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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern ini, internet merupakan hal yang tidak asing lagi bagi 

masyarakat Indonesia. Tidak di pungkiri bahwa internet membawa kemudahan 

dalam berkomunikasi. Adanya keingintahuan atas informasi dan 

berkomunikasi dengan orang lain menjadikan internet sebagai salah satu 

teknologi yang tepat dan mudah karena dapat di akses kapanpun dan 

dimanapun. Peran serta masyarakat dalam berkembangnya teknologi yang 

dihasilkan oleh internet ini meluas hingga ke berbagai kalangan, mulai dari 

kalangan pejabat, karyawan perusahaan, pelajar hingga ibu rumahtangga.  

Penggunaan media komunikasi dan internet oleh masyarakat Indonesia 

sangat erat hubungannya dengan penggunaan media sosial seperti messenger 

atau chat app. Indonesia kini menjadi salah satu negara yang cukup aktif 

dalam penggunaan media sosial. Perkembangan internet diiringi dengan 

kemajuan teknologi di bidang komunikasi yang bertujuan untuk memudahkan 

proses komunikasi manusia agar lebih efektif dan efisien.  Salah satunya 

adalah Smartphone, Smartphone merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan teknologi saat ini. Saat ini dalam Smartphone 

terdapat aplikasi chatting yang dapat digunakan masyarakat untuk bertukar 

informasi serta berkomunikasi. Salah satu yang paling diminati masyarakat 

saat ini adalah aplikasi  WhatsApp, karena WhatsApp merupakan aplikasi 

chatting yang private. Oleh karena itu peneliti memilih aplikasi WhatsApp 
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sebagai bahan penelitian dibandingan aplikasi lain seperti 

BBM,LINE,KakaoTalk dan lain sebagainya. 

WhatsApp Messager merupakan aplikasi pesan yang dapat kita 

gunakan untuk bertukar informasi dengan mengirim pesan,gambar, file, video, 

lagu bahkan obrolan online. Dengan WhatsApp kita dapat berkomunikasi 

dengan orang yang juga memiliki aplikasi yang sama dan tersambung dengan 

koneksi internet. Saat ini hampir semua kalangan sudah memiliki aplikasi 

WhatsApp tidak hanya mahasiswa, dosen, pejabat, bahkan ibu rumahtangga 

pun juga banyak yang sudah  menggunakan  WhatsApp. 

Pada era modern ini, masyarakat khususnya di kalangan ibu-ibu yang 

bernaung dalam organisasi PKK yang berada di RT.09 RW.02 desa Pendem 

memanfaatkan kemajuan teknologi dibidang komunikasi yaitu menggunakan 

aplikasi WhatsApp grupchat untuk bertukar kabar, bertukar pikiran, serta 

berdiskusi tentang berbagai informasi. Komunikasi merupakan unsur yang 

sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu organisasi, di mana 

adanya informasi dapat disebar luaskan kepada anggota dengan cepat. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Penggunaan Instant Messaging WhatsApp terhadap 

Efektivitas Penyebaran Informasi” untuk mengetahui adakah pengaruh 

penggunaan instant messaging WhatsApp terhadap efektivitas penyebaran 

informasi dalam organisasi PKK Rt.09 Rw.02 yang ada di desa Pendem. Dan 

peneliti memilih ibu-ibu PKK Rt.09 Rw.02 yang ada di desa Pendem sebagai 

objek yang diteliti karena dalam lingkungan tersebut termasuk lingkungan 
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masyarakat yang menengah keatas dan cenderung terbuka pada hal-hal baru 

khususnya teknologi.  

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian ini adalah yaitu adakah pengaruh 

penggunaan instant messaging WhatsApp terhadap efektivitas penyebaran 

informasi dikalangan ibu-ibu PKK Rt.09 Rw.02 desa Pendem? 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 

menganalisis adanya pengaruh penggunaan instant messaging WhatsApp 

terhadap efektivitas penyebaran informasi dikalangan ibu-ibu PKK yang 

berada di Rt.09 Rw.02 desa Pendem. 

I.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini nantinya, diharapkan bisa membantu 

mahasiswa dan akademisi studi komunikasi dalam memperluas 

pemahaman mengenai pengaruh penggunaan instant messaging WhatsApp 

terhadap efektivitas penyebaran informasi. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini untuk menerapkan ilmu yang diterima peneliti 

selama peneliti menjadi mahasiswa ilmu komunikasi,sekaligus memberi 

masukan kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang teknologi 

komunikasi. 

 


