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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tetap 

memerlukan orang lain untuk saling berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-

hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita untuk 

dapat menyampaikan pesan maupun menerima pesan dari orang lain. Dimana 

salah satu tujuannya adalah agar mendapatkan informasi sesuai dengan apa 

yang kita butuhkan. Komunikasi dapat berlangsung dengan siapapun, 

misalnya dengan teman, keluarga, tetangga dan yang lainnya. Begitu juga 

dengan media yang digunakan, bisa berkomunikasi secara langsung atau face 

to face, melalui telepon, ataupun menggunakan media sosial.   

Teknologi dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang semakin 

pesat dan dapat diimplementasikan diberbagai bidang. Teknologi secara 

keseluruhan berhubungan dengan suatu sistem komunikasi antara user dengan 

sistem, sistem dengan sistem sampai user dengan user, dimana hubungan 

tersebut mampu menciptakan suatu interaksi yang dapat memberikan suatu 

perubahan dan perkembangan. Teknologi informasi sudah dianggap sebagai 

kebutuhan wajib bagi kalangan masyarakat saat ini. Sebelum mengenal 

adanya teknologi, komunikasi hanya dapat terjalin secara lisan atau langsung 

bertemu antara komunikan dengan komunikator . Hal ini berbeda dengan 

perkembangan pada jaman globalisasi dimana user dapat berkomunikasi 

dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang, seperti menulis 
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status, memposting foto-foto, chatting, sampai memberikan komentar pada 

status teman. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan, 

yang menjadi keunikan adalah tidak sedikit individu merasa lebih nyaman 

untuk berkomunikasi melalui dunia maya padahal mampu terlibat secara 

langsung pada dunia nyata atau bisa dikatakan sebenarnya berada dalam suatu 

wilayah yang sama secara nyata. Hal seperti ini menarik untuk diteliti karena 

aspek pokok individu dengan individu lainnya adalah komunikasi. Memang 

tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi juga memerlukan sarana pendukung 

yang dapat membantu seorang individu untuk berkomunikasi. Namun 

seringkali mereka terjebak dalam dunia maya dan merasa nyaman.  

Komunikasi pada masyarakat sudah mulai berkembang dan berevolusi 

mulai dari percakapan secara lisan, komunikasi melalui media cetak hingga 

media internet yang dapat diakses dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun 

dengan syarat tertentu yang dapat mempermudah penggunaan. Komunikasi 

media internet memiliki perkembangan yang pesat sebagai media komunikasi 

user dengan user seperti media sosial twitter, facebook, path dan yang lainnya. 

Komunikasi melalui media sosial memiliki banyak manfaat yaitu dapat 

digunakan sebagai sarana komunikasi dua arah, bertukar informasi dan 

hiburan. Sebagai contohnya pada media sosial path, memiliki tiga unsur 

tersebut yang dapat dinikmati oleh user karena sudah terdapat pada semua 

jenis smartphone seperti android, iphone hingga windows. Path sendiri hanya 

dapat menampung 150 orang teman saja, tidak seperti media sosial yang lain. 

Sedikit yang membedakan path dengan media sosial pada umumnya, yaitu 

tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi tetapi juga dapat digunakan 
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untuk mencari dan mendengarkan lagu, film, bahkan buku yang digemari bisa 

didapatkan dalam akun media tersebut. Tidak hanya itu, saat user tidur 

maupun bangun, teman sesama pengguna path juga bisa melihat hal tersebut.  

Banyak sekali fenomena yang terjadi akibat kemunculan media sosial path 

dengan daya tarik yang dimiliki. Penelitian ini akan diarahkan pada 

Mahasiswa Elektro Angkatan Tahun 2013 Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui 

seberapa besar pengaruh motif penggunaan media terhadap tingkat kepuasan 

dalam menggunakan media sosial path. Dapat diketahui bahwa kepribadian 

yang berbeda dari setiap individu dalam mengakses media sosial path juga 

akan  menyebabkan asumsi yang berbeda terhadap suatu objek. 

Media sosial biasa disebut dengan Cyber Public Room atau ruang publik 

dunia maya. Ketika kita berada dalam suatu ruang publik kita harus punya 

etika atau attitude yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain, 

khususnya ketika kita berinteraksi dengan salah satu tokoh masyarakat atau 

dalam menyebut nama tokoh tersebut dalam media sosial tersebut. Didalam 

ruang publik pasti memiliki ketentuan hukum atau undang-undang yang 

mengatur tingkah laku pada masyarakat. 

Negara kita juga mempunyai undang-undang yang mengatur tentang etika 

dan sangsi-sangasi apa saja yang diberlakukan pada pengguna media sosial 

yang melanggar etika hukum dalam penggunaanya. Undang-undang tersebut 

yaitu UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik). Secara 

umum, materi UU ITE ini  dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: 
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1. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik  

2. Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang 

UU ITE ini mengatur berbagai hal yang terkait dunia maya. Salah satunya 

yang sangat sering terjadi adalah tentang pencemaran nama baik, baik 

personal maupun yang menyangkut publik. Sebagai contohnya, beberapa saat 

lalu diberbagai media sosial seperti Twitter, Path dan Instagram, Bekasi 

menjadi topik paling populer diperbincangkan onliner pada Oktober 2013 lalu. 

Perbincangan ini berawal dari banyolan warga setempat yang mengeluh 

karena jalanannya yang begitu rusak, banyak kubangan air dimana-mana, 

udara yang panas dan macet. Guyonan tersebut langsung ditanggapi oleh 

pengguna lainnya dengan menampilkan gambar-gambar kakrikatur lucu 

terkait kota Bekasi versi mereka. Bully-an tersebut semakin ramai dikomentari 

di media sosial, yang awalnya si pembuat banyolan meng-update status pada 

twitter pribadi miliknya, lalu disinkronkan pada media sosial lainnya, yakni 

path dan facebook. Jadi tidak hanya pengguna twitter saja yang bisa 

mengomentarinya, pengguna media sosial yang lain secara otomatis juga bisa 

langsung ikut mem-bully kota Bekasi. Mulai dari situlah ledekan dan bully-an 

yang mengatakan bahwa “Bekasi itu bukan ada di Bumi tapi ada di dekat 

Matahari makanya panas sekali”. Ada pula yang berkomentar “karena saking 

jauhnya, ada orang yang mesti naik pesawat Apollo buat ke Bekasi”, “Bekasi 

di luar planet bumi dan dekat sekali dengan matahari” dan masih banyak 

bully-an lainnya. 

Semakin ramainya kasus guyonan anak Bekasi tersebut, hingga terdengar 

ditelinga pejabat setempat. Beliau juga sempat mengomentari guyonan 
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tersebut dan menyatakan jika akan segera memperbaiki infrastruktur kota 

Bekasi. Dengan begitu, saat ini kasus guyonan Bekasi sedikit mereda di 

kalangan pengguna media sosial. 

Pada kasus tersebut, memang tidak dikenakan sangsi hukum menurut UU 

ITE tahun 2008. Tetapi bisa diperhatikan jika perbuatan seperti itu merupakan 

salah satu perbuatan yang tidak menyenangkan. Seperti yang sudah tertera 

pada pasal 27, 28, dan pasal 29 UU ITE tahun 2008, mengatur tentang konten 

illegal, antara lain: kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama 

baik, pengancaman dan pemerasan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat ditarik suatu rumusan 

masalah yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Seberapa besar 

pengaruh motif penggunaan media terhadap tingkat kepuasan dalam 

menggunakan media sosial path?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah ingin mengetahui seberapa besar pengaruh motif 

penggunaan media terhadap tingkat kepuasan dalam menggunakan media 

sosial path, khususnya pada Mahasiswa Jurusan Elektro angkatan 2013 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Hasil dari penelitian ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan serta wawasan yang luas dalam dunia akademik bagi Mahasiswa 
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Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Malang ketika akan melaksanakan penelitian. Selain itu 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya kajian tentang berkomunikasi 

melalui media sosial dan juga dapat menjadi referensi. 

2. Manfaat Praktis 

Dari penelitian ini, diharapkan akan mendapatkan hasil yang maksimal 

agar dapat menambah referensi bagi Mahasiswa Jurusan lain tentang apa itu 

media sosial path, tentang undang-undang yang mengatur dalam 

menggunakan media, serta seberapa besar pengaruh motif penggunaan media 

terhadap tingkat kepuasan dalam menggunakan media sosial path.  

 


