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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan penyebaran informasi dari media tradisional ke media digital, 

membuat internet menjadi salah satu media baru bagi sistem komunikasi yang ada pada 

saat ini. Seperti yang telah kita ketahui, proses penyampaian pesan melewati sebuah media 

atau saluran. Media adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan 

pesannya kepada penerima. Media bergantung pada bagaimana jenis pesan yang akan 

disampaikan kepada sang penerima, apakah saluran verbal atau saluran non-verbal 

(Mulyana, 2008 :70). Media baru atau biasa disebut dengan new media adalah suatu alat 

sebagai sarana komunikasi yang dimana saling berinteraksi, berpendapat, bertukar 

informasi, mengetahui berita yang melalui saluran jaringan internet serta informasinya 

selalu terbaru secara kilat dan juga lebih efisien ringkas memberikan informasi kepada 

pembaca/khalayaknya (Cahyo,2013). Keberadaan new media membuat munculnya 

berbagai macam media sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk saling 

berkomunikasi.  

Media sosial telah merubah cara berkomunikasi masyarakat, karena tidak lagi 

harus secara bertatap muka,  namun cukup melalui dunia maya satu individu dengan 

individu lain dapat bertemu dan berbagi, dan tidak jarang media sosial mempertemukan 

antar individu yang tidak kenal menjadi kenal, yang jauh menjadi dekat, dan membentuk 

komunitas karena media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, yang 

mendukung interaksi sosial.  Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif (Nurudin,2012:53). Media sosial 

membuat komunikasi antar individu menjadi sangat transparan, mudah diketahui oleh 
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orang lain bahkan oleh seluruh dunia. Semakin banyaknya masyarakat yang menyadari 

keberadaan media sosial sebagai salah satu pilihan dalam berkomunikasi di era cyberspace 

saat ini karena melalui media sosial setiap pengguna tidak hanya berkomunikasi tetapi 

juga berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas.  

Penggunaan media sosial sebenarnya merupakan salah satu aspek dari kajian 

komunikasi yang meliputi: perilaku komunikator atau komunikan, efektivitas media atau 

pesan, penggunaan media, kemasan pesan, konteks komunikasi, situasi komunikasi, 

kerangka rujukan (frame of reference) komunikator atau komunikan, bidang pengalaman 

(field of experience) komunikator atau komunikan, termasuk motivasi tindakan memilih 

media (Hamidi, 2010:47) . Motivasi seseorang dalam menggunakan media sosial beragam, 

mulai dari sebagai wujud eksistensi diri, mencari berita terkini, berhubungan dengan 

teman lama, atau malah mencari teman baru. Ciri-ciri dari media sosial diantaranya, pesan 

yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak 

orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet, pesan yang di sampaikan bebas, 

tanpa harus melalui suatu gatekeeper, pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di 

banding media lainnya dan penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. 

(www.ptkomunikasi.com). Dalam penelitiannya yang tertuang pada buku “Media Sosial 

Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi”, Nurudin menyimpulkan bahwa telah 

terjadi  revolusi dalam proses penyebaran pesan yang dilakukan melalui media sosial. 

Proses penyampaian pesan yang awalnya berjalan satu arah (one step flow) sebagaimana 

yang dilakukan oleh media mainstream kini berubah menjadi menjadi banyak arah (multi 

step flow ) jika dilakukan melalui media sosial. 

Beberapa jenis media sosial di antaranya Blogger, Friendster, Linkedln, MySpace, 

Plurk, Facebook, Twitter, Tumblr, Path, Instagram,  dan lainnya. Pada tahun 2012 

Facebook menjadi media sosial paling populer, dengan memiliki total pengguna mencapai 

http://www.ptkomunikasi.com/
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837,3 juta mengalami peningkatan 27,4 % dari tahun 2011 (Nurudin, 2012) . Namun, saat 

ini kepopuleran Facebook dikalahkan oleh Twitter. Banyak orang beralih menggunakan 

twitter karena, Facebook dinilai monoton dan kurang menarik, tidak jarang para 

penggunanya menyalahgunakan fasilitas yang telah ada. Twitter saat ini dilirik banyak 

pengguna media online dalam berkomunikasi, karena sifatnya yang simpel dan lebih 

aktual (update). 

 Twitter adalah situs microblogging yakni sebuah blog sederhana yang 

memungkinkan penggunanya mem-posting sebuah pesan layaknya pesan singkat SMS 

yang hanya dibatasi oleh 140 karakter. Sejak dibentuk pada bulan Maret 2006 oleh Evan 

Williams, Jack Dorsey, dan Biz Stone , twitter telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna 

di seluruh dunia. Menurut data dari situs Semiocast Dot Com (Dwiki,2012), jumlah tweets 

(kicauan) di Indonesia mencapai 19,5 juta orang. Sementara itu data yang dirilis situs A 

World of Tweets Dot Com menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga terbanyak di 

dunia dalam menulis tweet , yakni sebesar 11,39 %. Indonesia menduduki posisi pertama 

di tingkat benua Asia, dengan meraih 53,97 % tweet , selanjutnya adalah Jepang 14,5% 

tweet, Malasyia 8,96 % tweet, Korea Selatan 4,36 % dan Turki 4,08% tweet. Data-data 

dari A World Of Tweets Dot Com tersebut diperoleh berdasarkan rekaman total jumlah 

tweet seluruh dunia sejak November 2010. Data pada tahun 2012, Indonesia menempati 

urutan ke 5 pengguna twitter se-dunia. (Nurudin,2012:77)  

Twitter tidak hanya digunakan sebagai alat bersosialisasi di dunia maya yang 

awalnya berfungsi untuk media komunikasi, akan tetapi saat ini juga menjadi pusat media 

informasi. Melalui twitter pengguna atau biasa disebut dengan tweeps dapat berbagi 

informasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, suara, video dan bentuk lainnya meskipun 

hanya dibatasi 140 karakter. Berbagai informasi yang kita butuhkan dapat ditemukan di 

twitter, seperti  info jual beli, info lokasi, info kesehatan, berita terupdate, semua dapat kita 
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temukan di twitter. Selain itu para pengguna akun juga dapat saling berkomunikasi secara 

langsung, untuk memberikan feedback satu sama lain.  

Kemudahan dan kecepatannya dalam menyebarkan informasi inilah yang 

dimanfaatkan pula oleh beberapa Universitas di Indonesia, tidak hanya menggunakan 

website dalam memberikan informasi tetapi juga mulai menggunakan media twitter 

sebagai media informasi. Sebagai Indonesia Best School of Communication 2013 

(http://www.umm.ac.id/id/umm-news-3901-jurusan-ilmu-komunikasi-raih-best-school-of-

communication-2013.html) versi MIX Marketing Communication Magazine, yang 

memiliki banyak mahasiswa, sudah seharusnya Jurusan Ilmu Komunikasi UMM 

memperhatikan untuk menggunakan media yang tepat dalam memberikan informasi 

kepada mahasiswa.  

Akun @ikomUMM merupakan akun official dari program studi Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang, tujuannya adalah sebagai media 

informasi yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada para follower-nya 

(mahasiswa, stakeholder, dosen, dll). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

dengan Bapak Nurudin, S.Sos, M.Si yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Jurusan, 

twitter dipilih karena selain untuk publikasi, juga karena untuk memanfaatkan teknologi 

komunikasi yang berkembang saat ini, selain itu twitter juga digunakan untuk proses 

komunikasi antara pihak jurusan dan mahasiswa. @ikomUMM pertama kali dibuat pada 

pertengahan tahun 2011 , hingga saat ini telah memiliki + 1700 follower , dan telah 

memposting tweet sebanyak + 4600.  

Menurut data dari TU FISIP per tanggal 24 Februari 2014, saat ini ada sekitar 441 

mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi angkatan 2013. Mahasiswa angkatan 2013 adalah 

mahasiswa baru, dimana mereka masih sangat membutuhkan informasi yang berhubungan 

http://www.umm.ac.id/id/umm-news-3901-jurusan-ilmu-komunikasi-raih-best-school-of-communication-2013.html
http://www.umm.ac.id/id/umm-news-3901-jurusan-ilmu-komunikasi-raih-best-school-of-communication-2013.html
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dengan jurusan maupun kampus. Jurusan Ilmu Komunikasi memberikan fasilitas melalui 

@ikomUMM untuk memberikan informasi kepada mahasiswanya, agar lebih mudah 

dalam menyebarkan informasi.  

 Twitter dapat dengan mudah diakses dimanapun berada selama terdapat jaringan 

internet. Dengan adanya @ikomUMM , seharusnya media tersebut dapat menjadi sarana 

yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa jurusan ilmu 

komunikasi sehingga mahasiswa dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka 

butuhkan. Penggunaan twitter sebagai media informasi inilah yang menjadi suatu bahan 

pemikiran peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui seberapa efektif akun twitter  

@ikomUMM dalam memberikan informasi bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, 

dengan judul Efektivitas Twitter Sebagai Media Informasi Bagi Mahasiswa (Studi 

Deskriptif Akun @ikomUMM Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan 2013) 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan maslah 

dalam penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektivitas twitter sebagai media 

informasi bagi mahasiswa (studi deskriptif akun @ikomumm pada mahasiswa ilmu 

komunikasi universitas muhammadiyah malang angkatan 2013) ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah ada sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas twitter sebagai media informasi bagi mahasiswa 

(studi deskriptif akun @ikomumm pada mahasiswa ilmu komunikasi universitas 

muhammadiyah malang angkatan 2013) 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Jurusan Ilmu komunikasi untuk mengefektifkan akun twitter 

jurusan (@ikomUMM) sebagai salah satu media informasi dalam rangka 

menyebarluaskan informasi baik tentang kegiatan jurusan, pengumuman libur, dan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan jurusan ilmu komunikasi sehingga mencapai 

komunikasi secara efektif dan menyeluruh. 

2. Manfaat Akademis 

Dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk mengetahui efektivitas 

twitter sebagai media informasi di lingkungan Jurusan Ilmu Komunikasi maupun 

Universitas. 


