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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kemunculan sesuatu bentuk media, selalu diikuti pula dengan perubahan 

cara orang berkomunikasi. Media baru juga dapat membawa budaya baru baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Munculnya internet sebagai media baru 

dikatakan juga dapat membawa budaya baru bagi penggunanya. 

Internet telah berkembang dengan cepat, sebagai alat informasi dan 

komunikasi. Pengguna internet hingga 50 juta di seluruh Indonesia, meningkatnya 

penggunaan internet karena kecanggihan teknologi internet dapat diakses dengan 

mudah. Penggunaan internet tidak hanya sebatas untuk mendapatkan informasi, 

namun mengakses internat dapat melakukan tindakan komunikasi. Keputusan MA 

1997 dalam Reno America Civil Liberties Union menujukan bahwa kebebasan 

berbicara di Internet dilindungi sepenuhnya First amandement.(Cultip,2009:176) 

Kemudahan mengakses internet didukung dengan maraknya penjualan 

handphone yang murah.  Persaingan para vendor ponsel membawa keuntungan 

tersendiri bagi para pengguna ponsel. Harga yang murah dengan aplikasi 

penjelajah internet, terutama jejaring sosial facebook dan twitter, menjadi jualan 

bagi para vendor ponsel. Ditambah lagi harga pulsa yang terjangkau dengan 

iming-iming gratis, dengan segala syarat dan ketentuan yang tak dapat diganggu 

gugat sangat memudahkan untuk dapat mengakses internet (Amur, muliadi.2012 

). 



2 

 

Komunikasi melalui internet disebut juga dengan komunikasi dunia maya 

adalah komunikasi yang dilakukan tidak dalam bentuk tatap muka langsung, akan 

tetapi interaksi mengirim dan menerima pesan atau informasi melalui 

pemanfaatan wahana jaringan internet. 

Kenyamanan dalam berkomunikasi melalui dunia maya, sekarang menjadi 

fenomena yang unik. Dunia maya menawarkan banyak kelebihan, kita dapat, 

berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya dengan hanya duduk di 

tempat. Komunikasi melalui dunia maya tidak perlu tatap muka sehingga jarak 

bukan menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi melalui dunia 

maya salah satu yang banyak digemari, dengan menggunakan situs jejaring sosial. 

Situs jejaring sosial berkembang dengan cepat, banyak situs-situs baru, 

namun dengan hadirnya situs baru ada juga situs yang sudah ditutup seperti 

friendster yang dialihkan fungsi menjadi game online. Situs jejaring memiliki 

beberapa fungsi seperti berikut : 

1. Memperluas interaksi berdasarkan kesamaan nilai yang dimiliki masing-

masing individu 

2. Menambah wawasan dan atau pengetahuan dengan sarana information 

sharing dan comment 

3.  Pencitraan atau memasarkan diri secara artian positif, dalam hal ini juga 

berkaitan dengan prestige dan kemauan untuk update teknologi informasi. 

4.  Media transaksi dan pemikiran dalam hal perdagangan, politik, budaya, 

bahkan dimungkinkan juga pendidikan. 



3 

 

Beberapa situs jejaring sosial yang hingga saat ini masih populer adalah 

Facebook, Twitter, Linkedin, Myspace, Google+, DevianART, Livejournal, 

Tagged, Orkut, CafeMom, Ning, Meetup, Mylife, Myyearbook, Badoo. Hingga 

saat ini yang sangat digemari masyarakat Indonesia situs Facebook dan Twitter. 

Berkomunikasi dengan santai lebih manusiawi dibantu dengan berbagai 

fasilitas multimedia mungkin pengalaman yang akan sangat menarik bagi mereka 

yang ingin meningkatkan kualitas pertemanan. Facebook sebagai sebuah situs 

social networking menyediakan  banyak hal yang memungkinkan hal itu terjadi. 

Facebook dan Twitter di Indonesia sangat pesat, terbukti, negara kepulauan 

ini menempati urutan pertama pengguna jejaring sosial terbesar di dunia saat ini di 

atas Argentina dan Rusia. Penggunaan situs jejaring sosial khususnya Facebook 

dan twitter di kalangan masyarakat Indonesia sudah menjadi kebutuhan. Faktanya 

saja pengguna facebook 43,06 juta dan untuk Jumlah pengguna twitter di 

Indonesia sebesar 19,5 juta orang. Aktivitas facebook sebanyak 2.176.000 pesan 

pribadi dikirim melalui facebook tiap 20 menit dan sebanyak 35 j Sebanyak 

66.168 foto di-tag di Facebook tiap menitnya (data terakhir situs Socialbakers 

Dot Com )  .  

Menurut ( Rene Descartes, 1596-160) dalam (Mulyana, 2005 : 12 ).Frase 

Filsop Cagito ergo sum (“Saya berfikir maka saya ada”) menjadi “ Saya 

berbicara, maka saya ada”. Dalam Aktivitas dalam situs facebook dan twitter 

dapat dilakukan dengan update-update status yang dapat menonjolkan keahlian 

dirinya melalui tulisan. Personal branding melalui situs facebook dan twitter 

dengan menonjolkan keahlian yang dimiliki seseorang sehingga terlihat 
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profesional. Banyak kasus yang terjadi seperti seorang motivator terkenal Mario 

Teguh, dalam situs facebook dan twitter Mario Teguh berisikan kata-kata 

motivasi. Dalam facebook dan twitter Mario Teguh secara profesional 

menampilkan dirinya sebagai seorang motivator melalui statusnya yang 

mengandung hal yang memotivasi sehingga brand yang dibentuknya menjadi 

lebih kuat. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai transfer pemikiran, ide-ide 

dan perasaan melalui berbicara, mendengarkan, menulis tindakan, sikap, perilaku, 

berbagai gambar, isyarat, dan simbol. Mengomunikasikan merek diri anda 

memerlukan media.  

Sesuatu yang dibicarakan, merupakan sesuatu yang awalnya ingin 

diutarakan oleh seseorang dalam situs jejaring. Oleh karena itu, pengungkapan 

informasi personal seperti menampilkan keahlian yang dimiliki atau sesuatu 

keunikan dalam situs jejaring menunjukkan bahwa terjadi pembentukan brand  

seseorang yang memiliki tujuan tertentu atau dengan tujuan bisa mendapat respon 

balik dari teman-teman. Seseorang atau individu pun dapat melakukan branding 

terhadap dirinya, yang kemudian disebut dengan istilah Personal branding. 

Personal branding bukan sekedar pencitraan diri namun pencitraan yang 

didukung dengan keahlian. Membangun citra diri menjadi penting dan tidak 

mudah dilakukan. Citra diri tidak bisa dibangun secara cepat dan apalagi 

mendadak.  Citra diri itu  datang dari masyarakat berupa catatan tentang perilaku 

yang  tampak sehari-hari. 

Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angat 

berhubungan dengan dunia media dan keadaan sosial sekitar. Hal ini karena 
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jurusan komunikasi mempelajari berbagai fenomena yang terjadi, baik itu di 

dalam media maupun di dalam masyarakat sekitar.  Dalam jurusan Ilmu 

komunikasi ada beberapa Komunitas, Ada tujuh komunitas dalam jurusan 

komunikasi  seperti Eskalator, sebuah komunitas yang menjadi wadah 

pembelajaran bagi mahasiswa komunikasi yang mengambil konsentrasi Public 

Relation (PR) atau mahasiswa lain yang berminat di bidang Public Relation, 

JUFOC merupakan sebuah komunitas yang memiliki ketertarikan khusus pada 

dunia fotografi. JUFOC menjadi komunitas yang istimewa karena beranggotakan 

khusus mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kociris Club adalah singkatan 

dari Komunitas Cinta Riset. Sebuah komunitas atau klub untuk mahasiswa pecinta 

riset. Sebuah komunitas semi lembaga otonom (LSO) berkehumasan yang 

bergerak baik secara intern maupun ekstern berada dibawah naungan Departemen 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. Sebuah kelompok kreatif 

dari jurusan ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

mayoritas anggotanya merupakan mahasiswa konsentrasi Audio Visual. 

Jurnalistik Club adalah komunitas yang terdiri dari kumpulan mahasiswa –

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

konsentrasi Jurnalistik dan Studi Media yang aktif bergerak dalam dibidang 

jurnalistik baik secara teori maupun praktik. 3 POD Productions merupakan 

komunitas yang menggabungkan tiga konsentrasi dijurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 3 POD Productions diambil berdasarkan 

tiga konsetrasi yang ada dijurusan Ilmu Komunikasi yang digabung dengan tujuan 

yang sama untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. 
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Journalistic club merupakan komunitas konsentrasi Jurnalistik dan 

Studi Media yang aktif bergerak dalam di bidang jurnalistik baik secara teori 

maupun praktek. Beberapa kegiatan sudah pernah dilakukan oleh komunitas ini, 

antara lain diadakan workshop dengan mendatangkan praktisi Jurnalistik, selain 

itu pembuatan buku yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, menerbitkan buku 5 

dalam 2 tahun terakhir ini.  Beberapa kegiatan besar yang sudah berhasil 

dilakukan .  

Mengenai Personal Branding yang menampilkan keahlian secara 

personal. keahlian dalam menulis dimiliki  anggota Journalistic club. Dalam 

menggunakan facebook dan twitter anggota Journalistic club dapat 

membranding dirinya terlihat profesional sebagi seorang jurnalis. Menulis status 

seputar bidang yaitu jurnalis sehingga dia dapat membranding dirinya sehingga 

terlihat profesional sebagai seorang jurnalis meskipun Journalistic club masih 

ruang lingkup kampus, namun bisa membrand terlihat jurnalis profesional.  

 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Penggunaan Situs Facebook dan Twitter Sebagai 

Media Personal branding” (Studi Pada Anggota Journalistic club Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Komunikasi  Universitas Muhammadiyah Malang)  
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : ” Bagaimana  Penggunaan situs facebook dan twitter sebagai 

media sosial personal branding pada anggota Journalistic club Jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang  ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan Facebook dan Twitter sebagai media personal 

branding. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan antara lain : 

1. Secara Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

dalam ilmu komunikasi dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya 

mengenai penggunaan internet terutama situs jejaring sosial.  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran dan masukan bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang khususnya jurusan Ilmu Komunikasi mengenai fenomena baru 

bagi pengguna situs Facebook dan twitter. 

 

 


