
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi yang umumnya dilakukan setiap orang untuk menyampaikan 

atau bertukar pesan yaitu komunikasi verbal, dimana biasanya seseorang bila 

bertemu dijalan secara naluriah mereka akan saling tegur sapa, ketika memasuki 

rumah mengucapkan salam bahkan berterima kasih ketika seseorang telah 

membantu kita. Hakikatnya yakni setiap manusia butuh untuk berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitarnya untuk lebih memperluas wawasan dan 

memperbarui informasi yang telah diketahui dalam dunia global. 

Saat ini perkembangan teknologi sudah sangatlah pesat, khususnya media 

sosial yang sudah banyak bermunculan untuk mempermudah dalam melakukan 

komunikasi, terutama berkomunikasi lintas kota, daerah bahkan negara. Media 

sosial telah digunakan oleh semua kalangan baik itu yang muda ataupun yang 

tua, karena menurut data kementrian komunikasi dan informatika pengguna 

internet saat ini di Indonesia sebanyak 63 juta orang.Dari angka tersebut 95% 

diantaranya menggunakan internet untuk mengakses media social1. 

Media sosial selain memiliki nilai positif, namun disisi lain media sosial juga 

mampu menimbulkan efek negatif untuk para penggunanya. Dalam hal 

1Sumber diambil dari laman web 
:https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di
+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker (diakses pada 28 April 2017, pukul 16.25 wib)

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker
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komunikasi, media sosial disini bisa jadi memicu hilangnya budaya Indonesia 

yang dikenal ramah dengan senyum, sapa dan salamnya yang dikenal sampai ke 

mancanegara sebagai ideologi dan budaya nusantara.Efek negatif yang 

ditimbulkan juga bisa berpengaruh kepada keluarga karena tanpa disadari hal itu 

bisa menyebabkan hilangnya komunikasi dan kehangatan sebuah keluarga.2 

 Faktanya adalah internet merupakan sebuah sarana yang efisien dalam 

memfasilitasi penggunanya untuk melakukan kegiatan komunikasi, dan 

karenanya semua kalangan bahkan semua usia bisa sangat mungkin 

menggunakan fasilitas ini. Fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan hal 

yang mengejutkan, yakni anak usia dini hingga 17 tahun sudah terbiasa surfing, 

browsing dan berkomunikasi melalui internet yang mana seharusnya hal 

semacam ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk memantau dan 

mengarahkan bagaimana penggunaan yang baik dan bijaksana.3 

 Keluarga merupakan lingkungan yang paling dekat dengan anak untuk 

bersosialisasi dan juga tempat dasar pembentukan karakter seseorang, bagaimana 

perilaku seseorang diluar ditentukan oleh seperti apa dia diperlakukan atau 

memperlakukan keluarganya. Jadi diri kita adalah cerminan keluarga kita dan itu 

nantinya yang akan menjadi penilaian dari orang lain. Biasanya didalam sebuah 

keluarga memiliki sistem yang demokrasi, artinya setiap anggota memiliki hak 

                                                             
2sumber diambil dari laman web : 
http://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/20/1642338/Apa.Efeknya.jika.Orangtua.Jarang.Be
rkomunikasi.dengan.Anak. (diakses pada 7 Agustus 2017, pukul 19.41 wib) 
3 Sumber diambil dari laman web :https://kompas.id/baca/utama/2017/05/04/manusia-
berkembang-komplementer/(diakses pada 7 May 2017, pukul 01.59 wib) 

http://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/20/1642338/Apa.Efeknya.jika.Orangtua.Jarang.Berkomunikasi.dengan.Anak
http://lifestyle.kompas.com/read/2014/03/20/1642338/Apa.Efeknya.jika.Orangtua.Jarang.Berkomunikasi.dengan.Anak
https://kompas.id/baca/utama/2017/05/04/manusia-berkembang-komplementer/
https://kompas.id/baca/utama/2017/05/04/manusia-berkembang-komplementer/
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yang sama dalam mengutarakan pendapatnya. Sifat lain yang biasanya dimiliki 

dalam sebuah keluarga adalah keharmonisan, saling menghargai, dan juga 

toleransi. Maka dari itu keluarga nantinya akan mendorong kita menjadi pribadi 

yang jujur walaupun salah akan diselesaikan dan tetap diakui sebagai bagian 

darinya. Kondisi ini dapat terwujud dengan adanya pola komunikasi yang tepa 

sehingga aktivitas atau proses komunikasi dapat berjalan sesuai dengan harapan 

keluarga. 

Pola komunikasi merupakan model dari proses komunikasi, sehingga 

dengan adanya berbagai macam model komunikasi dan bagian dari proses 

komunikasi akan dapat ditemukan pola yang cocok dan mudah digunakan dalam 

berkomunikasi. Pola komunikasi identik dengan proses komunikasi, karena pola 

komunikasi merupakan bagian dari proses komunikasi.Proses komunikasi 

merupakan rangkaian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga menghasilkan 

feedback dari penerima pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul pola, model, 

bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses 

komunikasi. 

Fenomena yang muncul dewasa ini yakni ketika sebuah keluarga telah 

menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi, maka dalam 

kesehariannya akan memberikan dampak berkurangnya intensitas percakapan 

yang terjadi karena segala sesuatunya telah teralihkan secara virtual. Teknologi 

tersebut menciptakan jarak dengan anggota keluarga, masing-masing sibuk 
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dengan gadget sehingga walaupun tinggal dalam rumah yang sama tetapi 

berkomunikasi melalui perantara.4 

Padahal umumnya sebuah keluarga itu dijadikan tempat berbagi dan 

menyelesaikan masalah yang dihadapi karena keluarga orang yang selalu ada 

untuk kita, pada akhirnya media sosial menjadi tempat mencurahkan masalah 

yang sedang dihadapi.Terlebih lagi, semua orang dari berbagai kalangan 

memiliki sarana yang tergolong canggih. Namun, apakah dengan berkembangnya 

teknologi dewasa ini pada akhirnya semua kegiatan atau aktivitas komunikasi 

yang harusnya menjadi sebuah bentuk interaksi sosial baik dengan satu orang 

atau lebih, harus punah dan tergantikan dengan surat elektronik, chat di dinding 

facebook atau bahkan saling berkomentar dan salam sapa melalui twitter.  

Maka dengan demikian penulis merasa sangat tertarik meneliti dan mengkaji 

permasalahan yang terjadi terkait semakin terkikis dan stagnannya komunikasi 

verbal yang diakibat oleh muncul dan semakin berkembangnya teknologi, 

terlebih lagi media sosial, yang akan diberikan judul “Pola Komunikasi 

Keluarga Pengguna Media Sosial (Studi Pada : Keluarga Pengguna Media 

Sosial di Perumahan Kota Wisata Kabupaten Bogor) 

                                                             
4 Sumber diambil dari laman web 
:http://lifestyle.kompas.com/read/2014/02/24/1659142/Tinggal.Serumah.tapi.Kok.Jarang.Ng
obrol. (diakses pada 7 Agustus 2017, pada 20.02 wib) 

http://lifestyle.kompas.com/read/2014/02/24/1659142/Tinggal.Serumah.tapi.Kok.Jarang.Ngobrol
http://lifestyle.kompas.com/read/2014/02/24/1659142/Tinggal.Serumah.tapi.Kok.Jarang.Ngobrol
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti 

menemukan sebuah rumusan masalah dari hal tersebut yaitu: Bagaimana 

pola komunikasi keluarga pengguna media sosial? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi keluarga 

pengguna media social. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

komunikasi, terutama komunikasi didalam sebuah keluarga dan juga 

penggunaan media sosial.Selain itu juga mampu menerapkan teori-teori 

komunikasi didalam kehidupan sehari-hari. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi keluarga, dapat memberikan pengetahuan terkait perubahan pola 

komunikasi didalam keluarga 

b. Bagi pengguna media sosial, agar dapat menggunakan media sosial 

untuk berkomunikasi dengan baik dan tidak melupakan komunikasi 

secara langsung 

c. Bagi pembaca umum, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

bahan referensi untuk meneruskan penelitian ini. 
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