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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

makhluk hidup di dunia ini, khususnya manusia. Komunikasi menjadi alat 

untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya, dengan begitu mereka bisa 

hidup bersama, berdampingan, dan saling membantu. Manusia berkomunikasi 

cenderung menggunakan suara dan tulisan. Hal itu terjadi pada masyarakat 

kuno dulu, dimana mereka menggunakan tulisan di dinding gua dan yang 

lainnya. Selain itu, berkembangnya pemikiran manusia, kemudian mereka 

menggunakan lisan atau suara sebagai komunikasinya. Komunikasi secara 

kata-kata, tulisan, dan simbol akan digunakan selama manusia itu ada.  

Perkembangan teknologi semakin cepat, sehingga membentuk sebuah 

perubahan yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Perkembangan itu 

juga berdampak dengan bermunculannya akan media massa, media 

komunikasi, dan media baru lainnya. Pada dasarnya teknologi diciptakan 

untuk memudahkan semua urusan, kegiatan, dan aktivitas yang berhubungan 

dengan manusia. Media massa bagi manusia sempat menimbulkan perdebatan 

panjang tentang pengaruh atau dampaknya terhadap perkembangan 

masyarakat.  

Semakin berkembangnya teknologi maka akan bermunculan media 

komunikasi lainnya. Dengan begitu, akan ada media komunikasi baru yang 
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akan digunakan masyarakat. Keterkaitan akan perkembangan media 

komunikasi dengan masyarakat sangatlah erat. Dalam perkembangan teori 

komunikasi massa, dimana khalayak banyak mendapat relasi kuat dengan 

produk budaya massa yang pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana 

proses komunikasi dalam konteks masyarakat massa membentuk dan di 

bentuk oleh budaya massa yang ada.  

Media massa berperan untuk membentuk keragaman budaya yang 

dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, 

pikir dan tindakan manusia. Adanya perkembangan teknologi informasi, 

industri, dan daya serap masyarakat terhadap media merupakan perubahan di 

dalam karakter media massa serta pola komunikasi sosial yang terjadi. 

Diperlukan media yang lebih spesifik atau lebih fokus pada khalayak tertentu, 

sehingga hal ini mengubah pola isi media massa. Maka tidak mengherankan 

jika terjadi perkembangan media massa baru. Media massa baru adalah bentuk 

dan ragam media massa yang dikembangkan sesuai dengan ciri dan karakter 

masyarakat modern. Media massa diharapkan semakin masuk dan melayani 

aspek personal manusia modern.  Media sosial adalah suatu media yang dapat 

menghubungkan satu individu dengan individu yang lain,atau pun suatu 

kelompok dengan kelompok yang lain untuk melakukan suatu proses 

komunikasi secara tidak langsung. Sangat banyak media sosial yang ada di 

dunia, contohnya seperti FaceBook,Twetter, Line,Path,WeChat,BBM dan 

lain-lain. 
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Penggunaan media sosial akan mempengaruhi pola komunikasi yang 

akan dilakukan dimana dengan menggunakan media sosial akan memberikan 

dukungan dalam proses pelaksanaan komunikasi yang akan dilakukan. 

Penggunaan media sosial merupakan contoh yang jelas pada pembagian 

media massa modern, dimana dalam media sosial membentuk apa yang 

disebut dengan perdagangan atau ekonomi digital. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa minat manusia terhadap penggunaan internet sebagai media 

komunikasi dan informasi terus meningkat.  Melalui penggunaan media sosial 

maka upaya untuk memaksimalkan kegiatan komunikasi akan dilakukan 

sesuai dengan harapan. Kehadiran internet telah membawa revolusi serta 

inovasi pada cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi 

termasuk dalam penggunaan media sosial sebagai media komunikasi dan 

memberikan dampak terhadap pengaruh penggunaan media sosial  di 

kalangan mahasiswa terhadap pola komunikasi sosial pada Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial  di kalangan 

mahasiswa terhadap pola komunikasi sosial (Studi Pada Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah 

Malang)? 
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2. Seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa 

terhadap pola komunikasi sosial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Angkatan 2014 Universitas Muhammadiyah Malang) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh 

penggunaan media sosial  di kalangan mahasiswa terhadap pola 

komunikasi sosial (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014) 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial  di 

kalangan mahasiswa terhadap pola komunikasi sosial (Studi Pada 

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

Angkatan 2014). 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1. Secara akademis 

Dari hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bagi mahasiswa dan 

akademis dapat memberikan manfaat yaitu sebagai sarana pengetahuan 

dalam membuat sebuah konsep dari pengaruh penggunaan media sosial 

terhadap pola interaksi sosial. 
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2.  Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan membuka 

wawasan bagi mahasiswa dalam melakukan interaksi sosial dengan 

mengunakan media sosial sebagai medianya. 


