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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini, Internet menjadi alat bantu manusia yang 

sangat populer dalam membantu manusia untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung. Berbagai macam website telah bermunculan saat ini yang bertujuan 

untuk memudahkan orang berkomunikasi dan juga membuat suatu jaringan sosial 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang mereka inginkan seperti persamaan hobi, 

sekolah, daerah asal, maupun untuk mencari jodoh. Website yang menawarkan 

jaringan sosial yang dimaksud peneliti adalah jejaring media sosial atau instan 

massaging seperti Instagram, Twitter, Facebook, Path dan yang terbaru adalah 

Beetalk telah menjadi sangat populer dalam menghubungkan orang-orang dan 

seluruh penjuru dunia. Media Sosial ini memungkinkan orang untuk tetap 

berkomunikasi dengan teman-teman yang ada dan mereka juga akan diberikan 

fasilitas kemudahan untuk memperoleh teman baru yang memiliki persamaan 

kriteria yang diinginkan.  

Menurut data terbaru dari We Are Social, pengguna internet aktif di 

seluruh dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun, jumlah 

pengguna internet bertumbuh hingga 7,6 persen.Pertumbuhan pengguna internet 

ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna media sosial dan mobile. 

Menurut laporan yang sama, pengguna media sosial aktif kini mencapai 2,2 

miliar, sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. Menariknya, 

pertumbuhan yang paling signifikan ditunjukkan oleh pengguna yang mengakses 

http://wearesocial.sg/blog/2015/08/global-statshot-august-2015/
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media sosial melalui platform mobile. Pengguna jenis ini bertumbuh hingga 23,3 

persen. Sementara itu, Facebook masih menjadi media sosial yang paling banyak 

digunakan dengan angka mencapai hampir 1,5 miliar (Lina Noviandari, 2015) 

Jejaring sosial atau media sosial (social media) dan social messaging 

merupakan salah satu inovasi dari internet yang merupakan media baru dan sangat 

diminati. Media sosial adalah bentuk layanan internet yang ditujukan sebagai 

komunitas online bagi orang yang memiliki kesamaan aktivitas, ketertarikan pada 

bidang tertentu, atau kesamaan latar belakang tertentu. Media sosial merupakan 

struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Media 

sosial menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, 

mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. 

Internet adalah salah satu bentuk dari media baru (new media). Internet 

dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk dikembangkan kedepannya. 

Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, menyimpan, memanipulasi dan 

menerima pesan (Ruben, 1998:110) . Internet adalah salah satu bentuk dari media 

baru (new media). Internet dinilai sebagai alat informasi paling penting untuk 

dikembangkan kedepannya. Internet memiliki kemampuan untuk mengkode, 

menyimpan, memanipulasi dan menerima pesan (Ruben, 1998:110). 

Salah satu bagian dari new media adalah “Network Society”. “Network 

society” adalah formasi sosial yang berinfrastuktur dari kelompok, organisasi dan 

komunitas massa yang menegaskan bentuk awal dari organisasi dari segala segi 

(individu, grup, organisasi, dan kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek 

mendasar dari formasi teori ini adalah semua yang memiliki hubungan yang luas 

https://id.techinasia.com/author/linanoviandari
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secara kolektivitas (Van Dijk, 2006:20) Berbicara tentang penggunaan media 

sosial sebenarnya merupakan salah satu aspek dari kajian komunikasi yang 

meliputi: perilaku komunikator atau komunikan, efektivitas media atau pesan, 

penggunaan media, kemasan pesan, konteks komunikasi, situasi komunikasi, 

kerangka rujukan (frame of reference) komunikator atau komunikan, bidang 

pengalaman (field of experience) komunikator atau komunikan, termasuk motivasi 

tindakan memilih media (Hamidi, 2010:47) 

Sedangkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. 

Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses 

jejaring sosial. Dari survei terhadap 1033 responden yang dilakukan 

Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa 

komunikasi pada pertengahan tahun 2016, sebanyak 87,45% masyarakat 

Indonesia pria dan wanita aktif menggunakan Twitter dalam seminggu terakhir. 

Di peringkat kedua Instagram menyalip Facebook dengan persentase 69,21%, 

sedangkan Facebook digunakan oleh 41,31% responden. Urutan keempat 

ditempati Path dengan jumlah persentase 36,29%. Yang menarik, setelah 

diluncurkan pada 2014 lalu, Hanya dalam waktu beberapa bulan saja, aplikasi 

social messaging Beetalk telah mencapai lebih dari 3 juta pengguna dan masuk 

top 10 Indonesia (Sumber:kominfo). 

Dalam sebuah seminar yang dilakukan oleh Head of BeeTalk Indonesia, 

Handhika Wiguna, mengatakan ini karena Beetalk memiliki fitur yang dibutuhkan 

pengguna aplikasi chatting di Indonesia. "Orang Indonesia senang mencari teman 

baru dan berkomunitas. BeeTalk memiliki fitur-fitur unggulan untuk mencari 
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teman baru berdasarkan minat dan lokasi pengguna," jelas Handhika, (dikutip 

peneliti dari portal news liputan6.com pada 3 Oktober 2016, 10.30 WIb).  Selain 

itu layanan social mesaaging tersebut merupakan layanan jaringan pertemanan 

online yang disediakan secara gratis dengan layanan yang memungkinkan Anda 

terhubung dengan teman, rekan kerja, dan lain-lain yang berbagi minat yang sama 

atau yang memiliki latar belakang umum yang sama. Dan dari jaringan yang 

senagaja dibentuk, dapat memperhatikan aktivitas mereka, mengikuti permainan 

atau juga join game. Di dalam permainan ataupun didalam Iingkungan jaringan 

dan teman, dapat memperoleh teman baru atau menemukan teman lama yang 

sudah lama tidak kita jumpai. Biasanya, jaringan tersebut terbentuk berdasarkan 

organisasi di sekolah, daerah domisili asal, hobi bermain game yang sama, dan 

seterusnya. Bisa dibilang fasilitas untuk berteman dan membina kehidupan sosial 

benar-benar lengkap di media Sosial Beetalk  (Matthew, 2010:2-3) 

Selain aktivitas pertemanan aplikasi Instan Masaging beetalk ini kini juga 

mulai dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi diri (aktualisasi diri) 

mereka baik secara individual, keluarga, bahkan secara berpasangan (Datting). 

Fenomena yang menarik diamati adalah banyaknya remaja yang mengikuti atau 

mendapatkan teman kencan dalam aplikasi ini (Datting) yakni sebuah aktivitas 

dimedia sosial yang menunjukkan bagaimana cara mempekenalkan diri dengan 

kepada lawan jenisnya dengan  intens dan “intim”, kemudian melanjutkan dengan 

bertemu satu sama lain dan biasanya mereka akan mengupadate kegiatan-kegiatan 

saat bersama pasangan ketika liburan, nongkrong di public space dan lain-lain. 

Menariknya peneliti mendapati sebuah pemberitaan dalam sebuah situs berita, 
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proses datting yang biasa dilakukan oleh para user beetalk mulai mengarah ke sisi 

negatife yakni human trafiking , seperti yang peneliti screen  cupture dibawah ini. 

Dengan adanya fenomena ini peneliti semakin tertarik untuk mengetahui lebih 

dalam bagaimana sebenarnya motif pengguna beetalk yang pernah melakukan 

aktifitas datting, yang menarik adalah apakah para pengguna beetalk ini juga 

menggunakan identitas yang asli atau fake account atau akun palsu.  

Gambar 1 

Beetalk sebagai alat untuk kencan 

 
Sumber : dikutip dari situs resmi http://sulsel.pojoksatu.id/ pada 09 Oktober 2016, 

13.30 WIb 

 

Dengan demikian bisa dikatakan Beetalk adalah salah satu bentuk 

fenomena baru di media sosial dalam hal ini spesifik pada instan massaging yang 

bisa dimanfaatkan oleh setiap penggunannya untuk melakukan aktifitas kencan 

atau saling menarik minat lawan jenisnya. Dalam beberapa waktu terakhir peneliti 

mengamati prilaku pengguna media sosial yang secara tidak langsung telah 

mengkotak kotak kan jenis media sosial sehingga pada akhrinya memiliki 

kegunaan dan fungsi yang khas, sebagai contoh, Instagram adalah sebuah media 

sosial yang dibentuk oleh penggunaya untuk meng-upload foto dan video yang 

pada akhirnya banyak dimanfaatkan untuk jual beli, Path juga salah satu media 

http://sulsel.pojoksatu.id/
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yang kemudian terbentuk sangat prifat atau hanya digunakan untuk komunikasi 

dengan teman-teman terdekat, dan yang terkahir adalah Betalk ini.  

Social mesaaging (Beetalk) adalah media komunikasi Online yang dapat 

diakses dimana saja yang penting terdapat koneksi internet. Hal tersebut 

menyebabkan sebuah lingkungan terpencilpun sudah hampir tidak ada batas. Oleh 

karena itu fenomena-fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar dunia 

maupun Indonesia, peneliti juga meyakini bahwa pengguna social mesaaging 

(Beetalk)  lingkungan kota kecilpun kurang lebih sama. Peneliti mengambil lokasi 

penelitian Kota Malang Karena dilingkungkan tersebut banyak sekali terdapat 

remaja usia antara 17-25 tahun yang setiap harinya beraktivitas Online dengan 

dukungan koneksi internet yang sudah sangat praktis, baik melalui paklet data, 

atau memanfaatkan wifi akses di beberapa public space di kota malang,  baik dari 

kalangan pelajar SMP, SMA, atau akademisi Perguruan Tinggi karna Kota 

Malang berlatar belakang Kota Pendidikan.  

Berdasarkan fenomena Ini maka peneliti berusaha untuk mengetahui 

bagaimana pemanfaatan menggunakan Social mesaaging (Beetalk) sebagai ajang 

datting, yang kemudian peneliti fokuskan proses pemanfaatan aplikasi Beetalk 

sebagai bentuk aktualisasi diri (kencan/datting) yang didasarkan pada pendapat 

McQuail (2002:72) tentang aktualisadi diri pada media sosial atau dalam 

penelitian ini adalah social messaging, yakni : 1) Informasi, 2) Identitas Pribadi, 

3) Integrasi dan Interaksi sosial, serta 4) Hiburan. Beberapa bentuk aktualisasi 

diri tersebut diuraikan berdasarkan ketertarikan peneliti terhadap Social 

mesaaging (Beetalk).  Dengan identifikasi motif diatas pada saat ini pengguna 
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Social mesaaging (Beetalk) dimudahkan oleh perkembangan media komunikasi 

itu sendiri yang beriringan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Dengan 

adanya perkembangan dari teknologi komunikasi, manusia berinteraksi dan 

berkomunikasi tanpa harus bertatap muka (face-to-face), melainkan bisa melalui 

telepon dan media komunikasi yang sering digunakan pada masa ini adalah 

berkomunikasi online dengan jaringan internet.“Internet merupakan sebuah 

jaringan antar-komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus-

menerus berbentuk pesan-pesan elektronik” (Severin & Tankard, 2008:6).   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut kemudian bisa diambil rumusan masalah 

sebagai berikut:  Bagaimana motif mahasiswa dalam menggunakan media sosial 

(BeeTalk) sebagai ajang datting ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana motif mahasiswa dalam menggunakan media sosial 

(BeeTalk) sebagai ajang datting  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Akademis 

Diharapkan hasil kajian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam pengembangan ilmu komunikasi. Berkaitan 

dengan aktivitas dan proses komunikasi dalam runag lingkup virtual, baik dari 

sisi pesan, pemanfaatan serta kebijakan menggunakan social massaging.  
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1.4.2 Secara Praktis 

Sebagai proses untuk kelanjutan penulisan skripsi dan bagi pemerintah 

daerah ditekankan pentingnya peningkatan pengetahuan dalam penggunaan 

social media ataupun social massaging dalam runag lingkup masyarakat yang 

lebih luas.  


