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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersosialisasi dan 

melakukan interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Proses interaksi tersebut 

tidak lain dengan berkomunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses 

penyampaian pesan atau informasi dari komunikator (pemberi pesan) kepada 

komunikan (penerima pesan) dengan menggunakan saluran tertentu yang 

menghasilkan sebuah dampak tertentu pula (Suprapto, 2009:5). Komunikasi 

sebagai dasar dari proses interaksi antar manusia. Hal ini memberikan makna 

ketika manusia berhubungan bertukar informasi, pikiran, perasaan maupun 

kebutuhan dengan lingkungan disekitarnya. 

Sering kita mendengar percakapan “Ngopi yuk ?” memang tidak ada 

yang aneh dari kalimat tersebut. Namun, kita sadari bahwa ajakan tersebut 

terucap tidak sekedar kita mengartikan sebagai ajakan untuk menikmati 

secangkir kopi dalam artian harfiah. Ajakan ini lebih kepada nongkrong bareng 

di suatu tempat untuk sekedar obrolan ringan maupun obrolan tentang berbagai 

hal. Dan Tentu saja, walaupun Ngopi  merujuk pada minuman kopi namun 

faktanya gak semua hadir untuk memesan kopi. Sebagian akan memilih untuk 

memilih minuman selain kopi bisa saja jus, air mineral, teh dan sebagainya. 

Warung kopi selain sebagai tempat berkumpul juga sebagai tempat 

untuk mendiskusikan isu-isu publik. Sedari kecil peneliti selalu menemui 

berbagai aktivatas di warung kopi karena penulis merupakan anak dan cucu 
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pemilik warung kopi. Menurut penulis, warung kopi yang dipahami dahulu 

sebagai tempat menceritakan keluh kesah atau sekedar menghabiskan waktu 

luang. Petani yang mau ke sawah atau ladang menghabiskan waktu diwarung 

kopi untuk berdiskusi dengan para petani lain untuk mengolah sawah, pekerja 

tambak setelah mengerjakan tambaknya beristirahat dan membicarakan jadwal 

giliran air payau mengalir ketambaknya, para pedagang pasar membicarakan 

kenaikan harga sembako, anak muda bercanda gurau dengan memainkan kartu 

reminya, bahkan jauh daripada itu isu politik juga terpusat pada warung kopi 

ketika pemilihan kepala desa maupun ketika isu politik sedang santer didalam 

negeri. 

Warung kopi sebagai wahana interaktif dalam berkumpul secara 

komunal karena mempunyai fungsi sebagai media komunikasi yang sangat 

humanis-populis. Aktivitas ngopi di warung kopi dimaknai tidak sekedar 

menyeruput segelas kopi pahit, melainkan juga wadah untuk berinteraksi bagi 

masyarakat dari berbagai stratifikasi sosial. Pemilik warung kopi secara tidak 

langsung telah membuka akses bagi semua orang untuk berkumpul dan 

berdiskusi di warung kopi. Berbagai bentuk hubungan antara manusia di latar 

belakangi oleh berbagai alasan, kepentingan, maksud dan tujuan. Orang 

berkomunikasi berarti orang tersebut menunjukan bahwa dia eksis, yang 

demikian disebut sebagai aktualisasi diri atau lebih tepat sebagai eksistensi diri 

(Mulyana, 2011:14). 

Aktivitas ngopi juga terjadi di kota seperti Malang sebagai kota dimana 

banyak universitas berdiri yang tentunya banyak dihuni para mahasiswa yang 
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kesehariannya dipenuhi banyak tugas yang harus dilembur, maka secangkir 

kopilah yang menemani. Waktu luang sepanjang jeda kuliah, menikmati duduk 

ndikantin, maka kopilah yang dinikmati. Ngopi di kalangan mahasiswa 

merupakan kegiatan di waktu luang mereka guna melepas kepenatan dari 

kegiatan rutinitas seharian di kampus, dengan suasana yang lebih santai dan 

tenang guna menyegarkan fikiran mereka dengan menikmati secangkir kopi 

Seolah menjadi kewajiban mahasiswa untuk sekedar duduk di warung kopi, 

bahkan muncul kalimat “ngopi sek ben gak salah faham” dalam bahasa yaitu 

ngopi dahulu agar tidak salah faham jadi seoalah ngopi adalah media 

komunikasi interpersonal yang baik agar tidak terjadi salah faham diantara 

mereka. Bayangkan saja dimana ada secangkir kopi dengan sendirinya suasana 

segera mencair (Saputra,2009:33). 

Bagi mahasiswa menikmati secangkir kopi akan bermakna jika 

dilakukan dengan tidak sekedar duduk-duduk di warung kopi atau hanya 

menikmati kopinya. Terkadang, mahasiswa menghabiskan waktu sampai 

berjam-jam diwarung kopi untuk sekedar mendapatkan informasi. Maka, tak 

heran jika kita lihat warung-warung kopi masih dipadati oleh mahasiswa walau 

jam sudah menunjukan waktu pagi. Ngopi mewakili banyak aktivitas mulai 

dari rumah kedua bagi para aktivis, komunitas maupun pegiat seni di kampus. 

Ngopi  merupakan suatu kegiatan yang digunakan sebagai wahana komunikasi, 

pusat sosialisasi, pusat informasi, dan juga sebagai hiburan. 

Tidak bisa dipungkiri didalam Ngopi semua orang bisa membicarakan 

apapun dengan tema apapun dan menjadikan Ngopi sebagai ruang publik yang 
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bebas tidak ada batasan serta telah menjadi sebuah gaya hidup yang banyak 

dianut mahasiswa. Dengan duduk santai di warung kopi dengan ditemani 

secangkir kopi diselingi diskusi kecil yang dapat membuka cakrawala 

kehidupan yang mungkin tidak didapat dalam bangku perkuliahan. Dalam 

kegiatan ngopi bisa tercapai aktivitas berpikir. Bahkan jika menengok masa 

lalu, kopi dahulu diminum para filusuf untuk membicarakan hal besar dan 

menciptakan pemikiran, mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan. 

Dunia sebagai sebuah tempat yang selalu berubah dan berkembang 

mengikuti manusia, perkembangan teknologi begitu cepat, kita tidak akan tahu 

lagi teknologi yang akan berkembang 10 atau 20 tahun kedepan. 

Perkembangan internet yang semakin pesat mendorong terbentuknya media 

yang semakin mempermudah masyarakat untuk menjalin komunikasi dan 

berinteraksi. Media sosial kini tampil sebagai pesaing media secara fisik yang 

telah duluan hadir dalam kehidupan manusia, media sosial menghapus batasan-

batasan dalam berinteraksi di dalam media sosial kamunikasi dapat dilakukan 

kapanpun dan dimanapun keberadaannya.  

Menurut riset yang dilakukan WeAreSocial pada agustus di tahun 2015 

data pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta pengguna dan 79 juta 

diantaranya adalah  pengguna media sosial, dari data tersebut memasukan 

Indonesia sebagai salah satu  negara teraktif di media sosial. Bahkan, diprediksi 

akan semakin menjamur di tahun berikutnya.  Media sosial sebagai media baru 

bahkan mulai menjadi kebutuhan masyarakat  luas. (Noviandari, Lina, 2015, 
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https://id.techinasia.com/talk/statistik-pengguna-internet-dan-media-sosial-

terbaru-di-indonesia diakses 4/05/2016 00:35) 

“Kemajuan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, 

informasi dan multimedia pada akhirnya sangat berpengaruh dalam 

merubah tatanan organisasi dan kehidupan sosial kemasyarakatan 

dikarenakan sifat fleksibilitas dan kemampuan telematika untuk 

masuk ke aspek-aspek kehidupan manusia” (Noegroho, 2010:36). 

 

Keberadaan teknologi pada semua aspek kehidupan secara langsung 

maupun tidak langsung memberikan pengaruh pada pola interaksi, pada 

kehidupan sosial masyarakat. Internet membuat kehidupan manusia menjadi 

lebih mudah sehingga tak ada lagi jarak pembatas di bumi ini. Peranannya 

semakin terlihat menggeser aktifitas pada pola komunikasi fisik. Semuanya 

dapat dijangkau tanpa harus berada di tempat yang dikehendaki layaknya 

ngopi. 

Menurut Tifatul Sembiring mantan menteri komunikasi dan informasi 

di era SBY, yang penulis kutip dari website resmi Menkominfo. Di era 

globalisasi, perkembangan telekomunikasi sudah begitu pesat. Teknologi 

membuat jarak tak lagi jadi masalah dalam berkomunikasi, internet tentu saja 

menjadi salah satu  medianya. Konsekuensi dalam kehidupan globalisasi 

dengan era keterbukaan arus informasi yang begitu deras diiringi dengan 

pergeseran nilai hidup dalam berkomunikasi antar sesama anggota 

masyarakatpun terjadi perubahan dalam interaksi sososialnya, yang tidak lain 

disebabkan alat komunikasi yang tumbuh dan berkembang. Lantas bagaimana 

interaksi sosial pada saat  Ngopi di era perkembangan media sosial kini? 

https://id.techinasia.com/talk/statistik-pengguna-internet-dan-media-sosial-terbaru-di-indonesia%20diakses%204/05/2016%2000:35
https://id.techinasia.com/talk/statistik-pengguna-internet-dan-media-sosial-terbaru-di-indonesia%20diakses%204/05/2016%2000:35
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Dari uraian diatas lalu dimana posisi ngopi di ruang publik sebagai 

bagian dari alat komunikasi secara langsung, dalam peneletian skripsi ini 

peneliti membahas “Makna Interaksi Sosial ngopi di Ruang Publik” Studi pada 

Pengguna Media Sosial di Warung Kopi Gapuro”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas, maka yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana makna interaksi sosial pada saat “Ngopi” di ruang publik bagi 

pengguna media sosial di warung kopi Gapuro ? 

2. Apa faktor penghambat terjadinya interaksi sosial terjalin pada saat “Ngopi” 

bagi pengguna media sosial ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin peneliti 

capai adalah:  

1. Mengetahui makna interaksi sosial pada saat “Ngopi” di ruang publik bagi 

pengguna media sosial di warung kopi Gapuro. 

2. Mengetahui faktor penghambat terjadinya interaksi sosial terjalin pada saat 

“Ngopi” bagi pengguna media sosial 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi

Sebagai bentuk penelitian, besar harapan penulis agar nantinya hasil 

penilitian ini dapat memberikan pengetahuan khalayak dan tambahan 

referensi pengetahuan bagi prodi Ilmu Komunikasi dan juga dapat 

menambah wawasan pembaca untuk menyempurnakan dan 

mengembangkan penelitian ini. 

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan bagi 

mahasiswa komunikasi untuk mengembangkan disiplin ilmunya, sehingga 

diharapkan dapat melahirkan generasi peneliti yang peka terhadap 

fenomena sosial yang ada disekitarnya . 




