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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam lingkup komunikasi massa dewasa ini menyebutkan bahwa 

manusia selaku pengguna media bersifat aktif dan selektif dalam prosesnya 

memenuhi kebutuhan menggunakan media. Ini berbeda apabila merunut sejarah 

penggunaan media, bisa dibilang 5 dasawarsa yang lalu, yang dimana manusia 

masih menjadi pengguna media yang pasif yang artinya pasrah dalam menerima 

informasi yang disajikan oleh media pada masa itu. 

Saat ini kita berada dalam suatu kondisi yang dinamakan era komunikasi 

interaktif. Lahirnya era komunikasi interaktif ditandai dengan terjadinya 

diversifikasi teknologi informasi dengan bergabungnya telepon, radio, komputer, 

dan televisi menjadi satu dan menandai teknologi yang disebut dengan Internet. 

Internet bisa dilihat sebagai sebuah fenomena sosial, baik itu melalui 

pembacaan terhadap sejarah perkembangan internet maupun kebermaknaan dan 

kebergunaan internet; dari medium yang digunakan oleh pihak militer terutama 

dalam masa perang dingin hingga ke medium dalam interaksi sosial. Bentuk-

bentuk sosial dari  objek internet ini berimplikasi pada bagaimana teknologi ini 

menjadi sebagai bagian akhir dari negosiasi atas proses sosial dimana masing-

masing grup yang mengakses internet memiliki pandangan yang berbeda. 

Di satu sisi beberapa fenomena yang terjadi di internet memberikan 

keuntungan dan sebaliknya beberapa fenomena yang terjadi di internet malah 

tidak memberikan apa-apa dari penggunaan teknologi ini.  
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Media sosial yang selanjutnya berkembang menjadi jejaring sosial adalah 

inovasi dari perkembangan internet dan menjadi fenomena tersendiri di kalangan 

penggunanya, mengutip laporan Nielsen mengatakan bahwa orang Amerika 

sekarang menghabiskan lebih banyak waktu di jaringan komputer melalui situs 

jejaring sosial daripada melirik akun email mereka. Laporan ini selanjutnya 

mengatakan bahwa pengguna internet menghabiskan sekitar 23% dari waktu 

mereka pada platform jejaring sosial dan hanya sekitar 8,3% dari waktu mereka 

gunakan untuk sekedar mengecek email. Angka statistik ini sedikitnya 

mengkhawatirkan meskipun bukan indikasi bahwa email akan menghadapi 

kematian mendadak, tapi hal ini menunjukkan penggunaan platform jejaring 

sosial online meningkat signifikan dibanding penggunaan internet sebagai media 

informasi lainnya. 

Tumblr adalah salah satu situs jejaring sosial yang dikembangkan oleh 

seorang pengusaha internet muda bernama David Karp. Jejaring sosial yang 

berbentuk mikroblog ini diciptakannya pada tahun 2007 dan Karp menemukan 

sebuah kata baru untuk menyebut Tumblr, yaitu Tumblelog. Tumblelog memiliki 

arti yaitu bentuk pendek dari blogging atau mengarah ke dalam bentuk miniblog. 

Dan pengguna Tumblr seringkali disebut dengan sebutan Tumbleloggers. 

Menurut berita yang dirilis situs tumblr.com sendiri, pengguna Tumblr 

sampai pada bulan Oktober 2012 sudah mencapai angka 79,6 juta pengguna 

diseluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah pengguna Tumblr ini melebihi 

jumlah pengguna Platform Blog populer yang sudah muncul 8 tahun yang lalu, 

yaitu Wordpress.com padahal umurnya belum genap 5 tahun semenjak dirilis ke 

public. Dan semenjak dirilis pada tahun 2007, jumlah postingan di Tumblr saat ini 
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mencapai lebih dari 35 miliar dan jumlah postingan perharinya telah mencapai 50 

juta lebih postingan. Fakta ini menunjukkan bahwa Tumblr memiliki sesuatu yang 

istimewa dibandingkan jejaring sosial berbentuk blog maupun mikroblog lainnya. 

Di layanan Tumblr, jumlah pengguna perempuan (54%) lebih banyak dibanding 

pengguna lelaki (45%). Sebanyak 26% pengguna Tumblr berusia antara18-24 

tahun. Ini menunjukkan bahwa pangsa pasar penggunaan Tumblr berada di 

kisaran usia produktif seseorang. 

Di Indonesia, perkembangan Tumblr telah menciptakan fenomena 

tersendiri. Meskipun situs jejaring ini belum lama dikenal dan digunakan oleh 

banyak masyarakat Indonesia, namun pertumbuhan penggunanya terus meningkat. 

Selain itu, Tumblr di Indonesia telah menciptakan komunitasnya sendiri. 

Komunitas Tumblr Indonesia yang berdomisili di Jakarta dan didirikan pada 

tanggal 21 Desember 2010 (tumblr-indonesia.tumblr.com) adalah cikal bakal 

berdirinya komunitas-komunitas serupa di seluruh Indonesia. Saat ini komunitas 

Tumblr sudah ada di kota-kota seperti Malang, Solo, Jogjakarta, Bandung, 

Surabaya dan Palembang. Untuk wilayah Malang sendiri, mereka menamakan 

komunitasnya dengan sebutan “Komunitas Tumblr User Kota Malang”. 

Dari pemaparan di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan motif di balik penggunaan jejaring sosial Tumblr oleh 

penggunanya, khususnya di kalangan anggota Komunitas Tumblr User Kota 

Malang. Maka dengan alasan tersebut, peneliti mengangkat sebuah judul 

penelitian yaitu “MOTIF TUMBLELOGGER DALAM MENGGUNAKAN 

MEDIA SOSIAL TUMBLR” (Studi pada Anggota Komunitas Tumblr User 

Kota Malang). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, muncul suatu permasalahan 

yang menjadi alasan utama penelitian ini harus dilakukan, yaitu : Apa saja motif 

tumblelogger yang menjadi anggota Komunitas Tumblr User Kota Malang dalam 

menggunakan media sosial Tumblr. 

C. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengetahui apa saja 

motif penggunaan media sosial Tumblr yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 

1. Motif ekstrinsik, motif yang hadir karena rangsangan dari luar diri 

pengguna. Semisal, apakah mereka menggunakan Tumblr karena 

adanya paksaan dari orang lain atau mengikuti tren, ingin dikenal oleh 

sesama pengguna Tumblr, dan motif ekstrinsik lainnya. 

2. Motif intrinsik, motif yang hadir karena dorongan dari dalam diri 

pengguna. Semisal, apakah mereka menggunakan Tumblr karena ingin 

mendapatkan informasi atau hiburan, sekedar mengisi waktu luang, 

dan motif intrinsik lainnya. 

Selanjutnya yang menjadi subyek penelitian adalah para pengguna media 

sosial Tumblr yang menjadi anggota Komunitas Tumblr User Kota Malang. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan motif 

tumblelogger yang menjadi anggota Komunitas Tumblr User Kota Malang dalam 

menggunakan media sosial Tumblr. 
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E. Manfaat Penelitian 

E.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan serta wawasan dalam dunia akademik bagi mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, ketika akan melaksanakan 

penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan penggunaan media sosial dalam 

bentuk jejaring sosial dan blog maupun bentuk media sosial lainnya terkait 

aktivitas komunikasi. 

E.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat 

memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang peran dan fungsi media 

sosial Tumblr bagi penggunanya. Serta juga dapat memberikan pertimbangan 

maupun informasi mengenai bagaimana penggunaan media sosial Tumblr yang 

baik dan benar bagi para Tumblelogger. 

 

 

 


