atau komunikasi interpersonal yang terjadi diantara pelaku one 

night stand. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada proses komunikasi 

antarpribadi serta pemaknaan hubungan one night stand yang dijalin oleh 

mahasiswa Universitas Lampung. One night stand merupakan suatu perilaku 

free sex atau sex bebas yang sudah terdengar oleh kalangan mahasiswa di 

Indonesia hingga di Bandar Lampung. One night stand atau cinta satu malam 

ini sendiri dianggap sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma 

masyarakatTdimana hubungan seks hanya disahkan dalam ikatan perkawinan.  

SementaraTpenyimpangan sendiri adalah perbuatan yang mengabaikan norma 

dan tidak mematuhi patokan baku dalam hidup bermasyarakat (Cohen, 

1992:67). Peneliti menggunakanTpenelitianTterdahulu sebagaiTperbandingan 

untuk mempermudah prosesTpenyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

peneliti sudah menganalisa empat penelitian terdahulu yang relevan, 

diantaranya: 

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Terlebih Dahulu 

1. 

Judul/ Tahun 
Fenomena Perilaku Seksual One Night Stand di 

Kalangan Remaja Perantauan 

Penulis Farida Estiningrum 
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Kontribusi Bagi 

Peneliti 

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai 

hubungan seksual one night stand pada remaja 

perantauan 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus 

danTsubjekTpenelitianTdimana penelitian satu 

ini terfokus pada remaja yang sedang merantau 

2. 

Judul/Tahun 
Pola komunikasi diantara para pelaku one night 

stand mahasiswa UNS Surakarta (2010) 

Penulis Laras Farahestika 

Kontribusi Bagi 

Peneliti 

Penelitian ini memberikan pengertian mengenai 

hubungan one night stand khususnya budaya 

prostitusi dikalangan mahasiswa serta pola 

komunikasinya 

Perbedaan 

Penelitian 

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana 

penelitian terdahulu memfokuskan pada pola 

komunikasi bagi para PSK dengan pelanggannya 

sedangkan peneliti memfokuskan pada proses 

komunikasi hubungan one night stand bagi para 

mahasiswa. 

3. 

Judul/Tahun 

Motivasi Wanita Dewasa Muda untuk 

Melakukan Hubungan Seksual Tanpa Status 

(One Night Stand Sex) 

Penulis Nadya Pramesrani 

Kontribusi Bagi 

Peneliti 

Penelitian ini memberikan kontribusi mengenai 

makna seks bagi wanita dewasa muda 

Perbedaan 

Penelitian 

PerbedaanTterletakTpada fokus penelitian 

dimana pada penelitian yang satu ini, penulis 

berfokus pada makna seks dan motivasi wanita 

dewasa muda untuk melakukan hubungan 

seksual sedangkan untuk penelitian yang akan 
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ditulis fokus terletak pada proses komunikasi 

hubungan One Night Stand bagi para mahasiswa 

4. 

Judul/tahun Gaya Hidup Bebas One Night Stand (2013) 

Penulis Dion Radityo M.B 

Kontribusi bagi 

peneliti 

Penelitian ini menjelaskan tentang gaya hidup 

seks bebas dikalangan masyarakat yang 

dianggap menyimpang dari norma 

kemasyarakatan 

Perbedaan 

penelitian 

Perbedaan terletak pada fokus penelitian dimana 

jurnal ini berfokus pada pemaknaan gaya hidup 

seks bebas one night stand sedangkan penelitian 

yang akan diteliti berfokus pada pola 

komunikasinya. 

 Sumber: diolah oleh peneliti dari berbagai sumber  
   (digilib.uns.ac.id, digilib.unair.ac.id, lib.ui.ac.id) 
 

 

Penelitian pertama dilakukan oleh mahasiswi Universitas Sebelas Maret tahun 

2020, Farida Estiningrum, dengan judul “Fenomena Perilaku Seksual One 

Night Stand di Kalangan Remaja Perantauan”. PenelitianTini 

menggunakanTstudi kasus mendalam atau intrinsik. Tujuan penelitian 

iniTadalahTmendapatkan gambaranTyang lebih jelas terhadap gaya hidup one 

night stand di kalangan remaja/mahasiswa perantauan. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa perilaku seksual yang beredar di 

kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tinggal 

jauh dari orang tua. 

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Laras Farahestika, 

seorang mahasiswi Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Sebelas 

Maret Surakarta pada tahun 2010. Penelitian iniTmerupakan penelitian 

kualitatifTyang memfokuskanTpada pola komunikasi antara mahasiswa yang 

melakukan hubungan one night stand serta perilaku prostitusi yang beredar 

dikalangan kampus Universitas Sebelas Maret. Berdasarkan penelitian ini 

dijelaskan bahwa alasan mengapa banyak mahasiswa yang memilih bekerja 
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sebagai PSK adalah alasan ekonomi dan pola komunikasi yang digunakan 

pelaku adalah komunikasi secara diandik. 

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang ditulis oleh Nadya Pramesrani dari 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2007. 

Penelitian satu ini menggunakanTpendekatan kualitatifTyangTberfokus pada 

wanita dewasa muda yang melakukan hubungan seksual one night stand. Dalam 

penelitian ini dijelaskan tentang motivasi wanita dewasa muda untuk 

melakukan hubungan seksual satu malam atau one night stand.  

Penelitian keempat merupakan sebuah jurnal yang ditulis oleh mahasiswa 

departemen sosiologi FISIP Unair yang berjudul “Gaya Hidup Seks Bebas One 

Night Stand”. Penelitian ini didasarkan oleh minat terhadap gaya hidup seks 

bebas one night stand di kota Surabaya. Teori yang digunakan adalah teori gaya 

hidup oleh Alfred Adler. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana 

fokus penelitiannya terletak pada gaya hidup cinta satu malam yang disebabkan 

ketertarikan fisik dan kedekatan emosional 

 

2.2 Gambaran Umum Penelitian 

 

2.2.1  One Night Stand 

Perilaku seksual merupakan tingkah laku yang didorong oleh hasrat baik 

dari diri sendiri atau bersama orang lain (Sarwono,2015:188). Perilaku 

seksual sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, interpretasi agama, 

adat dan kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya, perilaku seksual 

merupakan konstruksi seksual, tidak bersifat kodrati, dan dapat 

dipelajari. Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan dasar yang 

tidak dapat terlepas dari individu. Masa ini bukan hanya orang dewasa 

yang membicarakan tentang perilaku seksual melainkan anak remaja & 

anak dibawah umur pun sudah mengenal hubungan seksual.  
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Seks pranikah merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh 

seseorang sebelum menikah. Hubungan seksual ini biasanya dilakukan 

oleh pasangan yang masih berpacaran. Namun seiring dengan 

perkembangan zaman dan perubahan struktur sosial, perilaku seks 

pranikah menjadi sangat beragam. Pada saat ini hubungan seksual tidak 

hanya dilakukan oleh pasangan yang berpacaran, tetapi juga bisa 

dilakukan dengan yang bukan pasangannya seperti orang asing atau 

kenalan dari orang lain. Akhir-akhir ini sudah tidak sedikit ditemukan 

perilaku seks radikal, dimana hubungan seksual dapat dilakukan oleh 

siapa saja bahkan orang yang baru mengenal satu sama lain. Akibatnya 

pemahaman perilaku seksual pranikah semakin dianggap lumrah oleh 

anak muda generasi millennials.  

Hermawan (2007:55) mengatakan bahwa one night stand dapat 

diartikan dengan hubungan sekejap saja tanpa adanya keinginan untuk 

menjalin hubungan jangka panjang dan hanya sekedar mengikuti trend 

atau gaya hidup dimana sebuah perilaku seksual yang dilakukan secara 

bebas dan tidak dibatasi oleh aturan serta tujuan yang jelas. One night 

stand disebut sebagai perilaku menyimpang yang cenderung terlepas 

dari aturan baik hukum maupun agama (Wijayanto, 2003:100). One 

night stand dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang tidak disukai, 

disetujui maupun tidak dikehendaki oleh sebagian masyarakat. One 

night stand dikategorikan sebagai perilaku menyimpang yang tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma sosial yang berlaku di 

masyarakat (Agus, 1989:35) 

Fenomena perilaku seksual dapat ditelaah dengan prinsip kesenangan 

oleh Sigmund Freud. Prinsip Kesenangan (pleasure principle) diproses 

dengan dua cara salah satunya proses primer yaitu reaksi 

membayangkan sesuatu hal yang dapat mengurangi tegangan. Hal ini 

cukup relevan jika dikaitkan dengan tindakan seksual remaja. Setiap 

remaja yang melakukan one night stand sudah pasti mengharapkan 

kepuasan seksual. Setiap individu diharapkan dapat memberikan 
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kepuasan seksual terhadap partner nya agar terjalin hubungan timbal 

balik. Oleh karena itu, one night stand berbeda dengan konsep prostitusi 

yang mengharapkan imbalan dalam bentuk materiil. 

Dikutip dari webster’s new world dictionary yang diungkapkan dalam 

penelitian silvia yang berjudul netralisasi perilaku seks bebas one night 

stand pada perempuan dewasa muda, istilah one night stand berasal dari 

masyarakat barat yang identik dengan hubungan seksual yang hanya 

berlangsung selama satu malam saja. Revo ardisa (dalam penelitiannya 

Fenomena One Night Stand di Kalangan Mahasiswa) menjelaskan 

bahwa one night stand merupakan sebuah istilah dari hubungan tanpa 

status yang terjadi secara singkat dan hanya dilakukan selama semalam 

tanpa ada potensi kelanjutan hubungan jangka panjang. Hubungan 

seksual one night stand biasanya dilakukan oleh orang yang baru 

dikenal. Pola hubungan ini biasanya dilakukan apabila ada ketertarikan 

fisik atau seksual. Berdasarkan penjelasan diatas maka hubungan 

seksual one night stand merupakan hubungan yang tidak dilandasi 

dengan rasa cinta melainkan hanya dengan nafsu belaka. 

Menurut masland (2004: 78-89) perilaku seksual pranikah yang 

biasanya dilakukan oleh pelaku hubungan seksual one night stand antara 

lain: 

1. Touching 

Merupakan hubungan fisik berupa sentuhan seperti berpegangan 

tangan, berpelukan, merangkul, dan lain-lain 

2. Kissing 

Merupakan hubungan fisik berupa kecupan ringan hingga french 

kiss atau deep kiss. Ciuman ini dilakukan untuk menimbulkan 

rangsangan seksual antara pelaku seperti di bibir disertai dengan 

sentuhan-sentuhan pada bagian yang sensitif. French kiss/deep kiss 

merupakan perilaku berciuman dengan bibir terbuka serta 

menggunakan lidah. 
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3. Necking 

Sebuah aktivitas mengecup atau mencium leher pasangan disebut 

dengan necking. Istilah ini biasanya dilakukan untuk 

mendeskripsikan pelukan maupun ciuman yang mendalam. 

4. Petting 

Kegiatan meraba, menyentuh dan menempelkan bagian vital atau 

kemaluan kepada pasangan seperti mengusap-usap dan menggesek-

gesekkan disebut dengan petting. Kegiatan ini biasanya dilakukan 

pada bagian tubuh pasangan yang sensitif seperti dada, perut, 

payudara, lengan maupun kemaluan baik diluar dan di dalam 

pakaian. Hal ini dilakukan untuk mencapai gairah seksual.   

5. Intercourse 

Adalah hubungan bersatunya pasangan ditandai dengan alat kelamin 

pria yang ereksi masuk ke dalam alat kelamin wanita untuk 

menimbulkan kepuasan seksual. 

Pengaruh globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi 

menyebabkan semakin mudahnya hubungan antara dua individu sangat 

mudah dan efisien. Rasionalitas kencanTyang diaturTsedemikian cepat 

dan efisien ini menyebabkanTorang-orang yang membutuhkan 

kepuasan seksual juga bertindakTsecara cepat dalamTmelakukan 

aktivitas seksualnya. Pada era ini, tidak sedikit individu yang 

menggunakan aplikasi dating app seperti tinder maupun aplikasi lainnya 

untuk mencari pasangan seksual 

Berbeda dengan budaya barat, one night stand sangat bertentangan 

dengan budaya dan norma hukum di Indonesia.TSeks 

bebasTmerupakan sebuah bentuk penyimpanganTnorma sebab 

dasarTnorma masyarakat Indonesia tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 

ayat 1 yang berbunyi “Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa”. 

Pasal tersebutTmengandung arti bahwaTnilai agama menjadi dasar atau 

pedoman dalamTpenyelenggaraanTnegara, termasukTdalam hal 
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pembangunan hukum sehingga segala sikap yang bertentangan dengan 

ajaran agama dapat dinilai sebagai perilaku menyimpang. 

Namun walaupun dianggap sebagai perilaku menyimpang, sampaiTsaat 

ini belum adaTundang-undang yangTmelarang memperjualbelikan 

seks. Hanya ada undang-undang yang melarang siapapun yang 

membantu dan menyediakan jasa seks secara illegal seperti yang tertera 

pada pasal 296, pasal 297, pasal 506 dan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Dalam KUHP tidak dicantumkannya larangan bagi 

wanita untuk melacurkan diri karena menyadari faktor-faktor penyebab 

seseorang menjadi pelacur adalah sebagai akibat dari kondisi dan situasi 

tertentu seperti faktor ekonomi, maupun penyimpangan biologis. 

 

2.3 Komunikasi Antarpribadi 

 

2.3.1   Pengertian Komunikasi Antarpribadi 
 

Menurut Joseph A.Devito dalam bukunya The Interpersonal 

Communication menyebutkan bahwa komunikasi antarpribadi 

merupakan suatu penyampaian pesan oleh satu individu yang kemudian 

diterima oleh individu yang lain dengan berbagai dampaknya dan 

dengan kesempatan untuk memberikan umpan balik sesegera mungkin. 

Sementara Effendy menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi adalah 

komunikasi antar dua orang yang terjadi baik secara langsung maupun 

melalui media pembantu yang didalamnya terjadi suatu percakapan dan 

bersifat dua arah atau timbal balik (Effendy, 2009:10).  Menurut Martin 

Buber (1970:47) komunikasi antarpribadi dapat difeninisikan sebagai 

proses transaksi secara selektif, sistematis, dan unik yang mengizinkan 

individu untuk membangun pengetahuan akan diri masing-masing dan 

berbagi informasi yang personal.  
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Mengutip pendapat Joseph A.Devito mengenai ciri komunikasi 

antarpribadi yang efektif, Alo Liliweri menjelaskan bahwa ada 5 hal 

yang menentukan keefektifan proses komunikasi antarpribadi, yaitu : 

1. Openness (keterbukaan) 

Keterbukaan mencakup tiga aspek dalam komunikasiTantarpribadi. 

Pertama, keterbukaan komunikator dalam memberikan informasi 

kepada komunikannya. Hal ini bukan berarti komunikator harus 

menjelaskan seluruh jati diri nya. Kedua, pentingnya kesediaan 

komunikator untukTbereaksi terhadap stimulus yang ada. Aspek 

yang ketiga menyangkut kepemilikan cara pikir dan perasaan yang 

cenderung sama dimana komunikatorTmengakui bahwa pikiran dan 

perasaan yang ia ungkapkan adalah sepenuhnya miliknyaTdan ia 

siap untuk bertanggung jawab. 

2. Empathy  

Empati atau yang biasa disebut kepedulian terhadap individu lain 

dimana seorang individu dapat melihat suatu kejadian dari sudut 

pandang orang lain, memahami pengalaman, sikap dan perasaan 

orang lain serta keinginan untuk masa depan sehingga dapat 

mengkomunikasikanTempati nya baikTsecara verbal maupunTnon 

verbal. 

3. Supportiveness 

Hubungan komunikasi antarpribadi yang efektif akan terjadi apabila 

masing-masing individu memberikan dukungan terhadap proses 

tersebut. Situasi yang terbuka satu sama lain akan mendukung 

proses komunikasi berjalan dengan lancar. 

4. Positiveness  

Interaksi yang efektif diciptakan berdasarkan sikap positif yang 

berasal dari masing-masing individual. Sikap positif ini sendiri akan 

mendukung orang lain untuk lebih aktif dalam berpartisipasi pada 

proses komunikasi tersebut. 
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5. Equality 

Keefektifitasan sebuah proses komunikasi antarpribadi bergantung 

pada cara pandang antara individu yang bersangkutan. Kesetaraan 

atau equality yang diminta adalah penghargaan positif secara tak 

bersyarat antara pelaku komunikasi dimana para individu mengakui 

bahwa mereka saling membutuhkan, salingTmenghargai, berguna 

dan memiliki suatuThal yang penting untuk diberikan. 

 

2.3.2  Peranan dan Sifat Komunikasi Antarpribadi 

Menurut Aro Liliweri dalam bukunya Komunikasi Antar Pribadi 

(Liliweri, 1991:13-14), terdapat tujuh sifat yang menunjukkan bahwa 

komunikasi antara dua orang merupakan bentuk komunikasi 

antarpribadi, antara lain : 

1. Komunikasi antarpribadi melibatkan perilaku verbal dan non verbal 

2. Melibatkan pernyataan dan ungkapan yang spontan 

3. Tidak statis melainkan dinamis 

4. Melibatkan umpan balik pribadi, interaksi dan koherensi 

(pernyataan yang satu berkaitan dengan pernyataan lainnya) 

5. Dipandu oleh tata aturan yang bersifat intrinsic dan ekstrinsik 

6. Komunikasi antarpribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan 

7. Didalamnya terlibat bidang persuasif 

 

2.3.3 Fungsi Komunikasi Antarpribadi 
 

Komunikasi Antarpribadi secara otomatis mempunyai fungsi sosial 

karena proses komunikasi antarpribadi beroperasi dalam konteks sosial 

dimana pelakunya berinteraksi satu sama lain. Dengan demikian fungsi 

sosial komunikasi interpersonal mengandung aspek dimana manusia 

perlu memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis. Manusia 

berkomunikasi untuk memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan 
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hubungan timbal balik, meningkatkan dan merawat mutu diri, dan untuk 

menangani konflik (Cangara, 2005:56). 

Menurut Rudolph F. Verdeber (dalam Mulyana, 2014:5) fungsi lain dari 

komunikasi antarpribadi adalah penetapan keputusan. Keputusan yang 

diambil manusia dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan dengan 

orang lain karena dengan berkomunikasi seseorang dapat mendengar 

pendapat, saran, gagasan, pikiran maupun perasaan orang lain. Fungsi 

pengambilan keputusan dibagi menjadi dua aspek yaitu manusia 

berkomunikasi untuk berbagi informasi dan manusia berkomunikasi 

untuk mempengaruhi orang lain  

Komunikasi antarpribadi merupakan sebuah perilaku yang berpotensial 

untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat untuk 

mempengaruhi orang lain, hal ini disebabkan fleksibilitas dalam sebuah 

proses komunikasi interpersonal. Menurut T. Hani Handoko (1986:272) 

dalam proses komunikasi antarpribadi kita dapat menggunakan kelima 

alat indera yang kita miliki untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang 

kitaTkomunikasikan kepada lawan bicara. Selama manusia memiliki 

emosi, komunikasi antarpribadi berperan penting sebagai jenis 

komunikasi yangTlengkap dan sempurna. Pada kenyataannya, 

komunikasi antarpribadi membuat individu merasa lebihTakrab dengan 

sesamanya karena proses komunikasi cenderung dilakukan dari hati ke 

hati. 

Umumnya manusia menganggap faktor penting dalam proses 

komunikasi adalah indera penglihatan dan pendengaran, namun indera 

penciuman dan perasa (sentuhan) juga cenderung penting dalam 

keefektifitasan komunikasi terutama dalam menyampaikan pesan-pesan 

yang intim. Komunikasi antarpribadi sudah jelas sangat berpotensial 

untukTmembujuk orang lain karena kita dapatTmenggunakan kelima 

indera kita untuk mempertinggi rangsangan pesan yang kita ciptakan 

dalam proses komunikasi tersebut.  (Mulyana, 2001:132) 
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2.3.4  Jenis Komunikasi Antarpribadi 
 

Menurut Ahmad & Rahmi (2012:109-110) dalam bukunya, Komunikasi 

Antarmanusia, secara teoritis komunikasi diklasifikasikan menjadi dua 

jenis menurut sifatnya, yaitu : 

1. Komunikasi Diadik (dyadic communication) 

Merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang dimana 

salah satunya merupakan komunikator yang menyampaikan pesan 

dan seseorang lagi merupakan penerima pesan. 

2. Komunikasi Triadik (triadic communication) 

Merupakan komunikasi antarpribadi yang pelakunya terdiri dari tiga 

orang, yakni satu orang komunikator dan dua orang komunikan. 

 

2.3.5 Proses Komunikasi Antarpribadi 
 

Berbicara tentang proses komunikasi, terdapat berbagai macam model 

komunikasi yang dapat membentuk pola yang sempurna serta mudah 

digunakan dalam berkomunikasi. Menurut Purwanto (2006:78), proses 

komunikasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem 

penyampaian pesan melalui lambang dan cara tertentu yang 

mengandung perangsang untuk merubah perilaku individu lawan. 

Effendy (2009:11-18) menjelaskan bahwa komunikasi antarpribadi 

sering digunakanTuntukTmelancarkanTkomunikasi persuasif yaitu 

komunikasi yang secaraTpsikologisTsifatnya merayu, membujuk dan 

mengajak.  

Secara sederhana proses komunikasi dapat digambarkan sebagai sebuah 

proses yang menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan 

(Suranto Aw, 2011:10-11). Suranto juga menyebutkan bahwa terdapat 

6 langkah dalam proses komunikasi yaitu: 
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1. Keinginan berkomunikasi 
. 

 

 

Komunikator yang memiliki sebuah keinginan untuk berbagi 

gagasan dengan orang lain. Komunikator merupakan sumber 

informasi maupun pesan yang memulai proses komunikasi 
 

2. Encoding oleh komunikator 
 

Merupakan tindakan memformulasikan isi pikiran maupun gagasan 

dalam bentuk simbol-simbol, kata dan sebagainya sehingga 

komunikator dapat merasa yakin atas pesan yang telah disusun serta 

cara pencapaiannya. 

 

 

 

3. Pengiriman pesan 

Dalam mengirim pesan yang dikehendaki, komunikator dapat 

memilih media yang akan digunakan dalam melakukan proses 

komunikasi. Media ini dapat berupa panca indera yang dimiliki 

manusia maupun sarana atau alat komunikasi yang tersedia seperti 

telepon genggam. email ataupun surat. Pilihan media pengirim 

pesan tersebut dapat disesuaikan dengan karakterisitik pesan, lokasi 

penerima, media yang tersedia, kebutuhan pengirim dan penerima, 

kecepatan pengiriman dan karakteristik komunikan. 
 

 

 

 

4. Penerimaan pesan 

Pesan yang dikirim oleh komunikator telah diterima oleh 

komunikan. Pesan dapat diterima melalui berbagai media yang 

sesuai. 

 

 

 

5. Decoding oleh komunikan 

Melalui indera yang dimiliki penerima menerima pesan dalam 

bentuk yang bermacam-macam yang harus diubah menjadi suatu 

pengalaman yang mengandung makna. Dengan itu decoding 

merupakan suatu proses memahami pesan yang apabila berjalan 

lancar maka komunikan dapat mengartikan pesan yang ia terima dari 

komunikator dengan benar. 
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6. Umpan balik 

Setelah memahami pesan yang diterima maka komunikan 

diharapkan memberikan respon maupun umpan balik terhadap 

komunikator. Dengan umpan balik ini komunikator dapat 

mengevaluasi efektifitas komunikasi yang dilakukan. Umpan balik 

juga dapat berupa awal dari proses komunikasi yang berkelanjutan. 

 

2.3.6 Bahasa Verbal dan Non Verbal dalam Komunikasi Antarpribadi 

 
Komunikasi memiliki perananTpenting dalam prosesTinteraksi 

manusia. Dalam komunikasi dibutuhkannya peran bahasa atau lambang 

sebagai sarana penyampaian pesan (Chaer, 2012:31). Jenis lambang 

sendiri terbagi menjadi 2 bagian yaitu verbal dan non verbal : 

1. Verbal 

Bahasa Verbal adalah bahasaTyang digunakan secaraTlisan dan 

tulisan. (Mulyana 2005,44)  Hampir semua rangsanganTwicara 

yang kita sadariTtermasuk ke dalam kategori pesanTverbal 

disengajaTyaitu usaha yang kita lakukan secara sadar dengan 

tujuanTberhubungan denganTorang lain. Bahasa verbal ialah sarana 

utama untuk menyatakanTperasaan, pikiran, dan maksud tujuan 

dengan menggunakanTkata-kata yang mengungkapkan berbagai 

aspek realitas manusia. (Roudhonah, 200:93) 

Bahasa memilikiTtiga fungsi : penamaan, interaksi, danTtransmisi 

informasi. Pada kasus yang diteliti, peneliti mencoba 

mengidentifikasi bagaimana penerapan bahasa verbal dalam proses 

komunikasi antara pelaku hubungan one night stand atau cinta satu 

malam. Apakah pada penerapan ini pelaku menggunakan pesan 

secara lisan atau tulisan atau justru menggunakan keduanya. 
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2. Non Verbal 

Bahasa nonverbal mencakup seluruh rangsangan yang digunakan 

selama proses komunikasi kecuali bahasa verbal yang dihasilkan 

pelaku dan memiliki nilai potensial bagi pelaku proses komunikasi 

tersebut (DeVito, 2004:193). Komunikasi nonverbal memiliki lebih 

dari satu saluran yang dapat digunakan secara bersamaan, 

komunikasi nonverbal  bersifat analog dan berkelanjutan. Analog 

yang dimaksud adalah dimana kebanyakan individu cenderung 

menggunakan ekspresi serta gerakan wajah. komunikasi nonverbal 

sangat ideal ketika digunakan untuk menyampaikan pesan yang 

emosional. Menurut Ray Birdwhistell (dalam Mulyana 2007:317) 

komunikasi non verbal terdapat beberapa isyarat komunikasi yang 

terdiri dari simbol, antara lain : 

1. Kinesik 

Kinesik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang gerak 

tubuh, postur, dan ekspresi wajah.  
 

2. Proksemik  

Merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan jarak dan ruang. 

Proksemik dapat digunakan untuk mengukur keintiman saat 

berbicara dimana saat kita berbicara dengan orang terdekat maka 

jarak yang kita terapkan akan cenderung lebih dekat, begitu juga 

sebaliknya. 
 

3. Kronemik 

Merupakan bidang yang mempelajari tentang penggunaan waktu 

dalam jenis komunikasi nonverbal. Durasi yang digunakan dalam 

proses komunikasi nonverbal cenderung akan lebih lama apabila 

pelaku menyukai topik pembicaraan tersebut atau lawan 

bicaranya, begitu juga sebaliknya. 
 

4. Haptik 

Bidang yang mempelajari tentang sentuhan dalam komunikasi 

nonverbal disebut dengan haptik. Sentuhan yang dimaksud dapat 
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berupa bergenggaman tangan, menepuk pundak, dan lain-lain. 

Sentuhan juga dapat menyebabkan perasaan terhadap pelaku 

komunikasi baik kesan positif maupun negative. 
 

5. Vokalik 

Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu 

pembicaraan. Isyarat vokalik adalah segala aspek dari suara 

kecuali kata-kata. Isyarat ini berupa pitch (nada suara), rate (laju 

kalimat), inflection (modulasi atau perubahan nada), volume 

(keras lembutnya suara), quality (kualitas), gumaman (suara yang 

bukan kata-kata), pelafalan, artikulasi dan diam. Pada 

kasusTyang diteliti, penelitiTmencoba menggali lebih dalam 

tentang penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal dalam 

sebuah proses komunikasi yang terjadi antara pelaku one night 

stand atau cinta satu malam 

 

2.4 Komuniksasi Antarpribadi di Kalangan Remaja 
 

Menurut Faqih dalam Perkembangan Komunikasi Sesuai Tahapan Usia, masa 

remaja merupakan masa yang cukup sulit dimana remaja diharapkan dapat 

menyesuaikan sikap terhadap dua situasi yang bertentangan yaitu berpikir dan 

berperilaku layaknya anak atau orang dewasa. Masa ini merupakan masa yang 

penuh konflik dan dilema. Konflik dapat terjadi disebabkan oleh perubahan 

yang terjadi didalam dirinya dan dilema dapat disebabkan oleh perbedaan nilai 

dan presepsinya dengan orang dewasa. (Faqih, 2020:23) 

Pada masa remaja, pola perkembangan kognisinya sudah mulai berfikir secara 

konseptual mengingat masa ini merupakan masa peralihan menuju dewasa.  

Pada masa transisi ini, remaja membutuhkan kemampuan beradaptasi dan 

mencari tempat untuk mengekspresikan dirinya melalui komunikasi. 

Perkembangan komunikasi yang terlihat pada remaja dapat dilihat dari 

kemampuannya dalam berdebat dan menyuarakan pendapat (Faqih, 2020:23) 
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Menurut Engel (2008:7-8) remaja cenderung fokus pada citra diri dan fungsi 

tubuh dan bila sesuai harus diberikan umpan balik dan pengkajian. Walaupun 

dengan pemahaman dan tingkat kosa kata yang tinggi, remaja rentan berfungsi 

secara tidak konsisten pada kognitif yang lebih tinggi, rinci dan teknis. Remaja 

cenderung enggan bertanya untuk klarifikasi pertanyaan yang tidak dimengerti. 

Remaja dalam tumbuh dan berkembang harus memiliki kecakapan 

berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal sebagai tanda bahwa mereka 

dapat berinteraksi dengan baik. Hal ini dapat dijelaskan karena penyesuaian 

sosial berkaitan dengan kebutuhan yang muncul dalam diri remaja yaitu 

kebutuhan untuk menjalin berhubungan. Furhmann  (1990:88) menyebutkan 

secara sosial, remaja menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berkembang 

akan kebebasan serta interaksi mereka dengan orang lain. 

Pada masa remaja, peran teman sebaya sangatlah menonjol. Remaja juga 

menjadi suatu kelompok belajar dimana terjadi pembentukan peran dan standar 

sosial. Menurut Havighrust yang dikutip dalam Furqon (2005:36) salah satu 

tugas perkembangan anak remaja yang harus terpenuhi adalah belajar 

menyesuaikan diri dengan teman sebayanya dan untuk mendukung tercapainya 

penyesuaian ini dibutuhkan komunikasi yang baik. Berdasarkan penjelasan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antarpribadi antar remaja berperan 

sangat penting untuk membentuk karakter dan pembentukan konsep diri serta 

penyesuaian diri dengan lingkungan. 

 

2.5 Media Komunikasi Antarpribadi di Era Digital 
 

Media komunkasi sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Proses 

pengiriman informasi di zaman digital sudah jauh berkembang dibanding 

zaman dahulu. Teknologi telekomunikasi sangat dicari untuk menyampaikan 

dan mengirimkan informasi karena semakin berkembang. West & Turner 

(2008:39) mengatakan bahwa media telah menciptakan revolusi ditengah 

masyarakat karena saat ini masyarakat sudah sangat tergantung terhadap 

teknologi dan tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan 

masyarakat dalam menggunakan teknologi yang ada.  
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Perkembangan teknologi komunikasi memberikan perubahan yang cukup 

signifikan terhadap media komunikasi. Everett, M. Rogers (dalam Abrar, 

2003:17-18) merangkum perubahan tersebut ke dalam 4 era. Salah satunya era 

komunikasi interaktif, media yang berkembang di era ini adalah media digital 

yaitu internet. Menurut data yang dikutip dari Kompas tahun 2018, berdasarkan 

survei terhadap 400 responden berusia 18-35 tahun, terlihat bahwa orang 

Indonesia aktif dalam berkenalan secara online karena tercatat ada 8 dari 10 

orang di Indonesia pernah berkenalan melalui jejaring internet.  

Menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada tahun 2015 kepada 

6000 responden di 15 kota besar Indonesia, 84.9% orang mengakses internet 

menggunakan telepon pintar. Smartphone dengan akses internet memunculkan 

aplikasi canggih seperti aplikasi berbelanja, ojek, maupun aplikasi kencan 

online. Ketersediaan fitur tersebut sedikit demi sedikit merubah perilaku 

masyarakat. Dalam hal ini merubah cara pencarian pasangan kencan. Sebelum 

adanya aplikasi kencan, seseorang mencari pasangan melalui relasi yang ada di 

sekitarnya, namun dengan adanya kemajuan teknologi ini seseorang dapat 

mencari pasangan kencan kejangkauan yang jauh lebih besar. 

Munculnya aplikasi kencan telah mengubah perilaku pasangan kencan dari 

pertemuan secara langsung menjadi pertemuan online. Sebelum melanjutkan ke 

pertemuan tatap muka, para pasangan berkenalan dan berinteraksi terlebih 

dahulu secara online sebagai proses perkembangan hubungan tersebut. Pada 

awalnya, aplikasi kencan bertujuan untuk membantu orang-orang mencari 

pasangan, kini menurut penelitian terbentuk preferensi baru di dalam dunia 

online dating. Beberapa aplikasi kencan yang dapat diunduh melalui 

smartphone diantaranya Tinder, OkCupid, Tantan, Badoo dan lain sebagainya. 

Penelitian kali ini memilih aplikasi kencan Tinder sebagai objek penelitian 

dikarenakan tinggi nya pengguna aplikasi Tinder dibanding dengan aplikasi 

lainnya. Berdasarkan artikel yang berjudul “Ini 5 Aplikasi Online Hits di 

Indonesia” yang dimuat didalam media solopos.com menjelaskan bahwa 

aplikasi kencan yang terpopuler di Indonesia yaitu Tinder. Hal ini juga 
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diperkuat dengan data dari Google Playstore, aplikasi Tinder kini memiliki 

rating 4.5 serta telah diunduh oleh lebih dari 100 juta pengguna.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. logo dan rating aplikasi Tinder 

Proses kerja penggunaan aplikasi kencan Tinder dilengkapi dengan fitur selektif 

yaitu “Swipe Right” jika menyukai dan “Swipe Left” jika tidak menyukai 

sehingga pengguna dapat menentukan pilihan sesuai dengan kriteria masing-

masing. Jika kedua pengguna saling menyukai maka akan terjadi “match” dan 

dapat dilanjutkan dengan fitur “chatting” sehingga dapat berkomunikasi dengan 

lebih mudah. Aplikasi Tinder juga populer dikalangan mahasiswa, berdasarkan 

penelitian pada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya ditemukan bahwa 86% 

mahasiswa mengetahui aplikasi Tinder dan 64% mahasiswa merupakan 

pengguna aktif aplikasi Tinder. (Jurnal Commercium Nomor 02 Tahun 

2020:113-118) 

 

 

 

Gambar 3. Fitur Aplikasi Tinder 

Gambar diatas menggambarkan fitur yang ada di aplikasi Tinder. Fitur sebelah 

kanan merupakan fitur undo yang digunakan untuk membatalkan tindakan yang 

sudah dilakukan. Fitur kedua yang berlambang X merupakan fitur yang 
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digunakan untuk menolak di aplikasi Tinder. Fitur ini digunakan untuk 

menandakan bahwa kita tidak menyukai pasangan yang kita temukan di 

aplikasi. Fitur ini biasa disebut dengan fitur swipe left. Fitur ketiga yang 

berlambang bintang merupakan fitur yang digunakan untuk menandakan favorit 

pilihan pengguna. Fitur ini digunakan agar pengguna dapat memilih pasangan 

favoritnya. Fitur keempat yang berlambang hati merupakan fitur likes yang 

digunakan untuk menandakan bahwa pengguna menyukai pasangan yang 

ditemukan. Fitur ini biasa disebut dengan swipe right. Fitur kelima yang paling 

kanan merupakan fitur yang digunakan untuk mempercepat pencarian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas merupakan gambar yang menunjukkan fitur explore didalam 

aplikasi Tinder. Fitur ini digunakan untuk menambah experience dari 

pengguna. Dalam fitur ini kita dapat mencari pasangan berdasarkan mkinat kita 

masing-masing. Misalnya music mode yang mengumpulkan pengguna yang 

menyukai genre musik yang sama, festival mode yang mengumpulkan 

pengguna yang menyukai selera festival yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya 

ada gambar notification atau notifikasi yang menunjukkan pemberitahuan 

Gambar 4. Fitur explore Tinder 

Gambar 5. Fitur notifikasi Tinder 



29 
 

dalam aplikasi. Notifikasi ini biasanya menunjukkan pemberitahuan tentang 

pengguna lain yang menyukai profil kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Fitur Emoji dan Stiker dalam Aplikasi Tinder 

Gambar diatas menunjukkan emoji dan stiker yang dapat dipilih dan digunakan 

oleh pengguna aplikasi dalam berkomunikasi satu sama lain.  Fitur ini dapat 

digunakan untuk meningkatkan chemistry diantara pengguna dan 

memperdalam pesan yang mereka tukarkan. Penggunna dapat menggunakan 

stiker yang  sesuai dengan keinginannya dalam berkomunikasi. 

Elizabeth Kristi Poerwandari dalam Psikolog, Gender and Sexuality Research 

Group Faculty of Psychology University of Indonesia, menyebutkan bahwa 

aplikasi kencan saat ini bukan hanya digunakan untuk mencari jodoh melainkan 

digunakan untuk mencari partner seks. Dalam survei yang dilakukan oleh 

Psikolog, Gender and Sexuality Research Group Faculty of Psychology 

University of Indonesia di beberapa kota besar di Indonesia, dari 1650 

partisipan dengan rentang usia 18-22 tahun 48%, 23-27 tahun 35%, 28-32 tahun 
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2,54%, sekitar 38,4% diantaranya pernah memakai atau masih memakai 

aplikasi kencan. Penelitian tersebut mengungkapkan motivasi seseorang 

menggunakan aplikasi kencan adalah untuk mencari teman baru 79%, menjalin 

hubungan romantis 53%, mencari pasangan seks (casual, friends with benefits, 

one night stand) 28%, dan mencari pasangan hidup 15%. Fakta lainnya 

menyebutkan bahwa 44% pengguna aplikasi kencan sudah melakukan 

hubungan seksual dengan pasangan yang mereka kenal lewat dating apps. 

 

2.6 Tinjauan Perilaku Seksual pada Remaja 
 

Hurlock (1997:206) mendefinisikan remaja secara psikologisTadalah suatu usia 

dimana individuTterintegrasi ke dalam wilayah masyarakat dewasa, suatu masa 

dimana seorang individu tidak merasa bahwaTdirinya berada dibawah tingkat 

orangTyang lebih tua melainkanTmerasa sejajar atau sama. Hurlock 

mengatakan bahwa usia remaja merupakan masa-masa dimana seorang individu 

menjadi kritis dalam pandangan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di 

sekitarnya. Hal ini dapat membawa efek positif maupun efek negatif dalam 

kehidupan mereka.  

Menurut Monks, masa remaja adalah suatuTmasa peralihan antara masa remaja 

danTmasa dewasa. Fase masa remaja secara universal berlangsung antara usia 

12-21 tahun, dengan pembagian 12-15 tahun: masa awal, 15-18 tahun masa 

pertengahan, 18-21 tahun masa akhir (Monks, 2001: 262). Sedangkan dalam 

SDKI 2012, yang dimaksud remaja adalah usia 15-24 tahun dan belum 

menikah. Masa remaja seringkali didefinisikan sebagai masa transisiTdari 

anak-anakTke dewasa. Pada masa ini biasanya seseorang menunjukkan 

perilaku tertentu seperti sulit diatur, kritis terhadap sekitar, mudah terangsang 

perasaannya, emosional, dan sebagainya.  

Perilaku seksual yang dilakukan berawal dari ketertarikan dari satu individu ke 

individu lain sebagai perkembangan seksual yang dialami. Ketertarikan tersebut 

membuat seseorang ingin merasakan hubungan romantis dan perilaku seksual. 

Berdasarkan penelitian Darmasih (2009) mengungkapkan bahwa perilaku 
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seksual remaja diantaranya melakukan ciuman bibir sebanyak 93 orang 

(81.6%), manstrubasi sebesar (20.2%), menonton video porno sebanyak 101 

orang (88.6%), dan hubungan seksual sebanyak 5.2%.   

Pada Survei Demografi Kesehatan Indonesia Tahun 2012 Kesehatan 

Reproduksi Remaja,  BKKBN melakukan survei mengenai tipe aktivitas remaja 

yang mereka lakukan ketika berpacaran, diantaranya adalah berpegangan 

tangan, berciuman, dan petting. 

Tabel 2. Perilaku Berpacaran Remaja 15-24 Tahun Pada Survei BKKBN  

Tahun 2017 

Karak-
teristik 
latar 

belakang 

Wanita belum kawin Pria belum kawin 

Berpe-
gangan 
tangan 

Berpel
ukan 

Cium 
bibir 

Meraba
/diraba 

Jml Berpe-
gangan 
tangan 

Berpel
ukan 

Cium 
bibir 

Meraba
/diraba 

Jml 

Umur           

15-19 55,6 10,2 21,4 3,7 6.750 66,4 21,1 36,8 13,2 7.713 

20-24 81,0 30,5 48,5 9,2 3.221 88,8 51,4 69,4 34,4 4.899 

Tempat 
tinggal 

          

Perkotaan 66,4 18,4 32,8 5,8 5.890 77,2 35,8 51,7 21,8 6.869 

Pedesaan 14,5 14,5 26,8 5,0 4.081 72,5 31,7 46,8 21,1 5.743 

Sumber: Survei KDI (Buku Remaja) tahun 2017 BKKBN Indonesia 

 

Melihat data dari penelitian yang ada, perilaku seksual yang beredar di kalangan 

remaja sudah dianggap sebagai hal lazim dan tidak tabu seperti dulu..  Pada 

Survei Kesehatan Demografi Indonesia (Buku Remaja) tahun 2017 

menunjukkan persentase pria dan wanita yang setuju terhadap perilaku seksual 

pranikah. Persentase ini menunjukkan kenaikan perilaku seksual pranikah dari 

tahun 2012 ke tahun 2017.  
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Gambar 7. Persentase wanita dan pria umur 15-24 yang setuju terhadap 
perilaku seksual pranikah (Sumber: BKKBN Kesehatan Demografi 

Indonesia) 
 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan BKKBN tahun 2017 terlihat bahwa 

persentase remaja yang melakukan hubungan seksual pranikah mengalami 

peningkatan. Hal ini membuktikan terjadinya perubahan dari prinsip serta 

kepribadian remaja yang dulu nya masih malu dan menganggap perilaku 

seksual adalah hal yang tabu. Berbanding terbalik dengan realita yang ada saat 

ini dimana banyak remaja yang menganggap berperilaku seksual adalah 

tahapan dalam pendewasaan diri. 
 

2.7 One Night Stand sebagai Tren pada Mahasiswa 
 

Perilaku seksual pranikah merupakan perilaku yang berdasar pada hasrat 

seksual yang muncur di alam bawah sadar seseorang. Dorongan seksual pada 

remaja dianggap sebagai bagian dari proses pendewasaan. Dorongan tersebut 

seringkali muncul diluar kendali remaja, sehingga ketika mereka tidak mampu 

mengendalikan dorongan tersebut maka mereka akan menyalurkannya ke 

aktivitas seksual pranikah. 

Perilaku seksual one night stand pada dasarnya merupakan bentuk eksplorasi 

seksual yang dilakukan remaja. Mayoritas remaja yang melakukan one night 

stand hanya melakukannya untuk kepuasan hasratnya saja. Perilaku seksual ini 
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muncul dari naluri individu yang didominasi oleh hasrat dan bayangan seksual 

agar memperoleh kesenangan yang bersifat sementara.  

Dari perilaku seksual remaja saat ini, istilah one night stand dianggap sebagai 

gaya berhubungan dengan lawan jenis yang melanggar norma yang berlaku. 

Para remaja mengkategorikan jenis hubungan ini sebagai hubungan 

unconditional love (Frisma, 2019:604). Hubungan ini juga sering digambarkan 

oleh orang yang terlibat dalam perilaku seksual tanpa adanya hubungan 

monogami atau bentuk komitmen serta kurangnya komunikasi dalam hubungan 

tersebut (Bisson & Levine, 2009 dalam  Frisma 2019:605)  

Pada masa pubertas, hormon-hormon yang ada pada remaja mulai mencapai 

tahap kematangan yang menimbulkan dorongan hingga perilaku seksual. Hasil 

survei online yang dilakukan F. Estiningrum tahun 2020 mengungkapkan 

bahwa rata-rata remaja sudah mengenal istilah seksual sejak umur 12-18 tahun. 

Menurut penelitiannya, para remaja yang tidak mampu menahan dorongan 

seksual akan terpaksa mencari pasangan sementara yang mampu memenuhi 

kebutuhan seksualnya. Hal ini yang menyebabkan remaja mulai menyukai 

hubungan seksual one night stand terutama di kota-kota besar. 

Dari hasil penelitian dalam Jurnal Polemik Unconditional Love di Kalangan 

Mahasiswa, ditemukan bahwa dari 287 responden yang terdiri dari mahasiswa 

dan mahasiswi bandung didapatkan hasil sebanyak 240 mahasiswa mengetahui 

konsep hubungan one night stand. Dari total 148 responden mahasiswa 

perguruan tinggi negeri dan 106 responden mahasiswa perguruan tinggi swasta, 

didapatkan 128 mahasiswa yang menyatakan mereka pernah menjalani 

hubungan one night stand. Pernyataan dari 186 mahasiswa mengatakan bahwa 

adanya perjanjian atau kesepakatan yang disetujui sebelum menjalin hubungan 

ini meliputi no feeling dan no commitment. Prespektif mahasiswa mengenai 

konsep one night stand ini lebih menitikberatkan pada pola hubungan yang 

tidak memiliki unsur keterikatan pada kedua belah pihak. (Sosietas, 2019:603-

609) 
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Sternberg dalam Serli (2016:20) mengemukakan bahwa komitmen adalah 

keputusan yang dibuat seseorang dimana ia akan mempertahankan cinta yang 

dia rasakan, berbeda dengan pelaku hubungan seksual one night stand yang 

memiliki peraturan dimana hanya merekalah yang diperbolehkan mengetahui 

tentang hubungan tersebut. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa 

fenomena one night stand bukan lagi hal yang tabu dikalangan mahasiswa. 

Fenomena ini juga dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan seks yang 

dialami mahasiswa, karena jika dilihat dari umur rata-rata mahasiswa sudah 

dikategorikan pada masa remaja akhir. 

Dalam hubungan one night stand seseorang biasanya lebih mementingkan 

aspek seksual dalam hubungan ini. Beberapa wanita mungkin ingin 

menggunakan hubungan ini sebagai sarana test drive untuk hubungan yang 

lebih panjang di masa depan, seperti yang disarankan Teori Strategi Seksual . 

Berdasarkan seorang sosiolog dari Universitas Pendidikan Indonesia, fenomena 

one night stand ini jika dilihat dari prespektif sosiologi sudah menjadi fakta 

sosial dikalangan masyarakat karena adanya data-data yang dikumpulkan. 

Fenomena ini marak terjadi di kalangan remaja terutama mahasiswa dan sudah 

menjadi gaya hidup atau tren, serta lingkungan yang makin menerima hubungan 

yang mengedepakan konteks seks didalamnya (Aubrey & Smith, 2013; Buss & 

Schmitt, 1933; Gracia et al, 2012 dalam Sosietas, 2019:603-609). 
 

 
2.8 Kajian Teoritis 

Bernard Bareleson (Cangara, 2010:20) menyebutkan bahwa komunikasi adalah 

penyampaian suatu informasi, gagasan, emosi keterampilan dan lain-lain 

dengan menggunakan simbol-simbol tertentu seperti kata, angka, gambar, 

sentuhan dan lain-lain. Komunikasi merupakan interaksi manusia yang memiiki 

tujuan untuk memberikan pengertian diantar komunikator dan komunikan. 

Komunikasi memiliki unsur pendukung yang membangunnya sebagai body of 

knowledge yang juga sering disebut sebagai komponen.  

Beberapa pakar memperhitungkan bahwa keseluruhan lingkungan yang ada 

disekitar kita mungkin berpengaruh terhadap proses komunikasi. Lingkungan 
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yang dimaksud adalah keadaan sekitar, iklim, pencahayaan termasuk kepadatan 

penduduk. Menurut Effendy dalam bukunya Human Relation and Public 

Relation (2009:11-16) terdapat dua proses komunikasi interpersonal yakni : 

1) Proses Komunikasi Primer 

Yaitu proses penyampaian pikiran dari komunikator kepada komunikan 

menggunakan lambang atau simbol sebagai media atau saluran. Lambang 

ini biasanya adalah bahasa atau kial, yaitu gerak tubuh, gambar maupun 

warna. 

2) Proses Komunikasi Sekunder 

Yaitu proses penyampaian pesan oleh komunikator ke komunikan dengan 

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah komunikasi 

primer.  

Dalam pendapat yang diungkapkan Hafied Cangara (2016:15) komponen yang 

menentukan proses komunikasi antarpribadi adalah : 

1. Sumber 

Riyono Pratikto (1987:22) menyebutkan bahwa sumber adalah sebuah 

gagasan yang diubah menjadi bentuk pesan. Sumber merupakan sebuah 

pembuat atau pengantar informasi yang bisa berbentuk individu, kelompok, 

maupun kejadian. Seluruh proses komunikasi akan mengikut-sertakan 

sumber sebagai penghantar atau pembuat informasi.  

Proses komunikasi bermula dari sumber atau penghantar pesan yakni dimana 

gagasan dan ide berasal yang selanjutnya akan disalurkan kepada penerima. 

Dengan demikian sumber yang kredibel akan memperkuat status informasi 

yang diterima. Sumber dapat disebut sebagai komunikator yaitu pihak yang 

mengirimkan pesan kepada orang lain/khalayak. Dalam mencapai proses 

komunikasi yang direncanakan sumber atau komunikator dituntut untuk 

mempunyai credibility, daya tarik dan power 
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2. Pesan 

Merupakan segala hal yang disampaikan pada proses komunikasi antara 

komunikator dengan komunikan. Isi dari pesan dapat berupa perintah, 

informasi, ajakan, pengetahuan maupun hiburan. Pesan dapat disampaikan 

secara tatap muka maupun melalui media komunikasi. Pesan merupakan 

keseluruhan dari apa yang disampaikan komunikator yang memiliki tema 

dan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku komunikan 

Berdasarkan sifatnya pesan dikategorikan sebagai berikut : 

1. Informatif 

Bersifat mengandung keterangan yang bersifat faktual yang kemudian 

komunikan dapat menarik kesimpulan serta keputusan. 

2. Persuasif 

Berisikan suatu bujukan atau permintaan yang membangkitkan 

pengertian dan kesadaran manusia bahwa apa yang telah disampaikan 

oleh komunikator dapat memberikan perubahan sikap atas kehendak 

komunikan. 

3. Koersif 

Penyampaian pesan bersifat memaksa yang memiliki sanksi atau 

hukuman apabila tidak dilakukan. 
 

3. Media 

Media merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh komunikator dan 

komunikan dalam berkomunikasi. Media komunikasi yang paling dominan 

adalah panca indera yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut Briggs 

(1977:87), media komunikasi adalah alat yang memiliki bentuk fisik seperti 

televisi atau radio.Dalam KBBI Media diartikan sebagai: alat, dan alat atau 

sarana dalam komunikasi seperti radio, majalah, televisi dan lain-lain.  

Selain dari itu media juga diinterpretasikan sebagai sarana komunikasi dalam 

format cetak maupun audio visual termasuk teknologi perangkat kerasnya. 

Sehingga komunikasi membutuhkan sebuah media yang bermanfaat sebagai 

sarana agar informasi dan masuk pikiran yang ingin disampaikan dapat 
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ditangkap dengan baik. Dengan arti lain media komunikasi adalah sarana 

yang digunakan untuk memproduksi, mereproduksi, mendistribudikan atau 

menebarkan serta menyampaikan informasi (Kemp dan Dayton, 1985:13). 

Jenis media komunikasi berdasarkan fungsinya menurut Martono (2008:30) 

adalah: 

a. Fungsi Produksi 

 Merupakan media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan 

informasi seperti computer, mesin ketik dan sebagainya. 

b. Fungsi Reproduksi 

 Merupakan media komunikasi yang digunakan untuk memproduksi 

ulang dan menggandakan informasi 

c. Fungsi Penyampaian Informasi 

 Merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan 

dan menyampaikan pesan kepada komunikan. Contoh : Panca indera, 

telepon, dan sebagainya 

 

4. Penerima 

Merupakan pihak atau sasaran yang akan menerima pesan dari sumber. 

Penerima ini sering disebut dengan komunikan. Komunikan dapat terdiri dari 

satu individu atau lebih. Dalam komunikasi dapat disadari bahwa keberadaan 

penerima adalah akibat dari adanya sumber 
 

5. Efek 

Efek atau pengaruh merupakan suatu titik adanya perbedaan maupun 

perubahan oleh penerima pesan dari sebelum dan sesudah menerima pesan 

yang diberikan oleh sumber. Perbedaan ini dapat berupa perasaan senang, 

sedih, marah maupun perbedaan perilaku komunikan setelah menerima 

pesan dari komunikator. 

Efek atau pengaruh komunikasi dapat berupa opini, opini pribadi (personal 

opinion), opini public (public opinion), opini mayoritas (majority opinion), 
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sikap dan tingkah laku (attitudes and behaviour), ide, pandangan dan 

presepsi (idea, conception and preseption), kepercayaan dan citra (trust and 

image). 

6. Umpan Balik 

Merupakan suatu bentuk tanggapan yang merupakan pengaruh dari pesan 

yang diterima. Adanya umpan balik atau tanggapan dari penerima pesan 

menandakan bahwa pesan yang disampaikan telah diterima. Umpan balik 

atau tanggapan balik sangat penting karena keharmonisasian komunikasi 

tergantung pada tanggapan balik komunikan. 

Komunikasi terbentuk oleh pengiriman pesan atau informasi melalui 

komunikator ke komunikan. Saat melakukan pertukaran informasi ini media 

yang digunakan dapat mempengaruhi komunikan dalam memberikan umpan 

balik atau feedback. Efek atau tanggapan ini dapat berupa perubahan sikap, 

tingkah laku dan persepsi. Ralph Webb Jr. (dalam Cangara, 2016:21) 

mengelompokkan umpan balik menjadi : 

a. Zero Feedback 

Merupakan umpan balik yang nol. Yang artinya pesan yang 

disampaikan oleh komunikator tidak dimengerti oleh komunikan. 

b. Neutral Feedback 

Merupakan umpan balik yang netral atau setelah menerima pesan 

komunikan tidak bersifat memihak 

c. Positive Feedback 

Merupakan umpan balik yang positif artinya pesan atau informasi yang 

dikirim oleh komunikator diterima dengan baik 

d. Negative Feedback 

Umpan balik negative menandakan kebalikan dari umpan balik positif. 

Artinya pesan yang disampaikan komunikator ditentang dan tidak 

disetujui oleh komunikan 
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Gambar 8 .Proses Komunikasi oleh Cangara (2016:34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komunikator 

Efek 

Pesan Media 

Komunikan 

Feedback/ Umpan 
Balik 



40 
 

 
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam pendekatan kualitatif perlu ditekankan 

pada pentingnyaTkedekatan dengan individu dan situasi penelitian, hal ini 

dimaksudkan agarTpeneliti dapat memperolehTpemahaman yang jelas tentang 

realitas dan kondisi yang ada (Patton dalam Poerwandari, 1998). 

PendekatanTkualitatifTmenekankan pada makna, Tpenalaran, TdefinisiTsuatu 

situasi tertentu, pendekatan ini lebih banyakTmeneliti hal-hal yang 

berhubunganTdengan kegiatan sehari-hari.  

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif umumnya 

lebihTmementingkan proses dibandingThasil akhir. Oleh karena itu, urutan 

kegiatanTdapat berubah dalam waktuTpengerjaan tergantung pada kondisi 

yang ditemukan. Menurut Rakhmat (2005:22) penghimpunan data dan 

menyusun data secara sistematis, faktual dan cermat dapat dilakukan dengan 

menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalahTmelukiskan secara jelas dan fakta tentang karakteristikTpopulasi 

tertentu dan bidang-bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dengan 

pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif peneliti dapatTmemperoleh 

gambaranTyang lebih jelas dan lengkap dari permasalahan yang ada 

denganTmemfokuskan padaTprosesTpencarian makna dibalik fenomena yang 

diteliti. 
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3.2 Fokus Penelitian 
 

Dalam penelitian kualitatif fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting 

untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Menurut 

Effendy (2009:10) komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar dua orang 

yang terjadi baik secara langsung maupun melalui media pembantu yang 

didalamnya terjadi suatu percakapan dan bersifat dua arah atau timbal balik. 

Adanya arahan dari fokus penelitian membantu penulis mencari data yang 

relevan (Moleong, 2011:237). Agar tidak meluas maka penulis meletakkan 

fokus penelitian pada : 

1) Fenomena one night stand di kalangan mahasiswa 

2) Proses komunikasi antarpribadi pelaku one night stand 
 

Mengolah dan mengadaptasi dari Cangara (2016:15) terdapat beberapa 

komponen dalam komunikasi antarpribadi meliputi 

a. Proses & cara berkomunikasi pelaku one night stand 

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada cara komunikasi secara 

langsung (primer) atau melalui media aplikasi Tinder (sekunder) 

b. Bentuk dan isi pesan yang digunakan 

Pesan merupakan segala sesuatu yang disampaikan oleh komunikator 

kepada komunikan. Bentuk pesan dapat berupa verbal dan non verbal. 

Menurut Cangara (2016:15) isi pesan ibagi menjadi 3 sesuai fungsinya 

yaitu fungsi informatif, fungsi persuasif dan fungsi koersif (memaksa). 

c. Media komunikasi  

Dalam Cangara (2016:17) disebutkan bahwa media komunikasi yang 

paling dominan digunakan adalah panca indera yaitu penglihatan, 

penciuman, peraba, perasa/pengecap  dan pendengar. Sedangkan menurut 

Briggs (1977:87) media komunikasi diartikan sebagai suatu alat maupun 

sarana komunikasi yang memiliki bentuk atau wujud fisik seperti telepon, 

televisi, surat dan lain-lain. 

d. Efek serta umpan balik  

Efek merupakan suatu titik adanya perubahan oleh penerima pesan 

sebelum dan sesudah menerimanya. Perubahan ini dapat berupa sikap, 
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tingkah laku, maupun persepsi. Dalam Cangara (2016:21) Ralph Webb Jr. 

menyebutkan terdapat 4 jenis umpan balik, meliputi : 

b. Zero Feedback 

Yaitu tidak adanya umpan balik dari komunikan atau komunikan tidak 

memahami pesan yang diterima. 

c. Neutral Feedback 

Umpan balik yang tidak bersifat memihak dan netral. 

d. Positive Feedback 

Umpan balik positif yang menandakan komunikan menyukai pesan 

yang disampaikan komunikator. 

e. Negative Feedback 

Umpan balik negatif yang berarti pesan yang disampaikan komunikator 

tidak disetujui. 

 

3.3 Sumber Data 

 
1. Data primer 

Merupakan data yangTdiperoleh secara langsungTdari informan yang 

dianggapTmengetahui dan mengerti topik pembahasan yang diteliti. Dalam 

penelitian kali ini yang menjadi data primer adalah para remaja yang sudah 

pernah melakukan hubungan one night stand. 

2. Data Sekunder 

Merupakan dataTtambahan yang didapatkanTdari sumber-sumber tertulis 

seperti buku, artikel dan literatur yang dianggap peneliti berkaitan dengan 

topik penelitian 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 
Untuk memperoleh dataTyang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data yaitu : 
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1. Wawancara Mendalam 

Menurut Sugiyono (2016:73), wawancara merupakan pertemuan dua orang 

yang dilakukan untuk bertukar informasi melalui proses tanya jawab yang 

hasilnya dapat dikonstruksikan sebagai makna dalam suatu topik tertentu.  

Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan cara mencatat 

hasil wawancara dan merekam dalam bentuk suara sesuai dengan 

kesepakatan dengan informan.  

Dalam menentukan informan peneliti menentukan beberapa kriteria 

diantaranya adalah remaja usia 18-24 tahun yang berstatus mahasiswa yang 

pernah melakukan hubungan seksual one night stand. Dalam wawancara ini 

peneliti menggali tentang fenomena one night stand yang terjadi dikalangan 

mahasiswa. Dalam wawancara ini peneliti juga mengumpulkan informasi 

tentang proses komunikasi, bentuk pesan, media serta efek&umpan balik 

komunikasi yang ada didalam komunikasi antarpribadi para pelaku one 

night stand. Wawancara dilakukan pada bulan November-Desember 2021 

secara tatap muka di tempat yang ditentukan informann maupun via telepon 

sesuai dengan kesepakatan dengan informan mengingat kondisi pandemi 

covid-19 yang sedang terjadi. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatanTsecara langsung yang 

dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini salah satu 

objek penelitiannya adalah club malam yang ada di Bandar Lampung 

namun mengingat penelitian ini dilakukan saat pandemi covid-19, observasi 

ketempat kejadian tidak dapat dilakukan. Sehingga observasi yang 

dilakukan adalah dating app “Tinder” dikarenakan aplikasi ini merupakan 

aplikasi yang memiliki pengguna tertinggi. Observasi dilakukan peneliti 

dalam rentang waktu bulan September – November 2021. Dalam observasi 

ini peneliti mengamati penggunaan aplikasi Tinder mulai dari profil 

pengguna, fitur aplikasi dan bentuk pesan yang digunakan. 
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3. Dokumentasi 

Arikunto (2006:158) menyebutkan bahwa teknik dokumentasi adalah 

mencari dan mengumpulkanTdata mengenai hal-halTberupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar,dan sebagainya.  
 

3.5 Penentuan Informan 

 

Informan dalam penelitian merupakan subjek-subjek yang memahami 

informasi sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami fokus penelitian. 

Informan dalam penelitian ini berasal dari  wawancara langsung yang disebut 

dengan informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik snowball 

sampling atau pengambilan sampel berantai yang didasarkan oleh rujukan dari 

subjek. (Effendy, 2016:35). 

Untuk menentukan informan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti maka 

peneliti telah menentukan beberapa kriteria yang menjadi sarana tolak ukur. 

Adapun pertimbangan tersebut berupa : 

1. Informan bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi yang 

peneliti butuhkan. 

2. Informan mengetahui tentang hubungan seksual one night stand 

3. Informan merupakan pelaku hubungan one night stand 

4. Informan memiliki orientasi seksual heteroseksual 

5. Informan berusia 15-24 tahun 

6. Informan masih berstatus mahasiswa di Bandar Lampung 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data. Aktivitas 

ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerusThingga 

tuntas dan data sudah jenuh. Adapun teknik analisisTdata pada penelitian ini 

dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 
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1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai prosesT pemilihan, pemusatanT perhatian, 

penyerhadanaan, pengabstraksian danTtransformasi data kasar yang 

muncul dari proses wawancara. Laporan yang didapatkan dari lapangan 

kemudian direduksi dan dirangkum hingga menghasilkan data pilihan 

berupa hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting yang kemudian dicari 

tema dan pola nya.. Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi serta dokumentasi diseleksi dan dirangkum untuk 

diabstraksi dan dijadikan uraian singkat dalam pembahasan. 

2. Tahap Penyajian Data 

Tahap ini berguna untuk memudahkanTpeneliti melihatTgambaran secara 

keseluruhanTmaupun bagian-bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat serta tabel hasil wawancara yang 

telah dilakukan peneliti serta hasil dokumentasi dari observasi terhadap 

aplikasi Tinder. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan mendeskripsikan data melalui teks secara naratif. Dalam 

tahap ini peneliti menyajikan data secara sistematik agar lebih mudah 

dipahami antar begiannya. 
 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Tahap ini diawali dengan melakukan verifikasiTsecara terus menerus 

sepanjangTproses penelitian berlangsung. PenarikanTkesimpulan juga 

dilakukan secara cermat dengan melakukan tinjauan ulang pada data yang 

telah diuji validitasnyaTsehingga dapat dibentuknyaTkesimpulan yang jelas 

kebenaran dan kegunaannya. Dalam penelitian ini kesimpulan ditarik dari 

intisari dan rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan teknik 

pengumpulan data 
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Selain menggunakan teknik analisis data diatas, penulis juga menggunakan 

teknik lain untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik keabsahan data dan triangulasi data (Sugiyono, 

2015:92). 

 

1. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan teknik yang tak dapat dipisahkan dengan 

penelitian kualitatif. Teknik ini meliputi uji kredibilitas ( perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan , analisis kasus menggunakan bahan 

referensi), uji transferbilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmabilitas.  

 

2. Triangulasi Data 

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti memeriksa relevansi data yang 

telah dikumpulkan dengan membandingkan hasil wawancara, hasil 

observasi serta hasil dokumentasi. triangulasi data (memeriksa 

ketidaksamaan data yang diperoleh dari satu informan dengan informan 

lainnya sehingga dapat menghasilkan data yang relevan terhadap 

penelitian). Teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas dan memeriksa 

ketidaksamaan suatu data yang diperoleh dari satu informan dengan yang 

lain. 
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V.  SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1 Simpulan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fenomena one night stand 

dan mengetahui proses komunikasi yang terjadi diantara pelaku hubungan ini. 

Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa perilaku 

seks bebas di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung sudah dianggap seperti 

hal yang sudah umum terjadi. Fenomena seksual one night stand bukanlah hal 

yang tabu. Mahasiswa menganggap bahwa seks bebas merupakan cara mereka 

lari dari stress yang mereka hadapi dan kepuasan seksual mereka adalah suatu 

dorongan yang harus dipenuhi. Sudah banyak mahasiswa yang tidak tertarik 

untuk menjalani hubungan yang melibatkan komitmen sehingga mereka 

memilih untuk melakukan hubungan yang berlandaskan nafsu belaka. 

Dalam berkomunikasi pelaku one night stand menggunakan komunikasi diadik 

berbentuk primer (secara langsung) atau sekunder (menggunakan media 

pembantu). Komunikasi primer dilakukan oleh pelaku yang bertemu di cafe dan 

klub malam. Dalam berkomunikasi pelaku menggunakan bahasa verbal dalam 

perkenalan serta didukung oleh bahasa nonverbal seperti rangkulan, pelukan, 

dan sebagainya. Sedangkan komunikasi sekunder dilakukan oleh pelaku yang 

menggunakan media pembantu seperti smartphone, internet, dan sebagainya 

Dalam berkomunikasi pelaku menggunakan media sebagai sarana 

berkomunikasi. Pada proses komunikasi primer pelaku mengandalkan panca 

indera sebagai media berkomunikasi dengan pasangannya sedangkan pada 
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proses komunikasi sekunder dalam penelitian ini pelaku menggunakan media 

aplikasi Tinder. 

Efek merupakan perubahan sikap yang dirasakan individu dalam 

berkomunikasi dan feedback merupakan umpan balik yang diterima oleh 

individu. Efek dapat berupa perubahan sikap, persepsi, pandangan kearah yang 

positif maupun negatif. Efek serta feedback dalam proses komunikasi 

antarpribadi pelaku one night stand dipengaruhi oleh kriteria pelaku.  

Pelaku one night stand mengandalkan kriteria masing-masing dalam 

menentukan pasangan. Kriteria ini dapat berupa fisik maupun maksud dan 

tujuan bersama. Apabila pelaku menyukai pasangannya maka ia akan 

merasakan efek dan perubahan sikap yang positif dalam berkomunikasi 

sehingga dapat memberikan feedback yang positif pula, begitu juga sebaliknya. 

 5.2 Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki beberapa saran 

antara lain: 

1. Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat bisa membantu 

pembaca mengerti tentang bentuk dan jenis komunikasi yang digunakan 

oleh para pelaku hubungan seksual one night stand di kalangan mahasiswa. 

2. Praktis 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mahasiswa lebih 

memperhatikan pergaulan serta perilaku mereka di lingkungan sekitar dan 

menyadari tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hasil 

penelitian ini tentunya bukan hanya sekedar untuk menjelaskan mengenai 

gaya hidup seksual one night stand tapi sekaligus memberi tahu sejelas 

mungkin tentang dampak dari hubungan one night stand sehingga 

mahasiswa lebih dapat menghindari resiko dari hubungan ini seperti KTD 

(kehamilan tidak diinginkan), aborsi, dan penyakit menular seksual. 
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