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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
I.1. Latar Belakang.  

 Komunikasi merupakan aktivitas dasar bagi setiap manusia. Dengan 

berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik 

dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat atau di mana saja manusia 

berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi.1 

Komunikasi sendiri memiliki berbagai jenis dan salah satunya yaitu 

komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi 

yang terjadi antara dua orang yang telah mendirikan hubungan, dua orang 

yang dengan suatu cara terhubung.2  

 Komunikasi antar pribadi saat ini tidak hanya dilakukan dengan 

bertatap muka secara langsung atau face-to-face tetapi juga dengan 

menggunakan alat atau media komunikasi, kegiatan komunikasi antar 

personal dapat dilakukan tanpa harus saling bertemu dan dapat dilakukan 

sewaktu-waktu. Hal ini disebut dengan CMC (Computer Mediated 

Comunication) atau komunikasi dengan perantara komputer. Teori ini 

mengatakan bahwa saat ini teknologi komputer merupakan salah satu 

mediator manusia untuk saling berkomunikasi. Menurut John December 

(1997)  CMC adalah proses komunikasi melalui komputer, melibatkan 
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orang-orang, berada dalam konteks yang terbatas, dan saling berkaitan 

dalam membentuk media dengan tujuan yang beragam. Dengan kata lain 

bahwa kegiatan komunikasi yang terjadi melalui medium teknologi terjadi 

apabila tingkah laku manusia dan penyampaian pesan yang disampaikan 

atau dimediasi melalui mesin. Pada komunikasi dengan bantuan medium 

teknologi; komunikasi non verbal, konteks fisik, nada bicara, jarak antar 

pesona, posisi tubuh, penampilan dan gesture tidak dapat terlihat seperti 

ketika kita berkomunikasi secara langsung. 

 Blackberry sebagai salah satu alat komunikasi yang saat ini sedang 

banyak diminati di kalangan masyarakat adalah bentuk dari Computer 

Mediated Communication. Blackberry merupakan mobile phone yang 

mengkonversi komputer menjadi telepon genggam, sehingga dapat 

dikatakan bahwa Blackberry merupakan media komunikasi antar personal 

yang diperantarai oleh komputer serta jaringan internet. Blackberry, 

merupakan salah satu perangkat genggam nirkabel yang didukung oleh 

fasilitas push e-mail, mobile telephone, text messanging, web browser, 

mobile internet function, dan instant mesangger yang kini menjadi 

fenomena dalam penggunaan mobile internet di Indonesia  

Blackberry merupakan salah satu media perkembangan teknologi 

komunikasi yang dalam hal ini mengacu pada teori Computer Mediated 

Communication (CMC),  CMC sendiri didefinisikan sebagai suatu transaksi 

komunikasi yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih jaringan 

computer. Penelitian CMC berfokus terutama pada dampak social yang 
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berbeda dimana aktivitas tersebut didukung oleh teknologi komunikasi via 

komputer. Banyak studi yang baru-baru ini melibatkan internet berbasis 

jaringan sosial yang didukung oleh perangkat lunak sosial.3 Perspektif 

tersebut mengarahkan Blackberry pada kategori perangkat media 

komunikasi komputer yang secara teknis dan fungsi memiliki kesamaan 

antara komputer biasa dengan perangkat genggam nirkable.  

Dalam pemakaiannya Blackberry memberikan kelebihan tersendiri 

dibanding dengan mobile phone yang lain, salah satunya adalah Blackberry 

Messenger (BBM). Blackberry Messenger merupakan sebuah program 

pengiriman pesan instan yang disediakan khusus untuk pengguna 

Blackberry. Layanan ini khusus dirancang untuk komunikasi antar 

pengguna Blackberry dengan penghubung nomor PIN yang juga ekslusif 

dimiliki hanya oleh pengguna Blackberry.  

 Penggunaan Blackberry Messenger merupakan sebuah media baru 

bagi kita di dalam berkomunikasi antar sesama. Blackberry Messenger 

merupakan sebuah teknologi yang merubah interaksi manusia. Melalui 

Blackberry setiap orang dapat berkomunikasi secara real time kepada semua 

orang yang juga memiliki akses Blackberry Messenger. Dengan 

menggunakan Blackberry Messenger sekarang setiap orang dapat 

melakukan komunikasi antar personal kapanpun dan di manapun tanpa 

terhalang jarak dan waktu. 

                                                           
3
 Hubungan CMC dengan Tiga Model, dikutip dari 

http://larassmaharani.blogspot.com/2010/06/hubungan-cmc-dengan-tiga-model.html , 
diakses pada tanggal: 10/03/2011 pkl. 20.30 WIB 
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 Kepraktisan yang ditawarkan Blackberry Messenger menjadikan 

fitur andalan Blackberry ini menjadi fitur yang paling disukai oleh 

penggunanya. Banyak pengguna saat ini lebih suka berkomunikasi melalui 

Blackberry Messenger dibandingkan fitur lainnya. Komunikasi antar 

personal yang tadinya biasa dilakukan secara face to face kini harus melalui 

perantara Blackberry Messenger. Fitur ini memungkinkan kita melakukan 

interaksi dengan cara-cara baru dan menarik. Chat-room seperti Blackberry 

Messenger ini juga memungkinkan kita berkomunikasi langsung dengan 

orang lain yang belum kita kenal. Realitas inilah yang dikenal dengan istilah 

hiperrealitas (hyper-reality) atau realitas semu. Hal tersebut dikatakan oleh 

Walther.J (1996) dengan Komunikasi Hiperpersonal untuk komunikasi 

dengan perantara computer yang secara sosial lebih menarik daripada 

komunikasi secara langsung.4   

Komunikasi hiperpersonal merupakan komunikasi yang terjadi 

ketika individu menemukan bahwa mereka lebih baik dapat 

mengekspresikan diri mereka sendiri secara leluasa dan lebih dari ketika 

mereka berinteraksi secara langsung pada ruang lingkup yang terbatas. 

Keterbatasan lingkup media membuat konteks pesan yang dituturkan lebih 

terfokus dan terarah. Terlebih bentuk pesan komunikasi yang positif dapat 

memberikan kedekatan lebih mendalam antar penggunanya. Keintiman 

tersebut dapat terbangun ketika seseorang saling berinteraksi secara terus 

menerus dan berkala, meskipun diantaranya belum pernah bertatap muka 

                                                           
4
 Walther, J.B (1996). Computer-Mediated Communication: impersonal, interpersonal, and 

hyperpersonal interaction. Communication Research. Hal 17 
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sekalipun. Dalam komunikasi hiperpersonal individu diuntungkan dengan 

ketersediaan waktu yang cukup untuk mengolah presentasi diri, 

mengembangkan strategi pesan, dan membangun persepsi yang akan 

disampaikan kepada penerima. 

Komunikasi hiperpersonal disinyalir dapat memberikan kenyamanan 

dalam berkomunikasi, karena kebebasan dalam mengolah pesan. Pengirim 

dapat menyembunyikan reaksi sesungguhnya kepada lawan bicara dan 

membentuk pesan yang terkesan memanipulasi keadaan dengan tujuan 

untuk membentuk persepsi lawan bicaranya.. Pengirim dapat memutus 

pembicaraan secara cepat tanpa harus menghiraukan perilaku seperti yang 

dilakukan ketika berkomunikasi secara langsung dan hal-hal yang tidak 

diinginkan dapat diminimalisir, sehingga dapat memberikan respon yang 

positif terhadap penerima pesan. Hubungan komunikasi secara face-to-face 

kini memiliki nilai yang sama seperti halnya berkomunikasi melalui 

komputer atau CMC. Seiring perkembangan teknologi, pesan atau informasi 

yang disampaikan dari komunikator pada komunikan terasa sama cepatnya 

seperti komunikasi secara langsung. CMC dapat mengatasi keterbatasan 

fisik dan sosial bentuk komunikasi lainnya. Oleh karena itu, memungkinkan 

interaksi antara orang-orang yang tidak berbagi ruang fisik yang sama. 

Chatting atau kegiatan ngobrol yang dilakukan melalui Instant 

Messenger merupakan salah satu fitur percakapan yang paling menyerupai 

percakapan langsung, dimana feedback dapat cepat terjadi, dibandingkan 

jenis-jenis komunikasi antar pribadi lainnya di internet, seperti e-mail, 
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forum diskusi, milis elektronik, dan sebagainya. Dalam sebuah percakapan 

antar pribadi melalui media chatting tersebut memungkinkan seseorang 

berbicara secara langsung dengan lawan bicaranya secara intim. Ketika 

seseorang melakukan komunikasi antar pribadi secara tatap muka, bahasa 

verbal dan non verbal saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat 

dipisahkan. Bahasa non-verbal menggambarkan perasaan seseorang yang 

sesungguhnya pada saat itu. Sedangkan dalam komunikasi antar pribadi 

melalui media komputer adalah proses komunikasi yang terjadi dengan 

dimediasi oleh alat dimana tidak terjadi komunikasi face to face atau tatap 

muka secara langsung. Hal tersebut menjadikan komunikasi verbal sebagai 

satu-satunya bentuk komunikasi yang paling efektif dalam komunikasi antar 

pribadi melalui medium komputer. Karena bentuk komunikasi yang 

dimediasi oleh alat inilah, seseorang menjadi lebih merasa “berani” dan 

“bebas” mengungkapkan apa saja yang diinginkannya.  

Aktivitas komunikasi sekarang ini semakin luas penggunaan dan 

intensitasnya. Munculnya fitur-fitur seperti Blackberry Messenger semakin 

memudahkan setiap orang untuk saling berkomunikasi secara personal. 

Terutama fitur tersebut disediakan dalam bentuk telepon seluler yang 

memanjakan penggunaanya dan membuat orang cenderung lebih memilih 

berkomunikasi melalui media daripada bertemu secara langsung. Realitas 

komunikasi personal melalui internet sekarang ini sudah merupakan 

aktivitas rutin sehari-hari sejumlah besar orang, terutama di kawasan 

perkotaan dan kawasan lain di mana jaringan atau sinyal, mudah untuk 
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ditangkap. Maraknya penggunaan Blackberry Messenger untuk 

berkomunikasi secara personal dalam kehidupan sehari-hari kerapkali 

meperlihatkan “pemandangan aneh”. Misalnya, orang-orang yang secara 

fisik berada dalam jarak yang amat dekat (bahkan saling berdampingan di 

dalam suatu ruangan) saling berkomunikasi melalui Blackberry Messenger, 

lebih aneh lagi berkomunikasi seperti itu juga terjadi pada keluarga yang 

berada dalam satu bangunan rumah yang sama. Di satu sisi, komunikasi 

personal melalui media banyak bermanfaat tetapi di sisi lainnya 

mengakibatkan semakin menurunnya interaksi fisik antar individu. 

Komunikasi seperti ini cenderung lebih banyak berlangsung dan dipersepsi 

secara verbal, sedangkan isyarat-isyarat nonverbal yang selama ini 

dipercaya lebih merepresentasikan kejujuran komunikasi cenderung 

semakin ditinggalkan. 

 Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pengalaman 

komunikasi hiperpersonal yang dilakukan oleh pengguna Blackberry 

Messenger. Peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ini karena seperti yang 

diketahui penelitian dengan pembahasan yang mengangkat Computer 

Mediated Communication masih belum banyak dilakukan , sehingga hasil 

penelitian ini diharapkan memberikan pandangan lebih terhadap 

penggunaan media sebagai alat komunikasi antar personal khususnya 

Instant messenger . 
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I.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik 

rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Bagaimana pendapat pengguna 

Blackberry Messenger tentang pengalaman komunikasi hiperpersonal? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pendapat 

pengguna Blackberry Messenger tentang pengalaman komunikasi 

hiperpersonal? 

I.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi beberapa manfaat, antara lain: 

1. Secara Akademis 

Computer Mediated Comunication saat ini belum banyak 

diteliti, karena tidak menutup kemungkinan fenomena ini akan lebih 

berkembang lagi dan pelaku komunikasi ini juga semakin 

bertambah. Dengan adanya penelitian ini, maka studi mengenai 

CMC akan lebih dikenal di ruang lingkup ilmu komunikasi, 

khususnya komunikasi hiperpersonal dengan menggunakan media 

Instant messenger. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

literatur tentang CMC dan refrensi untuk peneliti selanjutnya dalam 

melakukan penelitian di bidang komunikasi. 
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2. Secara Praktis 

Memperluas wawasan masyarakat mengenai media baru 

beserta kegunaannya, meliputi gambaran proses komunikasi 

hiperpersonal yang terjadi di dalamnya. Sehingga dapat menjadi 

masukan bagi pihak terkait dan masyarakat untuk dapat memahami 

media komunikasi baru. Serta memberi pengetahuan mengenai 

Computer Mediated Communication (CMC) dan diharapkan 

menjadi sebuah bidang yang dipelajari pada perkuliahan Ilmu 

Komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




