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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kebutuhan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. 

Tiada hari tanpa berkomunikasi. Karena pada dasarnya manusia membutuhkan 

orang lain untuk bertahan hidup. Komunikasi adalah proses pertukaran pesan dari 

komunikator ke komunikan. Disini, manusia secara sadar atau tidak setiap harinya 

melakukan komunikasi. Tiap komunikasi tentunya memiliki makna. Entah itu 

hanya untuk bertanya kabar, mencari informasi, mengobrol, mencurahkan 

perasaaan atau lainnya. Komunikasi terbagi dalam dua jenis, yakni komunikasi 

verbal dan non verbal. 

Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan dengan 

bahasa lisan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan teman, dosen, keluarga. 

Sedangkan komunikasi non verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan 

melalui isyarat, simbol, tanpa menggunakan kata-kata.  

Pada dasarnya suatu komunikasi akan lebih efektif apabila disampaikan secara 

langsung berhadapan (face to face). Menurut penelitian, teknik komunikasi yang 

efektif adalah dengan mengemukakan kesimpulan komunikasi secara eksplisit 

kepada subjek yang sikapnya hendak diubah, dengan mengulang-ulang (repetition 

and familiarity) argumentasi yang mendukung sikap yang dituju (Azwar, 1995 : 

77) 
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Seseorang yang bercakap-cakap langsung dengan komunikan, maka akan tahu 

apakah pesan yang disampaikan tadi sudah jelas dan dimengerti. Serta 

mengetahui secara langsung respon dari komunikan. Selain itu, dengan bertatap 

muka, dapat menjalin silaturahmi antar manusia itu sendiri. Berbeda dengan non 

verbal. Pengiriman pesan melalui isyarat atau simbol ini memiliki kelemahan. 

Belum tentu si komunikan mengerti apa maksud pesan kita.  

Tapi, dengan majunya zaman, cara berkomunikasi juga sudah berbeda dengan 

dahulu. Saat ini, penyampaian pesan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tak 

perlu repot-repot bertemu secara langsung. Masyarakat dapat berkomunikasi 

dengan cara yang praktis dan murah.  

Sebelum bermunculan gadget canggih seperti sekarang, perkembangan 

komunikasi dimulai pada 400 SM yaitu era komunikasi tulisan. Contohnya 

manusia purba yang menulis atau menggambar di dinding goa untuk 

menyampaikan pesan atau tanda. Lalu berlanjut pada tahun 1452  di era 

komunikasi cetak. Pada zaman ini kertas sudah ada, dan koran mulai terbit. 

Berkembang lagi di era telekomunikasi tahun 1844. Munculnya  alat komunikasi 

untuk jarak jauh. Dan sampai pada era komunikasi interaktif pada 1946. Hingga 

saat ini, era komunikasi tulisan, komunikasi cetak, telekomunikasi dan 

komunikasi interaktif masih digunakan. Meski demikian, faktor kecepatan 

menerima dan mengakses informasi yang membuat masyarakat beralih, mencari 

alat yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut.  
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Pertumbuhan teknologi komunikasi semakin maju seiring kebutuhan manusia 

yang tinggi untuk berkomunikasi. Karena kebutuhan komunikasi yang tinggi, 

maka para produsen alat komunikasi berlomba-lomba untuk menghasilkan sebuah 

perangkat yang mampu memenuhi segala kebutuhan konsumen terkait informasi.  

Terlebih saat ini manusia menginginkan teknologi yang cepat, praktis dan 

efisien. Cepat berarti mampu mengakses data dan info dalam waktu singkat. 

Praktis berarti mudah dipakai dan dibawa. Efisien berarti bermanfaat sesuai 

dengan keinginan. Tak dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi 

sangat mempengaruhi teknologi komunikasi. Kebutuhan teknologi informasi 

maupun telekomunikasi sangat tinggi dari mulai golongan menengah kebawah 

dan golongan menengah ke atas.  

Semua individu sangat membutuhkan teknologi untuk mempercepat 

perkembangan atau meningkatkan pembangunan baik pembangunan individu 

maupun kelompok. Dan sampai pada akhirnya muncul berbagai kemudahan 

dalam berkomunikasi mulai dari gadget sampai jejaring sosial yang beragam. 

Di tengah banyaknya teknologi yang berkembang, muncul berbagai jenis 

ponsel yang menawarkan sejumlah aplikasi canggih. Salah satunya adalah ponsel 

blackberry. Blackberry mampu memikat konsumen lewat kelebihannya seperti 

layanan internet, push mail, dan aplikasi chattingnya yakni blackberry messenger 

(BBM). 

Sebelum hadirnya BBM, aplikasi messenger sudah ditawarkan oleh beberapa 

media. Aplikasi messenger merupakan aplikasi chat atau mengobrol melalui 
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koneksi internet yang dapat dikonsumsi oleh anggota suatu messenger. Media 

yang menawarkan aplikasi messenger antara lain yahoo messenger, facebook, 

windows live messenger, skype, google plus, mig33 dan blackberry messenger. 

Dari sejumlah messenger yang ada, saat ini blackberry messenger (BBM) 

merupakan messenger yang populer. Fitur yang terdapat pada perangkat 

Blackberry ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan sarana messenger lain, 

seperti pengiriman pesan suara, video klip, data peta, menyalin percakapan di 

BBM atau sms, serta BBM ini akan selalu aktif jika layanan Blackberry aktif.  

Jumlah pengguna BBM relatif sedikit dibandingkan masyarakat yang 

memakai internet atau ponsel lain. Berdasarkan data pada situs kompas.com, 

pengguna internet sebesar 55 juta dan ponsel sebesar 125 juta pada 2011. 

(http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Int

ernet.Indonesia.55.Juta.Orang.diakses pada Rabu 8-2-2012 pukul 16.30WIB). 

Namun, untuk ukuran sebuah gadget dengan harga yang cukup mahal, 

peningkatan pengguna BBM cukup pesat. Pada layanan Blackberry mendulang 

hasil yang positif dengan adanya peningkatan pelanggan dari beberapa operator 

yang berkisar 100 ribu hingga 500 ribu selama kuartal 3 di tahun 2011. 

(http://www.teknojurnal.com/2011/09/20/pertumbuhan-pelanggan-blackberry-di-

indonesia-pada-tahun-2011/diakses pada rabu,8-2-2012 pukul 09.08 WIB).  

Hal tersebut menunjukkan bahwa blackberry mendapat sambutan hangat dari 

masyarakat Indonesia apalagi blackberry merupakan teknologi yang masih baru. 

http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang.diakses%20pada%20Rabu%208-2-2012
http://tekno.kompas.com/read/2011/10/28/16534635/Naik.13.Juta..Pengguna.Internet.Indonesia.55.Juta.Orang.diakses%20pada%20Rabu%208-2-2012
http://www.teknojurnal.com/2011/09/20/pertumbuhan-pelanggan-blackberry-di-indonesia-pada-tahun-2011/diakses
http://www.teknojurnal.com/2011/09/20/pertumbuhan-pelanggan-blackberry-di-indonesia-pada-tahun-2011/diakses
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Peningkatan tersebut termasuk cukup pesat jika dibandingkan dengan teknologi 

lainnya. 

Adanya fitur BBM inilah yang menjadi kelebihan Blackberry yang 

paling menonjol dan tidak dimiliki ponsel biasa, sehingga banyak masyarakat 

yang membelinya. Apalagi harganya kini yang makin terjangkau. Namun, 

dengan adanya teknologi Blackberry ini membawa pergeseran budaya. 

Termasuk di kalangan mahasiswa. 

Jika dulu banyak masyarakat berkomunikasi dengan bertatap muka 

atau bertemu langsung, sekarang komunikasi dapat dilakukan hanya dengan 

chatting menggunakan Blackberry Messenger. Memang hal tersebut 

memudahkan untuk berkomunikasi dengan teman, saudara atau kerabat yang 

tinggal berjauhan dengan kita. Namun, tak jarang banyak masyarakat yang 

terlalu sibuk dengan ponsel pintarnya sehingga ia lupa jika sedang berada di 

suatu forum.  

Berdasarkankan pengamatan, pengguna BBM di kalangan mahasiswa 

Ilmu Komunikasi angakatan 2008 semakin banyak jumlahnya. Mereka 

menggunakan BBM dimanapun dan kapanpun, bahkan saat perkuliahan 

sedang berlangsung. Ketika berdiskusi tentang tugas, ada yang beraktivitas 

dengan BBM. Tanpa menghiraukan teman-teman lain yang sedang berdiskusi. 

Tidak hanya itu saja, saat berkumpul dengan teman yang seharusnya 

mengobrol dan bertukar pikiran malah sibuk chatting dengan orang-orang 

yang jauh. Teman atau orang yang berada di sampingnya malah diacuhkan 
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begitu saja. Tidak peka dengan lingkungan sekitar. Mereka bisa duduk saling 

berhadapan  atau bersebelahan, tapi komunikasi diantaranya tidak ada.  

Semestinya komunikasi diantara mereka ada, dan lebih mudah 

dilakukan karena duduk bersebelahan. Namun yang kerap terjadi mahasiswa 

tersebut cenderung memilih berkomunikasi lewat BBM. Mata dan pikiran 

terfokus pada fitur tersebut. Sehingga tercipta kondisi anihilasi, yakni situasi 

menihilkan orang lain. Realita seperti ini sering dijumpai pada pengguna 

BBM, terutama pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2008. Teknologi 

BBM membuat manusia menjadi jauh dengan orang yang berada di dekatnya. 

Masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai pribadi ramah dan sopan 

kini mulai berubah menjadi individual karena terlalu sibuk dengan ponsel 

pintarnya. Bahkan, para konsumen menganggap BBM mampu memberikan 

hiburan yang lebih dibanding dunia nyata. Komunikasi verbal pada teman 

yang berada di sekitarnya, dianggap tidak begitu penting karena sudah 

tergantikan dengan chatting melalui ponsel. Padahal, BBM  hanyalah sebuah 

sarana untuk memudahkan berkomunikasi. Sebagai manusia yang hidup 

dalam masyarakat kita tidak boleh bersikap acuh dan asosial. Agar kita tidak 

terisolasi dari masyarakat sekitar. Karena sejatinya manusia adalah makhluk 

sosial. Yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. 

Dari beberapa uraian dan hasil pengamatan di atas, peneliti dapat mengambil 

suatu permasalahan dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN 
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BLACKBERRY MESSENGER TERHADAP PERUBAHAN PERILAKU 

MAHASISWA DALAM INTERAKSI SOSIAL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diangkat adalah : 

1. Adakah Pengaruh Blackberry Messenger Terhadap Perubahan 

Perilaku Mahasiswa Dalam Interaksi Sosial? 

2. Seberapa besar pengaruh Blackberry Messenger Terhadap Perubahan 

Perilaku Mahasiswa Dalam Interaksi Sosial? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan Blackberry 

Messenger terhadap perubahan perilaku Mahasiswa dalam interaksi 

sosial. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penggunaan Blackberry 

Messenger terhadap perubahan perilaku Mahasiswa dalam interaksi 

sosial. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Akademis 

Untuk memperkaya penelitian di jurusan Ilmu Komunikasi. Dan 

sebagai referensi untuk penelitian sejenis. 

 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 

adanya pengaruh tidaknya pengaruh penggunaan Blackberry 

Messenger terhadap interaksi sosial dalam masyarakat. Mengetahui 

dampak dari penggunaan Blackberry Messenger. Serta dapat 

memperbaiki interaksi sosial dalam masyarakat. 

 

 


