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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

“…We have stopped for a moment to encounter each other, to meet, to love, 

to share. This is so precious moment” - The Alchemist, Paulo Coelho 

Komunikasi interpersonal yang baik adalah salah satu skill paling penting 

untuk kita kembangkan. Setiap hal yang kita hadapi dari lahir sampai dengan 

meninggal dipengaruhi oleh kemampuan kita berhubungan dengan orang lain 

dimana kita menunjukkan seberapa baik kita mengenal diri kita sendiri. 

Miller dan Steinberg menyatakan bahwa komunikasi sebagai proses yang 

eksis bersama dengan dimensi waktu. Tujuan mereka adalah untuk 

mendeskripsikan perubahan yang terjadi sebagaimana para komunikator belajar 

lebih tentang satu sama lain melalui interaksi berulang. Dengan begitu, kita akan 

tahu seberapa besar perkembangan suatu hubungan interpersonal antara dua 

individu. Selain komunikasi, teknologi juga merupakan suatu fenomena yang ikut 

berkembang bersama waktu (Trenholm 1986:145). 

Sebagai manusia yang hidup di era modern, paham teknologi merupakan 

salah satu bukti bahwa kita mengikuti arus perubahan. Beberapa dekade terakhir 

ini, teknologi komunikasi baru menyebabkan beberapa perubahan dalam hidup 

kita. Teknologi yang berkembang juga menyebabkan perubahan pada individu 

dalam menangkap konsep komunikasi itu sendiri. Komunikasi yang dulunya 

identik dengan antar individu yang saling bertatap muka dan melakukan interaksi 

real-time, kini berkembang dengan adanya bantuan jaringan internet. Adanya 
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internet memudahkan individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya di 

berbagai belahan dunia dengan bantuan jaringan internet tersebut. 

Internet sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Internet pertama 

kali muncul pada tahun 1969 dan baru masuk di Indonesia sekitar tahun 1990 an. 

Kedatangan internet di Indonesia menimbulkan berbagai pro dan kontra. 

Bagaimana tidak, dengan adanya internet semua informasi dan komunikasi dapat 

diakses oleh semua orang tanpa batas. Hal ini yag juga kadang menyebabkan 

adanya tersebarnya informasi atau pun kemudahan komunikasi berbasis internet 

yang tidak sesuai dengan kesiapan baik secara mental atau umur si pengguna 

internet sendiri. 

Roger Fiddler dalam bukunya Mediamorphosis menyebutkan bahwa 

komunikasi berbasis internet menjadi salah satu hal yang paling berpengaruh dan 

menjadi suatu kebutuhan sehari-hari di beberapa tahun ke depan. Terbukti selama 

perkembangannya sampai saat ini, survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet pada tahun 

2016 mencapai 132,7 juta pengguna. Jumlah tersebut meningkat 50% dari 

pengguna tahun 2014 yang hanya 88 juta. Hasil ini menunjukkan bagaimana 

internet terus berkembang dalam kehidupan sehari-hari dan terus merangkak naik 

untuk menjadi kebutuhan pokok. 

Tingginya minat pada internet juga didukung oleh adanya perkembangan 

teknologi gadget yang mengimbangi kebutuhan pengguna internet sehari-hari. 

Gadget ini nantinya yang memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi satu 

sama lain dengan dukungan media sosial. Media sosial adalah salah satu wujud 
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dari perkembangan internet dimana media sosial memfasilitasi kebutuhan manusia 

dalam berkomunikasi. 

Tujuan awal dari adanya media sosial adalah untuk memudahkan orang-

orang berkomunikasi dengan bantuan internet tanpa harus tatap muka secara 

langsung. Dalam 10 tahun terakhir, media sosial menjadi salah satu yang memiliki 

pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial sendiri menempati 

posisi pertama dalam penggunaan fungsi internet sebesar 97,4% atau 129,2 juta 

dari 132,7 juta pengguna, mengalahkan fungsi internet lainnya seperti belanja 

online, hiburan dan akses berita (Survei Internet APJII [PDF File]). 

Fakta ini mengingatkan kita bahwa hubungan Interpersonal melalui media 

elektronik juga sama pentingnya dengan interaksi face to face. Hubungan 

Interpersonal melalui media elektronik –dalam hal ini media sosial– sudah  tidak 

asing lagi. Media sosial merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari 

kekuatan internet dan sukses menghadirkan tren baru dalam proses komunikasi. 

Kemudahan yang dihadirkan media sosial menjadi faktor penting eksisnya media 

ini. Media sosial sendiri terus berkembang bersama dengan teknologi dan internet. 

Munculnya media sosial memang bermanfaat untuk menghilangkan jarak 

antar penggunanya, seperti mempertemukan orang-orang dari belahan dunia lain 

yang memiliki ketertarikan yang sama dengan kita, sebagai ajang menyampaikan 

ekspresi, mencari inspirasi, berbagi informasi sampai dengan kebutuhan 

berinteraksi dengan teman di sekoah, dan rekan kerja. Hal ini diharapkan 

membantu kita dalam meningkatkan kemampuan bersosialisasi tanpa batas ruang 

dan waktu. 
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Adanya media sosial juga memiliki dampak buruk yang cukup 

berpengaruh dengan kehidupan sosial si pengguna. Pengguna media sosial 

kebanyakan akan memilih untuk menghabiskan waktu berkomunikasi dengan 

media dan tidak melakukan interaksi tatap muka. Hal inilah yang membuat 

seseorang mengalami penurunan kemampuan bersosialnya apabila dibandingkan 

dengan komunikasi tatap muka. Hal ini didukung oleh penelitian di University of 

Bergen, dimana penelitian tersebut menyatakan bahwa sebagian besar pengguna 

sosial media adalah mereka yang memiliki kemampuan sosial dibawah rata-rata 

(Sidharta,2014). Kesimpulan tersebut muncul secara wajar ketika kita banyak 

menemui bagaimana seseorang terlihat diam dikesehariannya justu lebih aktif di 

sosial media mereka. Hal ini menjadi berbanding terbalik dengan tujuan awal dari 

adanya media sosial.  

Sednagkan peneliti di Harvard memiliki pendapat berbeda. Mereka 

mengadakan sebuah eksperimen dengan mengukur aktivitas otak seseorang dan 

memberikan pilihan untuk membicarakan tentang diri mereka, orang lain, atau 

menjawab pertanyaan. Hasil dari eksperimen tersebut, mereka menemukan bahwa 

ketika seseorang sedang membicarakan tentang dirinya sendiri, ada bagian otak 

yang terasosiasi dengan mendapatkan imbalan yang aktif, lebih aktif daripada 

pada saat membicarakan topik lain. Dengan kata lain, seseorang yang ketagihan 

media sosial adalah sifat dasar kita yang selalu menginginkan orang lain 

mengetahui dan berbagi informasi diri kita sendiri. 

Hasil eksperimen ini mengimplikasikan bahwa media sosial memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi kemampuan berkomunikasi penggunanya 

sehingga pengguna merasa ketagihan dalam melakukan interaksi melalui media 

http://malesbanget.com/2014/04/6-hal-yang-tanpa-disadari-bikin-orang-jomblo-terus
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sosial. Adanya ketagihan menggunakan media sosial sendiri juga dikarenakan 

keinginan penggunanya untuk diperhatikan dan diperbincangkan. Pengguna media 

sosial cenderung berkurang kemampuan sosialnya dalam berinteraksi secara tatap 

muka, tetapi justru akan aktif dimedia sosial terutama saat membicarakan dirinya 

sendiri. 

Joseph Walther (Griffin;2006) dalam teorinya Social Information Processing, 

menjelaskan bagaimana seorang individu dapat membangun sebuah hubungan hanya 

melalui aplikasi berbasis internet (media sosial) tanpa harus menemui seseorang tersebut 

secara langsung. 

Salah satu nya adalah dengan instant messanging. Instant Messaging (IM) 

adalah salah satu dari macam media sosial yang tersedia. Fasilitas yang diberikan oleh 

instant messaging memudahkan kita dalam berinteraksi dengan individu lainnya tanpa 

tatap muka dengan lawan bicara melalui bantuan internet. Di Indonesia sendiri, 

perkembangan penggunaan IM dikuasai oleh lima aplikasi dominan; BBM, Whatsapp, 

LINE, FB Messanger dan Telegram (Indonesia Messenger Trend 2016 [PDF File]). 

Blackberry meraih posisi pertama pada tiga fungsi IM pada pengguna; 

yaitu untuk berhubungan dengan teman sekolah (64,38%), dengan rekan kerja 

(57,82%) dan berhubungan dengan keluarga (66,89%). Sedangkan LINE berada 

di posisi kedua untuk katagori berhubungan dengan teman sekolah (50,19%) dan 

Whatsapp di posisi kedua pada katagori berhubungan dengan rekan kerja (50,68%) 

serta keluarga (47,39%). 

Namun, pada bagian pembentukan sebuah group, LINE memiliki rata-rata 

lebih tinggi dibandingkan dengan group yang dimiliki di BBM dan Whatsapp 

dimana LINE memiliki rata-rata tiga group dalam tiap responden. Hal ini 
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menjadikan LINE merupakan aplikasi instant mesanging yang membuat 

pengguna merasa nyaman dalam membentuk sebuah grup pertemanan. 

"Saat ini, tak kurang dari 90 juta netizen Indonesia merupakan pengguna 

layanan chatting asal Jepang tersebut. Sebanyak 80 persen di antaranya 

(72 juta) merupakan pengguna aktif bulanan alias Monthly Active 

Users (MAU)”. (Bohang,2016) 

Meskipun banyak sekali layanan online selama ini yang diberikan, 

kebanyakan pengguna percaya bahwa orang-orang lebih mencari sebuah 

kelompok atau komunitas yang didasari oleh ketertarikan dan kebutuhan yang 

sama. Melihat hal ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana individu berinteraksi 

dengan individu lainnya dalam sebuah kelompok melalui dunia maya dimana 

pengguna tidak membutuhkan real place untuk melakukan interaksi tatap muka 

melainkan hanya melalui pesan instant.  

Dengan demikian, peneliti mencari suatu peristiwa dimana suatu interaksi 

dalam kelompok bermula dari sebuah instant messaging. Peneliti akan melihat 

bagaimana bagaimana interaksi didalam kelompok tersebut dalam menjaga 

hubungan mereka satu sama lain. Dalam hal ini peneliti memilih kelompok 

mahasiswa/i yang tergabung dalam kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN). Para 

mahasiwa/i tersebut berada dalam sebuah kelompok yang terbentuk melaui sistem 

acak untuk mencapai suatu tujuan. Seperti yang kita tahu, program KKN adalah 

mata kuliah yang diwajibkan bagi seluruh mahasiwa/i Universitas 

Muhammadiyah Malang. KKN sendiri memiliki berbagai macam kisah yang 

terjadi selama 20 tahun dilaksanakan sejak 1987. Tidak henti-hentinya cerita baik 

buruk, bahagia, romantis sampai horor sekalipun terun-temurun diceritakan. 
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Tahun demi tahun, sistem semakin berkembang untuk mempermudah 

mahasiswa/i memperoleh informasi atas kegiatan KKN. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengumuman pembagian 

kelompok secara online pada website dppm (dp2m.umm.ac.id). Fakta ini 

menambah daftar panjang bagaimana media online telah berpengaruh besar dalam 

keseharian kita yang semakin memudahkan mendapatkan informasi. Setelah 

masing-masing anggota kelompok mengetahui kelompok berapa mereka berada, 

mereka mulai mencari anggota lainnya melalui media sosial, tanpa bertemu secara 

tatap muka terlebih dahulu. Mereka menggunakan aplikasi Line untuk 

menemukan satu sama lain dan membentuk sebuah grup didalam aplikasi tersebut. 

           

Gambar 1.1 Interaksi pertama pembentukan kelompok KKN 52 

Gambar diatas merupakan bagaimana mereka menemukan dan bergabung 

dengan grup Line kelompok masing-masing. Anggota didalamnya bergabung 

tanpa bertatap muka terlebih dahulu. Dari hal yang disampaikan diatas, peneliti 

ingin mengetahui bagaimana penerapan teori Social Information Processing pada 

sekelompok mahasiswa/i di instant messaging dimana mereka melakukan 
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interaksi pertama bukan dari pertemuan face to face melainkan dari media sosial. 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti mengangkat judul “Penerapan Social 

Information Processing theory dalam Kelompok Mahasiswa Melalui Instant 

Messaging”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan social information processing theory 

dalam kelompok mahasiswa melalui instant messaging. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang 

penerapan social information processing theory dalam kelompok mahasiswa 

melalui instant messaging. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat 

memperdalam pengetahuan juga teori yang berhubungan dengan studi 

ilmu komunikasi. Penelitian ini juga lebih membuka wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis terhadap gejala atau realitas sosial yang ada di 

masyarakat dan menarik untuk diteliti. 
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

bagi peneliti mengenai realita media sosial sebagai media dalam

membangun sebuah hubungan antar personal.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk bisa

memahami bagaimana membangun komunikasi dan interaksi yang

efektif.


