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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah dunia menjadi 

sebuah desa global (global village) yang mampu diakses oleh setiap individu 

yang ada disetiap belahan dunia dalam hitungan detik, yang tak mungkin 

dicapai hanya dengan berbicara dalam jarak yang normal. Internet telah 

berkembang menjadisebuah teknologi yang tidak saja mampu 

mentransmisikan berbagai informasi, namun juga telah mampu menciptakan 

dunia baru dalam realitas kehidupan manusia, yaitu sebuah realitas 

materialistis yang tercipta dalam dunia maya. 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kini membawa 

dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi memicu suatu cara baru dalam 

kehidupan,dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti 

ini dikenal dengan e-life, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi oleh 

berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak 

dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e- seperti e-commerce, 

egovernment,e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, 

ebiodiversitiy dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronik.  

Ada berbagai macam layanan yang diberikan oleh internet antara lain 

Email (electronic mail), Netnews, Telnet, File Transfer Protokol (FTP), 
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danWorld Wide Web (www), dimana yang paling banyak digunakan adalah 

electronic mail serta world wide web.Bagi pengguna teratur, world wide 

webtelah hampir menjadi sama dengan internet. Para pengguna dapat 

memasuki situs yang diinginkannya dan memilih hubungan dengan suatu 

topik yang spesifik sehingga dapat mengakses seketika. Kemudahan 

melakukan akses terhadap internet tersebutjugapenggunana media jejaring 

social untukmempermudah proses komunikasi. 

Jejaring sosial merupakan media yang didesain untuk memudahkan 

interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang 

mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat broadcast 

media monologue (satu ke banyak audiens) ke social media dialogue (banyak 

audiens kebanyak audiens). http://eprints.upnjatim.ac.id/439/1/file1.pdf. 

Facebook adalah salah satu situs jejaring sosial yang menyediakan berbagai 

informasi, Antara lain berupa foto, dan tidak luput foto juga dijadikan sebagai 

media ekspresi saat ini. Situs ini memang disediakan bagi mereka yang ingin 

melakukan pencarian informasi mengenai data diri seseorang. Kita juga bisa 

berpartisipasi mengunggah foto ke jejaring sosial facebook dalam 

membaginya ke semua kalangan. 

Situs ini sangat populer saat ini. Di era internet seperti sekarang, jenis 

media sosial online sangat beragam. Salah satunya yang paling populer adalah 

facebook. Facebook atau situs jejaring sosial ini lahir di Cambridge, 

Massachusetts 14 Februari 2004 oleh mahasiswa Harvard bernama Mark 

Zuckerberg. Menurut data di Alexa, Facebook adalah mesin jejaring sosial 

http://eprints.upnjatim.ac.id/439/1/file1.pdf
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nomor satu. Dalam urutan keseluruhan situs di dunia, Facebook menempati 

rangking ke-5 setelah Yahoo, Google, YouTube, dan Windows Live. Facebook 

merupakan salah satu produk internet, namun menjadi lebih populer daripada 

internet itu sendiri. Banyak orang rela mengakses internet demi Facebook, 

padahal dahulunya internet bukan teknologi yang mudah bagi kebanyakan 

orang http://eprints.upnjatim.ac.id/439/1/file1.pdf. Penguna facebook 

membentuk suatu komunitas yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, 

dimana komunitasnya adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama 

lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 

pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 

kesamaan interest atau values (Kertajaya Hermawan, 2008). 

Bentuk komunitas yang dalam facebook dapat ditunjukkan dengan 

adanya kepedulian terhadap anggota komunitas seperti halnya yang terjadi 

pada komunitas riil pada umumnya. Seperti hasil wawancara awal dengan 

beberapa mahasiswa Ilmu Komunikasi yang juga penggunaan facebook 

sebagai media untuk menyampaikan materi kuliah kepada mahasiswa melalui 

group. Menurut mereka keunggulan facebook yaitu banyaknya pengguna di 

kalangan mahasiswa dan dosen menjadi pertimbangan dalam pemilihan media 

facebook. Bentuk riil proses penggunaan facebook dalam pengerjaan tugas 

kuliah mahasiswa yaitu dosen melakukan posting tugas, materi untuk dikirim 

kepada mahasiswa sebagai bahan ajar untuk pelaksanaan tugas kuliah. 

Selanjutnya proses komen yang dilakukan oleh mahasiswa selanjutnya setelah 

http://eprints.upnjatim.ac.id/439/1/file1.pdf
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tugas selesai dikerjakan maka tugas di posting kedinding group, sehingga 

proses komunikasi dapat terjadi antara dosen dan mahasiswa. 

Dari uraian di atas dapat difahami bahwa media internet, khususnya 

facebook tidak lagi hanya sekedar menjadi media berkomunikasi semata, 

namun juga sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia pendidikan dan 

pergaulan sosial. Tren pemanfaatan facebook ini sebenarnya menjadi peluang 

yang cukup menarik untuk dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai 

salah satu media pembelajaran. Dalam facebook mahasiswa tidak hanya dapat 

bertegur sapa di chat facebook tapi juga bisa bertukar informasi. Atau bisa 

juga membuat grup untuk sekedar bertukar ilmu dan berkomunikasi secara 

luas dengan anggota lainnya. Jadi media social facebook tidak hanya berfungsi 

untuk forum untuk berkomunikasi saja tapi juga menjadi media untuk bertukar 

informasi antar anggota penggunanya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin lebih jauh meneliti 

tentang pola penggunaan facebook sebagai penerus informasi dalam 

mengerjakan tugas kuliah Audio Visual (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

di Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola 

penggunaan facebook sebagai penerus informasi dalam pengerjaan tugas 

kuliah Audio Visual pada mahasiswa Komunikasi Angkatan 2012? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan 

facebook sebagai penerus informasi dalam pengerjaan tugas kuliah Audio 

Visual pada mahasiswa Komunikasi Angkatan 2012 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 ManfaatAkademis 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tersendiri mengenai penggunaan facebook sebagai penerus informasi 

dalam pengerjaan tugas kuliah Audio Visual. Dengan menggunakan studi 

resepsi, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

mahasiswa khusunya Ilmu Komunikasi. 

b. Dapat dijadikan referensi ketika akan melaksanakan penelitian-penelitian 

selanjutnya dengan tema yang sama yaitu mengenai pengunaan facebook 

sebagai penerus informasi tugas kuliah Audio Visual. 

1.4.2 Manfaat praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan baru tentang penggunaan facebook bagi mahasiswa. Selain 

itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran 

fenomena dalam penggunaan facebook sebagai penerus informasi dalam 

pengerjakan tugas kuliah Audio Visual. 

 

 


