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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada hakekatnya manusia merupakan yang tetap memerlukan orang 

lain untuk saling berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi 

merupakan suatu tindakan yang memungkinkan kita untuk dapat 

menyampaikan pesan maupun menerima pesan dari orang lain. Dimana 

salah satu tujuannya adalah saling bertukar pikiran, menyebarkan & 

mendapatkan informasi serta menjalin hubungan yang baik dengan orang 

lain agar sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Komunikasi dapat 

berlangsung dengan siapapun, misalnya dengan saudara, keluarga, teman 

yang dekat atau yang jauh dan lain-lainnya. Begitu juga dengan media yang 

digunakan, bisa berkomunikasi secara langsung atau face to face, melalui 

telepon, ataupun menggunakan media sosial. 

Kemajuan teknologi komunikasi dapat membantu manusia untuk 

berinteraksi satu sama lain tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Salah satu 

contoh perkembangan teknologi komunikasi yang ada di masyarakat adalah 

munculnya berbagai media jejaring sosial seperti twitter, 

facebook,myspace,friendster, Path dan yang lainnya. Tentunya dari berbagai 

macam media yang muncul mempunyai keistimewaan tersendiri dalam 

menangkap keluasan jaringan dan kecepatan informasi yang dapat 

memfasilitasi tuntutan dan kebutuhan komunikasi dari berbagai kalangan 
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masyarakat yang memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Hal 

ini menunjukkan bahwa komunikasi melalui jejaring sosial bukan hanya 

sebagai kebutuhan dan gaya hidup dari beribu macam jenis handphone baik 

itu berbasis Android maupun IOS serta perangkat elektronik yang 

menyediakan fitur-fitur khusus sehingga dapat langsung tersambung di 

jejaring sosial. 

Facebook merupakan situs media sosial yang diciptakan oleh Mark 

Zuckerberg seorang mahasiswa Harvard University pada tanggal 4 Februari 

2004, pada awalnya situs ini hanya digunakan di kalangan mahasiswa 

Harvard University saja dan mulai terbuka untuk semua orang pada 26 

September 20061. 

Facebook mempunyai cukup banyak fasilitas dan mudah diakses untuk 

chatting secara online dengan teman. Disamping itu dikenal pula dengan 

sebutan update status dan sifatnya  terbanyak komentarnya kepada pengguna 

lain. Facebook juga bisa digunakan lebih fokus dengan membentuk 

komunitas online seperti testimonial wall to wall, foto album dengan jumlah 

kuota kapasitas unlimited alias tidak terbatas, forum diskusi dan lain-lain 

serta memiliki layanan pengamanan yang sangat aman dari serangan 

hacker
2
. 

Sebelum Facebook Booming, terdapat beberapa Jejaring Sosial 

terlebih dahulu ada, misalnya Friendster, Hi5 dan MySpace. Tetapi tidak 

sefenomenal sebagaimana Facebook. Pada tahun 2008, penggunaan jejaring 

                                                           
1http://multipaste.blogspot.com/2012/01/sejarah-facebook.html diakses tanggal 14 Desember 
2015, pukul 15.45) 
2http://mmadjie.blogspot.com/2009/06/dampak-positif-dan-negatif-facebook.html dan 
http://omdimas.com/tentang-facebook-dan-keunggulannya. Diakses tanggal 14 Desember 2015, 
pukul 16.45 

http://multipaste.blogspot.com/2012/01/sejarah-facebook.html
http://mmadjie.blogspot.com/2009/06/dampak-positif-dan-negatif-facebook.html
http://omdimas.com/tentang-facebook-dan-keunggulannya
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sosial di Internet ini meningkat pesat di Indonesia yang perlahan-lahan 

mulai meninggalkan situs jejaring yang populer sebelumnya yaitu 

friendster.com.  

Social bakers (2013) mencatat bahwa hingga bulan september tahun 

2013, pengguna Facebook di Indonesia mencapai angka 47.165.080 juta 

jiwa. Pengguna Facebook di Indonesia di dominasi oleh mereka-mereka 

yang berumur antara 18-24 tahun di posisi pertama, dan 25-34 tahun di 

posisi kedua. Sedangkan dari jenis kelaminnya, pengguna Facebook ini 

didominasi oleh pria dengan persentase sebesar 59 persen, sisanya adalah 

wanita. 

Berdasarkan data yang dilaporkan Webershandwick pada tahun 2013, 

untuk wilayah Indonesia saja ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif, 

33 juta pengguna aktif per harinya,55 juta pengguna aktif yang memakai 

perangkat mobile  dalam per bulan, dan sekitar 28 juta pengguna aktif yang 

memakai perangkat mobile per harinya3 

Melihat dari analisis lain yang ditampilkan oleh Perusahaan Riset 

Pasar E-Marketer (2014) menampilkan laporan tentang pengguna Facebook 

yang mengakses melalui perangkat mobile di seluruh dunia. Menurut 

laporan tersebut, jumlah pengguna yang mengakses Facebook melalui 

perangkat mobilepada 2015 lalu sudah hampir satu milliar. Tim E-

Marketer.com ini membuat statistik pengguna Facebook melalui perangkat 

mobile berdasarkan fakta sebagai berikut: 

 

                                                           
3
 www.merdeka.com/teknologi/data-terkini-pengguna-facebook-di-indonesia.html diakses pada 

tanggal 18april 2016 pukul 23:40 

http://www.merdeka.com/teknologi/data-terkini-pengguna-facebook-di-indonesia.html
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Gambar 1.1 Statistik Pengguna Facebook melalui perangkat mobile 

 

(Allianz.co.id, 2015) 

Menariknya, Indonesia menjadi negara yang paling disorot dalam 

mengalami kenaikan penetrasi pengguna yang mengakses Facebook melalui 

perangkat mobile. E-Marketer bahkan memprediksi bahwa pada 2018, 

sekitar 98,8% pengguna Facebook di Indonesia akan mengakses media 

sosial ini melalui perangkat mobile mereka4 

Pengguna Facebook di Indonesia terdiri dari berbagai macam kalangan 

dan berbagai macam profesi. Mulai dari anak-anak yang masih duduk di 

sekolah dasar (SD) sampai orang dewasa yang berprofesi mulai dari 

mahasiswa, pedagang kaki lima hingga para pengusaha. Saat ini jutaan 

pengguna setiap harinya online tidak hanya dengan menggunakan komputer 

                                                           
4
http://www.allianz.co.id/community-detail/perkembangan-facebook-di-indonesia-2600-1 

diakses pada tanggal 18 april 2016 pukul 23:48 

http://www.allianz.co.id/community-detail/perkembangan-facebook-di-indonesia-2600-1
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maupun PC, tetapi sudah banyak yang mengakses melalui ponsel mereka 

kapan saja dan dimana saja. 

Saat ini banyak orang menggunakan media sosial sebagai alat 

berkomunikasi di dunia maya. Mereka menggunakan media sosial tentunya 

karena berbagai alasan. Populernya jejaring sosial seperti Path, Twitter, 

Facebook, Tumblr dan Instagram berkontribusi besar dalam menghadirkan 

tren untuk menulis status, memposting foto-foto, chatting, mengirim pesan 

sampai memberikan komentar pada status teman dan pengguna saat akan  

tidur maupun bangun tidur. 

Aplikasi Path adalah salah satu media sosial yang terpopuler saat ini 

untuk membagikan sebuah fenomena maupun informasi yang unik dengan 

teman sesama pengguna Path lainnya juga sebagai sebuah wadah untuk 

melakukan penataan diri. 

Berdasarkan data pada The Jakarta Post dan news.viva.co.id, bahwa 

pengguna Path sekarang sudah mencapai kurang lebih dari 7 juta, dan di 

dunia memiliki 20 juta pengguna aktif. Jumlah pengguna Path di Indonesia 

bahkan lebih besar dari Amerika Serikat kurang lebih dari 4 juta yang aktif5. 

Pada tanggal 30 Januari 2015 silam, menurut JAKPAT (jajak 

pendapat) melakukan survey terkait perilaku pengguna Path di Indonesia 

terdiri dari 502 responden, 55,22% diantaranya adalah pengguna wanita, 

selain itu 66,06% responden berumur antara 20 hingga 25 tahun. adapun 

                                                           
5http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/indonesia-pengguna-path-terbesar-di-
dunia.html diakses tanggal 21 maret 2015, pukul 22:05) 
 

http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/indonesia-pengguna-path-terbesar-di-dunia.html
http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/indonesia-pengguna-path-terbesar-di-dunia.html
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surveydilakukan di open survey platform jajakpendapat.netbisa dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 

             Gambar 1.2 Survey Perilaku Pengguna Path6 

Path adalah sebuah aplikasi berbagi postingan unik berupa fenomena 

maupun informasi yang ada disekitar melalui fitur-fitur yang disediakan oleh 

Path sendiri meliputi fitur profil, fitur belanja, fitur unggah foto dan video, 

fitur unggah lokasi , fitur musik, film, acara tv dan buku, fitur unggah status, 

fitur tidur, fitur mengirim pesan secara langsung, fitur komentar, dan fitur 

emosi yang bisa divisualisasikan melalui ekspresi stiker. 

Melalui fitur yang terdapat pada media sosial Path pengguna akan 

terfasilitasi untuk menunjukkan identitas diri secara tepat dan terbuka untuk 

mendapatkan respon yang diharapkan dari dirinya dari hubungan 

pertemanan didalamnya. 

Karena jejaring sosial yang satu ini hanya membatasi 150 orang saja 

untuk jumlah pertemanannya, sehingga tidak akan banyak orang yang 

mengetahui apapun yang diunggahnya dan pengguna akan merasa nyaman 

tanpa ada rasa takut keprivasiannya tergangguoleh orang lain. 
                                                           
6
 Data dan gambar ini diadaptasi dari artikel berjudul “jajak pendapat app:survey perilaku 

pengguna path yang di akses melalui http://blog.jajakpendapat.net/id/author/song/page/2/ 

http://blog.jajakpendapat.net/id/author/song/page/2/
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Diambil dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Proffesor Robin 

Dunbar dari Exford University bahwa jumlah angka pertemanan 150 itu 

adalah jumlah hubungan pertemanan manusia yang berkualitas. Salah satu 

Filosofi yang menjadi dasar Morin membuat Path bahwa  : 

“Mendekatkan para penggunanya dengan orang yang mereka sayangi,” Ibaratnya 
Facebook bagi sebuah koran dengan bermacam-macam beritanya, Twitter bagai 
sebuah alun-alun, maka Path adalah rumah yang aman, nyaman dan terjaga 
privasinya dari orang-orang luar7 

Seperti yang disebutkan dalam konsep Dramatugi karya Erving 

Goffman dalam Santoso,dkk bahwa Individu akan berlomba-lomba 

menampilkan dirinya sebaik mungkin. Goffman mengasumsikan bahwa 

ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambar diri 

yang akan diterima orang lain. Upaya ini disebut sebagai pengelolaan kesan 

(impression management), yaitu teknik yang digunakan aktor untuk 

memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu8 

PadaPath, pengguna sebagai seorang aktor yang memainkanperan yang 

sesuai dengan kesan yang dia harapkan. Ketika pengguna ingin memperoleh 

kesan sebagai orang yang memiliki eksistensi tinggi, maka secara tidak 

langsung pengguna media sosial Path memiliki kesempatan besar untuk 

menunjukkan eksisitensi diri secara real time  sehingga akan mendapatkan 

respon dari pengguna lainnya di dalam pertemanan yang terjalin di Path itu 

sendiri. 

Perubahan perilaku yang dimaksud dilihat oleh peneliti di dalam 

kehidupan sehari-hari mengarah pengguna di pengaruhi oleh aplikasi ini. 

                                                           
7https://www.maxmanroe.com/mengenal-sosial-media-path-apa-bedanya-dengan-sosmed-
lain.html (diakses pada tanggal 01 september 2015, pukul 23:45) 
8
 Santoso,edi dkk.2010. Teori Komunikasi Edisi Pertama.Graha Ilmu:Yogyakarta hal 54 

https://www.maxmanroe.com/mengenal-sosial-media-path-apa-bedanya-dengan-sosmed-lain.html
https://www.maxmanroe.com/mengenal-sosial-media-path-apa-bedanya-dengan-sosmed-lain.html
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Tentunya bermacam-macam dan berbeda-beda, ada yang lebih mengarah 

untuk melakukan belanja online yang diminati sesuai dengan kemampuan. 

Selain itu, pengguna juga melakukan sebuah pengungkapan diri mereka di 

dalam media sosial Path untuk mendapatkan hubungan relasi dengan sesama 

pengguna. Tidak hanya itu, melainkan pengguna juga dapat membagikan 

hal-hal pribadi yang dipamerkan di media sosial tersebut untuk dibagikan 

secara status sosial. 

Banyak hal yang dapat dibagikan melalui sebuah fenomena maupun 

informasi yang  diposting dalam media sosial Path dan Facebook yang dapat 

ditemui di dalam akun pribadinya. 

Bentuk perubahan perilaku yang meyakinkan melalui media sosial 

Path dan Facebook banyak dari si pengguna memanfaatkan untuk pamer 

atau menunjukkan kesan di media sosial. Mereka tanpa henti ketika sudah 

berlama-lama memegang gadgetnya akan bebas untuk membuka media 

sosial apapun yang memang sedang populer di era saat ini. Membagikan 

segala sesuatu apapun yang ingin mereka bagikan agar menjadi individu 

yang spesial atau dipandang oleh teman sesamanya. Pengguna dapat 

dianggap lebih dari orang lain disekitarnya dengan cara konstruksi pribadi 

yang dilakukannya. 

Semua aktivitas yang dilakukan oleh pengguna Path dan Facebook di 

atas merupakan bahwa setiap individu melalukan proses pengungkapan 

dirinya pada media sosial dimana aktivitas tersebut dimanfaatkan berupa 

ragam posting meliputi teks, link atau tautan yang berisikan informasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat 

rumusan penelitian sebagai berikut,yakni : Apakah adahubungan antara 

frekuensi penggunaan aplikasi Pathdan Facebook dengan perubahan 

perilaku mahasiswa? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknyahubungan antara 

frekuensi penggunaan aplikasi Path dan Facebook dengan perubahan 

perilaku mahasiswa. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1.4.1. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi juga 

pengetahuan baru tentang penggunaan media komunikasi bagi mahasiswa. 

Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran untuk 

membentuk komunikasi yang bermanfaat dalam menggunakan media 

aplikasi apapun dengan sebaik-baiknya pada waktu dan tempat yang tepat. 

1.4.2. Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

untuk kajian Ilmu Komunikasi, khususnya penggunaan aplikasi Path dan 

Facebook sebagai media komunikasi dikalangan mahasiswa. Selain itu, 

hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi yang akan melakukan penelitian lebihlanjut. 

 
 




