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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Facebook dan Instagram

1. Facebook

Facebook merupakan situs jejaring sosial yang menyediakan bagi para 

penggunanya untuk bergabung dalam suatu komunitas seperti daerah, pekerjaaan, 

dan pendidikan guna berinteraksi dengan pengguna lainnya. Pada tanggal 4 

Februari 2004 Marz Zuckerberg merilis media sosial Facebook. Pada mulanya 

media sosial tersebut hanya diperuntukkan bagi lingkungan sendiri sebagai sarana 

komunikasi antar alumni Harvard dan Ardsley High School. Keanggotaannya 

kemudian diperluas ke berbagai sekolah lainnya di wilayah Boston, Stanford, 

Rochester, Northwestern, NYU, dan Ivy League. Selama setahun sejak dirilis 

semakin banyak perguruan tinggi yang menjadi anggotanya. Baru kemudian pada 

tanggal 11 September 2006, setiap orang dapat mendaftar dan membuat akun di 

Facebook dengan memakai e-mail apa saja. Pengguna bisa memilih untuk join 

dengan satu atau lebih jaringan atau komunitas/grup yang ada di Facebook 

(Priyanto, 2009). 

Facebook memiliki beberapa kelebihan, antara lain: 

a. Penggunaan Facebook cukup mudah dengan fitur yang tersedia cukup

banyak.

b. Apa saja dapat di-share oleh pengguna melalui Facebook, mulai dari tautan,

foto, sampai video yang menunjukkan media sosial ini cenderung lebih

terbuka dibanding dengan media sosial yang lain. Penggunanya juga bisa
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membagikan pengalaman ketika sedang mengunjungi suatu tempat, 

mendengarkan musik kesukaan, atau membaca buku favorit dengan emoticon 

tergantung perasaan.  

c. Facebook juga dapat dilengkapi dengan informasi tentang profil yang 

lengkap, pada halaman profil juga dapat ditampilkan dimana pengguna 

bekerja atau menempuh sekolah dan sebagainya. 

d. Oleh karena pengguna Facebook sangat banyak, maka media sosial ini dapat 

dimanfatkan sebagai sarana untuk promosi dan iklan produk barang dan jasa. 

e. Facebook menyediakan fitur Fans Page dan Group yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana promosi. Pengguna bisa menata album atau postingannya di 

Fan Page dan Group, bahkan pengguna dapat menuliskan harga dan tombol 

terjual (Sold) yang menunjukkan seolah penggunanya punya toko online 

sendiri di media sosial tersebut. 

f. Tersedia fitur album yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk 

mengklasifikasi jenis barang atau jasa yang ditawarkannya. 

g. Pengaturan privasi di Facebook cukup baik. Segala informasi dan postingan 

pengguna dapat ditata dan dilihat oleh siapa pun. 

h. Facebook dapat memunculkan siapa saja teman-teman pengguna yang sedang 

online saat itu. 

Di samping memiliki berbagai kelebihan, Facebook juga memiliki 

beberapa kelemahan antara lain: 

a. Jenis fitur di Facebook terlalu banyak. Tidak semua pengguna paham dengan 

fitur atau menu pengaturan tersebut walaupun pengguna sudah setiap hari 

menggunakan Facebook. 
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b. Tidak sedikit akun Facebook yang dibuat dengan niat tidak baik, seperti 

hanya untuk melancarkan spamming atau sekedar akun kloningan. 

c. Masih banyak pengguna Facebook yang belum terbiasa untuk berbelanja 

secara online sehingga para penjual harus mengajari calon konsumennya 

terlebih dahulu. 

d. Facebook dikenal sebagai media sosial yang sangat sensitif, akibatnya akun di 

Facebook sangat rawan dikenakan pemblokiran. 

e. Masih banyak para pebisnis online di Facebook yang menggunakan cara-cara 

brutal, yakni bermain tag yang dapat berjumlah ratusan dalam sekali posting. 

2. Instagram 

Instagram merupakan media sosial yang memberikan kemudahan bagi 

penggunanya untuk berbagi foto dan video secara online kepada teman-temannya 

(Budiargo, 2015:48). Aplikasi Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan 

rekannya, Mike Krieger yang dirilis pada bulan Oktober 2010. Instagram 

merupakan aplikasi untuk berbagi foto atau gambar kepada teman-teman sesama 

pengguna. Foto-foto yang di-upload di media sosial Instagram bisa dijadikan 

semacam kenangan agar dapat dilihat pada masa mendatang, dan dapat pula untuk 

mengekspresikan kondisi yang tengah terjadi dan sudah terjadi. Pengguna 

Instagram mengharapkan respon dari teman-teman mereka dan saling 

memberikan komentar dan like atas foto atau video yang di-upload. Berdasarkan 

uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Instagram merupakkan jejaring 

sosial yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyebarkan dan berbagi 

informasi, melakukan interaksi dengan khalayak, dan mengenal pengguna 
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Instagram lainnya secara lebih dekat lewat foto-foto dan video yang di-upload 

(Budiargo, 2015:48). 

Instagram adalah media sosial yang saat ini banyak diminati oleh 

khalayak, karena selain cara penggunaannya yang praktis dan mudah, Instagram 

pun punya banyak kelebihan dibanding media sosial lainnya. Beberapa kelebihan 

dari Instagram menurut Jubilee (2012:8) antara lain:   

a. Gratis. Agar dapat memiiliki akun Instagram, tidak butuh mengeluarkan 

biaya, hanya cukup men-download atau membuka situsnya langsung.   

b. Penggunanya banyak. Sejak diluncurkan pada tahun 2012, pengguna 

Instagram di Indonesia kian banyak sampai saat ini, dan akan terus bertambah 

seiring waktu.   

c. Penggunaannya mudah. Instagram menjadi media sosial yang cepat menarik 

perhatian khalayak karena faktor kemudahan dalam penggunaannya. 

Aktivitas seperti memposting foto atau video, mem-follow akun lain, 

memberikan komentar, memberikan like, sampai dengan searching sesuai 

dengan hastag dapat dilakukan dengan sangat mudah di Instagram.   

d. Kemudahan dalam promosi. Melalui Instagram penggunanya bisa 

melaksanakan beragam cara untuk promosi dengan mudah. Contohnya 

dengan memakai hastag, memakai jasa endorsement, atau memakai metode 

paid promote.   

e. Terkoneksi dengan media sosial lainnya. Instagram memiliki kelebihan 

berupa memberikan koneksi dengan beberapa media sosial lain. Hal ini 

memberikan kemudahan tersendiri bagi pengguna sebab tidak butuh berulang 

kali melakukan posting ke media lainnya. 
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Berdasarkan berbagai kelebihan yang dipaparkan tersebut di atas, maka 

Instagram juga memiliki sejumlahh kelemahan, antara lain:   

a. Pengguna harus update secara berkala. Hampir sama dengan Twitter, 

Instagram memiliki timeline yang berjalan sangat cepat dari waktu ke waktu. 

Hal ini menuntut para penggunanya untuk sesering mugkin mem-posting foto 

atau videonya.  

b. Spamming. Beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh Instagram dalam hal 

berinteraksi, menjadikan media sosial ini sangat rawan terhadap spam. Tetapi, 

para penggunanya dapat mengatasi hal ini yakni dengan menerapkan private 

pada akunnya agar terhindar dari aksi spam. 

c. Kompetisi yang ketat. Pengguna Instagram yang sekarang ini kian meningkat 

jumlahnya, maka dapat menimbulkan banyaknya pesaing atau kompetitor 

dengan postingan foto atau video yang lebih menarik dan bagus (Jubilee, 

2012:13). 

 

B. Gambaran Umum Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM 

Berdasarkan terminologinya pengertian mahasiswa berasal dari dua kata 

yang membentuknya. Kata ‘maha’ yang berarti paling, dan kata ‘siswa’ yang 

berarti pelajar, sehingga mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang paling tinggi 

tingkatannya. Mahasiswa sebagai seorang pelajar yang berada pada level paling 

tinggi, tentu saja dianggap sudah terpelajar, karena mahasiswa tinggal 

menyempurnakan keilmuannya dan keterampilannya sampai benar-benar dapat 

menjadi insan terpelajar yang paripurna. Keberadaan seorang mahasiswa 

memberikan harapan bagi masyarakat, dimana harapan tersebut terbagi 
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berdasarkan stratanya, yaitu untuk strata S1, seorang mahasiswa diharapkan dapat 

memahami suatu konsep, mampu memetakan permasalahan dan memilih 

alternatif solusi terbaik sesuai dengan kedalaman pemahaman konsep yang telah 

dipelajarinya. Pada strata S2, mahasiswa diharapkan dapat merumuskan sesuatu 

yang bermanfaat atau bernilai lebih dalam bidangnya. Adapun pada strata S3 

diharapkan mahasiswa dapat memberikan kontribusi keilmuan terbaru dalam 

bidangnya.  

Pada ketiga strata tersebut, terdapat hal yang secara konsisten harus dapat 

terus ditampilkan oleh mahasiswa, yakni dalam hal menghadapi suatu 

permasalahan, seorang mahasiswa harus mampu menganalisis masalah tersebut. 

Mencari bahan-bahan penunjang guna lebih memahami permasalahan yang 

dianalisis. Kemudian mengemukakan berbagai alternatif solusi dan memilih salah 

satu solusi melalui pertimbangan yang matang dan ilmiah. Pada gilirannya 

mahasiswa harus dapat mempresentasikan pilihan solusi tersebut kepada orang 

lain sebagai perpertanggungjawaban atas pemilihan solusi yang dipilih.  

Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa mahasiswa sebenarnya hanya sebutan 

akademis bagi siswa atau murid yang sudah sampai pada jenjang pendidikan 

tertentu dalam masa pembelajarannya. Mahasiswa secara harfiah berasal dari 

gabungan dua kata bahasa Indonesia, yaitu kata maha yang berarti tinggi dan kata 

siswa yang berarti subyek pembelajar. Oleh karena itu, dari segi bahasa, 

mahasiswa berarti pelajar yang tinggi atau individu yang tengah belajar di suatu 

perguruan tinggi. Tetapi jika memaknai mahasiswa cuma sebagai subyek 

pembelajar, maka amatlah sempit pemikiran tersebut, karena meski mahasiswa 
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diikat oleh suatu definisi studi, namun mengalami perluasan makna tentang 

keberadaan dan peran yang dimainkannya. Lalu pada perkembangan berikutnya 

mahasiswa kemudian tidak lagi diberi makna cuma sebatas pada subyek 

pembelajar, namun turut mengisi pengertian tentang pembelajaran.  

Mahasiswa merupakan individu pembelajar yang tidak hanya duduk di 

bangku kuliah dengan mendengarkan kuliah dari dosen, setelah itu pulang dan 

menghapal pelajaran di rumah guna persiapan menghadapi Ujian Tengah 

Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Mahasiswa juga dituntut agar 

dapat menjadi ikon pembaharu dan pelopor perjuangan yang respek dan tanggap 

terhadap berbagai isu sosial serta permasalahan yang melanda umat dan bangsa. 

Mahasiswa merupakan pelajar atau individu yang mengikuti pembelajaran 

di suatu institusi pendidikan tinggi. Pada beberapa negara, istilah bahasa Inggris 

adalah diperuntukkan bagi individu yang menghadiri suatu kegiatan perkuliahan 

di perguruan tinggi, sedangkan anak sekolah di bawah usia 18 tahun disebut 

sebagai murid dalam bahasa Inggris. Dalam pengertian secara luas, mahasiswa 

dipergunakan bagi siapa pun yang sedang menerima pembelajaran. 

Prodi Ilmu Komunikasi UMM terbilang sukses dalam upaya 

mempertahankan akreditasi A pada tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 

106/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/2013. Prestasi tersebut kemudian menjadi 

pelengkap tercapainya juga akreditasi institusi yang juga bernilai A. Selain 

prestasi tersebut, Prodi Ilmu Komunikasi juga memperoleh predikat sebagai Prodi 

Terbaik Tingkat Universitas (http://komunikasi.umm.ac.id, 2018).  
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Prodi Ilmu Komunikasi UMM merupakan salah satu Prodi di lingkungan 

UMM yang dapat diandalkan. Hal ini tampak dari tingginya animo mahasiswa 

baru yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, materi 

kurikulumnya terus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, 

serta memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh Prodi Ilmu Komunikasi lainnya 

di Indonesia. Prodi Ilmu Komunikasi dalam kiprahnya selama ini menggalakkan 

gerakan Literasi Media, yaitu gerakan dimana setiap proses belajar mengajar dan 

aktivitas akademik di kampus berada dalam naungan Literasi Media tersebut 

(http://komunikasi.umm.ac.id, 2018).  

Sementara itu gairah civitas akademika juga tampak jelas. Pada tingkat 

mahasiswa, Prodi Ilmu Komunikasi punya kelompok peminat kajian. Di antaranya 

Journalistic Club (peminat kajian jurnalistik), PR Club dan Eskalator (komunitas 

mahasiswa peminat kajian Public Relations), Kociris (peminat kajian Riset 

Komunikasi), AV Club (peminat kajian Audio Visual), ditambah lagi dengan 

adanya Himpunan Mahasiswa Komunikasi (HIMAKOM) dan Jurnalistik 

Fotografi Club (Jufoc) (http://komunikasi.umm.ac.id, 2018). 

Prodi Ilmu Komunikasi senantiasa memberikan motivasi kepada para 

mahasiswa untuk berkarya melalui sejumlah praktikum. Karya yang ditunjukkan 

tidak hanya memiliki manfaat secara keilmuan bagi mahasiswa, tetapi juga 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.  Salah satu karya asli 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi adalah Kampung Warna-Warni Jodipan di Kota 

Malang yang saat ini publikasinya telah mendunia (http://komunikasi.umm.ac.id, 

2018). 

 


