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BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Media Sosial

a. Sejarah Media Sosial

Revolusi. Itulah yang terjadi dengan perkembangan media

sosial (medsos). Makin cepat, beragam, unik, merambah beragam

segmen dan berkarakteristik. Medsos tumbuh pesat berkat

internet. Tentang kelahiran internet sendiri tidak ada

kesepahaman. Apakah lahir ketika adopsi TCP/IP ataukah ketika

World Wide Web (WWW) muncul. Namun, momen monumental

jaringan global tersebut terjadi pada 29 Oktober 1969 lalu.1

Media sosial telah menjadi bagian integral masyarakat

modern. Bakan beberapa jaringan sosial memiliki pengguna yang

jumlahnya lebih banyak daripada populasi warga kebanyakan

Negara. Selalu saja ada ruang virtual yang begitu diminati oleh

penggunanya. Ada akun- akun untuk berbagi foto, video, status

terbaru, salin menyapa dan bertemu secara virtual dengan teman-

teman baru dan teman- teman lama. Selalu ada jalur melalui

1 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Optimalisasi Media
Sosial,(Jakarta, Humas Kementerian Perdagangan,2014), h. 10
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media sosial terhadap kebutuhan akan beragam informasi dan

komunikasi yang muncul di masyarakat.2

Pada tanggal 29 Oktober 1969, komputer SDS Sigma 7

milik University of California Los Angeles (UCLA) Amerika

Serikat (AS) sukses mengirim pesan ke komputer SRI di

Universitas Stanford yang jauhnya 560 km. Pesan yang

bersejarah itu dikirim oleh peneliti UCLA Bill Duvall kepada

rekannya di Stanford, Charley Kline sekitar pukul 22.30 waktu

setempat. Pesan berupa teks itu dikirim via jaringan packet

switching Advanced Research Project Agency NET

(ARPANET), yang dalam perkembangannya menjadi cikal bakal

dari tulang punggung jaringan internet modern bersama TCP/IP.

Dari sukses pengiriman kata “Login” itu, internet yang

awalnya menghubungkan beberapa kampus di AS, kelak berubah

menjadi jaringan global. Dalam kurun 45 tahun internet

berevolusi sehingga menghubungkan jutaan komputer dengan

beragam jenis konten, mulai dari data, musik, gambar, hingga file

video beresolusi tinggi dengan kecepatan tinggi pula. Asosiasi

profesional teknologi dari Institute of Electrical and Electronics

2 Ibid, h. 14
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Engineers (IEEE) dalam sebuah plakat menyatakan UCLA

sebagai tempat lahir internet.3

Embrio medsos sendiri bermula pada era 70-an, tepatnya

tahun 1978, saat sistem papan buletin atau bulletin board system

(BBS) ditemukan oleh Ward Christensen dan Randy Suess yang

merupakan pecinta dunia komputer. Sistem papan ini

memungkinkan pengguna (user) untuk bisa berhubungan dengan

orang lain memakai surat elektronik atau pun mengunggah dan

mengunduh melalui perangkat lunak yang tersedia saat itu. Ini

merupakan awal sebuah komunitas virtual dalam lingkup

terbatas. Kala itu konektivitas internet berlangsung menggunakan

saluran telepon yang terhubung dengan modem.4

Bak jamur yang tumbuh di musim hujan, dalam waktu

singkat bermunculan situs sosial interaktif lain menyusul

Friendster. Seakan Friendster tidak dibiarkan eksis sendirian

dalam jangka waktu lama, karena sejak 2003 terus bermunculan

berbagai medsos dengan seabrek keunggulan, keunikan,

karakteristik dan segmentasi yang beragam. LinkedIn yang lahir

tahun 2003, muncul semata-mata tidak hanya untuk bersosialisasi

saja. Situs ini juga bermanfaat untuk bertukar informasi

3 Ibid, h. 18
4 Ibid, h. 19
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mengenai pekerjaan atau mencari pekerjaan, sehingga fungsi

medsos makin berkembang.5

Sebuah layanan jejaring sosial biasanya terdiri atas

representasi setiap penggunanya dalam wujud profil, aktivitas,

relasi sosial, dan sejumlah layanan tambahan. Layanan itu

biasanya berbasis web dan penggunanya berinteraksi melalui

internet, seperti pesan instan, surat elektronik dan mengunduh

foto, gambar atau video.

Berbagai situs jejaring sosial memudahkan pengguna

untuk berbagi ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara,

ajakan dan ketertarikan di dalam jaringan individu masing-

masing orang. Selain layanan jejaring sosial bersifat terpusat

pada individu, sosok atau tokoh, berkembang pula layanan

komunitas yang sifatnya lebih terpusat pada grup atau kelompok

bersama.

Pada tahun 2004 Facebook lahir. Situs jejaring sosial ini

sampai kini masuk dalam jajaran lima besar yang paling dikenal

karena memiliki banyak anggota. Memasuki tahun 2006,

penggunaan Friendster dan MySpace mulai tergeser dengan

adanya Facebook. Situs ini dengan corak tampilan yang lebih

5 Ibid. h. 21-22
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modern memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses

informasi seluas-luasnya.

Tahun 2006 Twitter lahir. Kemunculan Twitter

menambah jumlah situs sosial bagi kaum muda. Pengguna

Twitter hanya bisa meng-update status yang bernama tweet atau

kicauan, dan dibatasi hanya 140 karakter saja. Twitter

menggunakan sistem mengikuti-tidak mengikuti

(followunfollow), di mana seseorang dapat melihat status terbaru

dari orang yang diikuti (follow).6

b. Pengertian Media Sosial

Dengan terus bermunculannya situs-situs medsos, secara

garis besar medsos bisa dikatakan sebagai sebuah media online,

di mana para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis

internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten

berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual

yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.

Internet, medsos dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan

yang sulit dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini

medsos yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa

jejaring sosial, blog dan wiki.

6 Ibid, h. 23
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Merebaknya situs medsos yang muncul menguntungkan

banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi

dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang

memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs

jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan

tetapi ada pula dampak negatif dari medsos, yakni berkurangnya

interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka,

munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika

dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi

serta peraturan.7

Pada dasarnya medsos dapat dibagi menjadi enam jenis,

yaitu:

1. proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk

dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-

konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.

2. blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam

mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan,

pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal,

seperti Twitter.

7 Ibid. h. 25
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3. konten atau isi, di mana para user di website ini saling

membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book,

video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Youtube.

4. situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk

terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat

pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau

diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook.

5. virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D

dapat muncul dalam wujud avatar-avatar sesuai keinginan dan

kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil

wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online

game.

6. virtual sosial world, merupakan aplikasi berwujud dunia

virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada

dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang

lain. Virtual sosial world ini tidak jauh berbeda dengan

virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan

berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.8

Dengan muatan seperti itu, maka medsos tidak jauh dari

ciri-ciri berikut ini:

8 Ibid, h. 26



29

a. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang

dan tidak terbatas pada satu orang tertentu;

b. isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada

gerbang penghambat;

c. Isi disampaikan secara online dan langsung;

d. Konten dapat diterima secara online dalam wakt  lebih cepat

dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu

interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;

e. Medsos menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor

yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;

f. Dalam konten medsos terdapat sejumlah aspek fungsional

seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing),

kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan

kelompok (group).9

Tak bisa dipungkiri, medsos dalam perkembangan media

telah mengambil bentuk yang menandingi media-media

konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media

cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena medsos tidak

membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan

tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif

seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

9 Ibid, h. 27



30

Pengguna medsos bahkan bisa aktif, mengambil peran dan

independen dalam menentukan konten-konten dalam medsos

kapan pun dan di mana pun. User medsos bebas untuk mengedit

seperti mengurangi dan menambahkan, menyebarkan, serta

memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun

berbagai bentuk konten yang lain.

Pada tahun 2014 ini data termutahir menunjukkan

pengguna internet dunia diperkirakan sudah melampaui 2,2

miliar atau sekitar 30 persen dari total populasi di dunia.

Kemudian untuk pengguna Facebook, pada tahun 2012 baru

mencapai 1 miliar dan pada tahun 2014 ini sudah mencapai 1,2

miliar pengguna. Sedangkan YouTube, pada tahun 2013 lalu

rata-rata memiliki lebih dari 850 juta pengguna setiap bulannya.10

Catatan angka-angka di atas hendak berbicara bahwa dari

tahun ke tahun pengguna internet dan medsos bakal makin

banyak. Di Indonesia sendiri diprediksi penggunanya dalam

beberapa tahun ke depan akan meningkat tajam. Dalam

lingkungan pendidikan saja, dengan diterapkannya Kurikulum

2013, maka dalam aktivitas dan proses mengajarnya guru dituntut

untuk banyak menggunakan internet dan medsos untuk

memperkaya materi pelajaran. Tidak terkecuali para murid dan

10 Ibid, h. 28
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orang tuanya, juga dituntut untuk aktif menggali informasi

melalui internet dan medsos.

c. Etika Bermedia Sosial

Budaya baru dalam pemanfaatan waktu dihadirkan oleh

media sosial (medsos). Penggunaan medsos kini tidak hanya pada

waktu luang (leisure time) saja, namun juga pada jam-jam

penting atau pokok karena dimanfaatkan sebagai sarana untuk

bekerja. Batasan waktu, ruang dan jangkauan menjadi hilang,

sehingga gaungnya pun menjadi luas tanpa sekat-sekat seperti

pada efek dari media konvensional. Oleh karena itu, kearifan

dalam pemakaian medsos harus diperhatikan karena dampaknya

sulit diprediksi, apalagi kalau kontennya melanggar kepatutan,

etika, nilai-nilai  dalam masyarakat, budaya dan norma hukum.

Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam penggunaan

akun-akun medsos. Pertama, memakai dengan Bijaksana agar

tidak merugikan pihak lain. Untuk menjadi bijaksana, paling

tidak kita harus memahami etiket atau nilai-nilai yang baik dan

benar dalam menggunaan medsos. Kedua, memakai dengan hati-

hati agar tidak menjadi korban atau dirugikan oleh pihak lain

yang menyalahgunakan medsos. Unsur kehati-hatian itu bisa

diawali dengan melakukan proteksi berlapis-lapis demi

keamanan akun, agar tidak bisa dibajak oleh pelaku kejahatan.



32

Ketiga, pengguna medsos harus selalu melakukan crosscheck dan

recheck terhadap informasi yang janggal dan tidak wajar, paling

tidak jika sudah UUD atau ujung-ujungnya uang.11

Medsos telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

Indonesia dengan peran sangat signifikan dalam komunikasi

modern. Infiltrasi penggunaan internet serta perangkat Teknologi

komunikasi seperti tablet dan smartphone yang sangat marak

menjadi salah satu pendorong pertumbuhan situs-situs jejaring

baru pertemanan dan informasi. Simak saja, hamper semua

smartphone dijejali dengan lebih dari dua aplikasi medsos yang

semua dimanfaatkan oleh pemiliknya.

Secara global, penggunaan medsos menunjukkan

fenomena pertumbuhan yang sulit dihentikan. Digital Insights,

pada September 2013 menyebutkan jumlah pengguna medsos

seperti Facebook telah mencapai 1,15 miliar. Tidak sampai empat

bulan, tepatnya pada akhir Januari 2014, The Next Web melansir

pengguna aktif gurita jejaring sosial ini telah mencapai 1,23

miliar. Pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2014 ini

diperkirakan mencapai 80 juta lebih atau nomor empat terbesar di

dunia.

11 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Panduan Optimalisasi Media
Sosial, op.cit , h. 42
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Kemudahan dalam mengakses akun medsos telah

membuat medsos tidak bisa dipisahkan dari kehidupan

masyarakat. Mereka dapat melakukannya di mana saja, kapan

saja, dengan siapa saja, dan tentang apa saja. Medsos telah

menjadi backbone (tulang punggung) dalam komunikasi abad

digital ini. Akan tetapi selain dampak positif yang ditimbulkan

berkat fungsi dan tujuannya, medsos juga memunculkan sisi

kelam, menyimpang, dan negatif dari hubungan komunikasi.

Medsos yang seharusnya difungsikan untuk tujuan baik, telah

dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan jahat.

d. Macam- Macam Aplikasi Media Sosial

Melihat banyak dan beragamnya jenis medsos yang ada,

tampaknya sulit untuk menemukan jawaban yang benarbenar

tepat atas pertanyaan tersebut. Batas-batas peran antarjenis dan

karakteristik medsos kini tidak begitu jelas dan saling

memengaruhi.

Sebab itu, jawaban yang paling mendekati ketepatan

adalah tergantung dari jenis dan materi kebijakan yang akan

disebarluaskan oleh aparat pemerintah. Maka, informasi dan

pengetahuan tentang masing-masing aplikasi media sosial ini

sangat perlu diketahui sehingga penyebaran misi pemerintah

dapat terlaksana dengan efektif. Berikut ini data sejumlah
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aplikasi medsos yang cukup populer dan lumayan berpengaruh

untuk masyarakat Indonesia

1. Aplikasi Medsos Berbagi Video (Video Sharing)

Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk

menyebarkan beragam program pemerintah. Program tersebut

dapat berupa kunjungan atau pertemuan di lapangan,

keterangan pemerintah, diskusi publik tentang suatu

kebijakan, serta berbagai usaha dan perjuangan pemerintah

melaksanakan program.12

Selain itu, tentu saja sebelum penyebaran, suatu video

memerlukan tahap verifikasi sesuai standar berlaku.

Sebaliknya, pemerintah juga perlu memeriksa, membina serta

mengawasi video yang tersebar di masyarakat

2. YouTube (www.youtube.com)

YouTube adalah situs berbagi video yang berkantor

pusat di San Bruno, California, Amerika Serikat. YouTube

didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim,

yang ketiganya adalah mantan karyawan PayPal, situs jual

beli online. Sebelumnya, Chen dan Karim memang berasal

dari kampus yang sama, yakni University of Illinois di

UrbanaChampaign. Sedangkan Hurley, kuliah di

12 Ibid, H. 62
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Indiana University of Pennsylvania, Amerika Serikat

Mereka mendirikan YouTube pada Februari 2005,

tetapi baru berjalan setahun, situs itu telah dibeli oleh raksasa

penjelajah dunia maya, Google

Inc, pada akhir 2006.

Konten YouTube tak hanya digunakan untuk urusan

santai saja. Sejumlah lembaga pemberitaan, bahkan lembaga

resmi negara, telah menjadi pelanggan YouTube. Kondisi ini

sudah ramai sejak kantor berita CNN meluncurkan kanal

Persidential Debate (2007) menggunakan fitur YouTube. Saat

itu, YouTube dapat membuat rakyat jelata bisa bertanya

langsung ke calon presiden saat kampanye13

3. Twitter (www.twitter.com)

Boleh dikata, inilah aplikasi paling poluler di Indonesia

selain Facebook. Tak hanya di kalangan perorangan, sejumlah

lembaga pemerintah Indonesia juga memiliki akun Twitter

untuk menjalankan program pembangunan dan melayani

MasyarakatMelihat sifat dan penggunaannya, banyak

pakar medsos yang menyarankan menggunakan Twitter untuk

menyebarkan informasi yang sifatnya lebih umum, untuk

kepentingan umum atau komunitas, bukan untuk urusan

13 Ibid, h. 63
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pandangan atau komentar pribadi terhadap suatu hal seperti

laiknya menggunakan Facebook.14

Twitter diciptakan oleh Jack Dorsey, Evan Williams,

Biz Stone dan Noah Glass pada Juli, 2006. Saat itu, Twiiter

diperkenalkan sebagai penyedia jasa jaringan sosial online di

mana penggunanya dapat menyampaikan pesan sepanjang

140 huruf yang disebut “tweets” atau “kicau”. Istilah “twitter”

itu sendiri, menurut Williams, awalnya bernama “twttr” yang

terinspirasi oleh aplikasi “flickr”

Pengguna Twitter yang telah terdaftar dapat membaca

dan mem-posting kicauan mereka. Tetapi yang tidak terdaftar

hanya bisa membaca pesan saja. Para pengguna Twitter ini

dapat mengakses programnnya melalui browser di desktop,

fasilitas SMS maupun peranti handphone.

4. Facebook

Aplikasi ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama

beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu

Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz dan

Chris Hughes, pada 4 February 2004.

Pada awalnya, Facebook hanya digunakan untuk

kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun dengan

14 Ibid, h. 68
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cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga

mendunia, termasuk Indonesia.

Menurut data The New York Times, pada April 2010,

negara yang memiliki pengguna Facebook terbanyak adalah

Amerika Serikat, Britania Raya dan Indonesia.

Facebook memang memiliki arti tersendiri bagi warga

Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia

menjadi negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak

kedua di dunia setelah Amerika Serikat.15

Pengguna Facebook Indonesia kini telah mencapai

setidaknya 24 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia.

5. Instagram (www.instagram.com)

Aplikasi instagram hanya bisa dijalankan pada peranti

mobile seperti smartphone. Aplikasi ini adalah jaringan sosial

berbagi foto dan video seperti program-program lainnya.

Hanya saja, yang paling membedakan adalah, tampilan foto

Instagram memiliki ciri khas dengan “bingkai” persegi

Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike

Krieger dan diluncurkan pada Oktober 2010. Nama

Instagram, menurut mereka, merupakan gabungan dari

“instant camera” dan “telegram”. Instagram kini dapat diinstal

15 Ibid, h. 72
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pada beragam system operasi telepon genggam, mulai dari

Apple App Store, Google Play dan Windows Phone Store

Hanya beberapa bulan setelah diluncurkan, Instagram

mampu meraih 1 juta pengguna pada Desember 2010. Jumlah

ini meningkat terus hingga mencapai 5 juta user pada Juni,

kemudian mencapai 10 juta pada September 2011.

Belakangan, Instagram mengklaim anggotanya telah

mencapai lebih dari 30 juta pada April 2012.

Selain itu, Instagram juga mengumumkan setidaknya

lebih dari 100 juta foto telah diunggah dalam Picasa pada Juli

2011. Pada Mei 2012, Instagram mengklaim jumlah foto yang

telah diunggah telah melampaui 1 miliar item.16

6. SMS (Short Message Service)

a. Pengertian dan Sejarah SMS17

Short Message Service (SMS) merupakan layanan

yang banyak diaplikasikan pada sistem komunikasi tanpa

kabel (nirkabel), memungkinkan dilakukannya pengiriman

pesan dalam bentuk alphanumeric antar terminal

pelanggan atau antar terminal pelanggan dengan sistem

eksternal seperti e-mail, paging, voice mail dan lain-lain.

16 Ibid, h. 84
17 http://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-sms-short-message-service.html
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SMS pertama kali muncul di belahan Eropa pada

tahun 1991 bersama sebuah teknologi komunikasi wireless

yang saat ini cukup banyak penggunanya, yaitu Global

Sistem for Mobile Communication (GSM). Dipercaya

bahwa pesan pertama yang dikirim menggunakan SMS

dialakukan pada bulan Desember 1992, dikirim dari

sebuah Personal Computer (PC) ke telepon mobile dalam

jaringan GSM milik Vodafone Inggris. Perkembagan

kemudian merambah ke benua Amerika, dipelopori oleh

beberapa operator komunikasi bergerak berbasis digital

seperti Bell Sputh Mobility, PrimeCo, Nextel, dan

beberapa operator lain. Teknologi digital yang digunakan

sangat bervariasi dari yang berbasis GSM, Time Division

Multiple Access (TDMA), hingga Code Division Multiple

Access (CDMA).

b. Cara kerja SMS

Mekanisme cara kerja sistem SMS adalah

melakukan pengiriman short message dari satu terminal

pelanggan ke terminal yang lain. Hal ini dapat dilakukan

berkat adanya sebuah entitas dalam sistem SMS yang

bernama Short Message Service Centre (SMSC), disebut

juga Message Centre (MC). SMSC merupakan sebuah
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perangkat yang melakukan tugas store and forward trafik

short message. Didalamnya termasuk penentuan atau

pencarian rute tujuan akhir dari sort message.

Arsitektur dasar jaringan SMS

SMSC memiliki interkonektivitas dengan SME

(Short Messeging Entity) yang dapat berupa jaringan e-

mail, web, dan voice e-mail. SMSC inilah yang akan

melakukan manajemen pesan SMS, baik untuk

pengiriman, pengaturan antrian SMS, ataupun penerimaan

SMS18.

Layanan SMS merupakan sebuah layanan yang

bersifat non-real time dimana sebuah short message dapat

disubmit ke suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan

tersebut aktif atau tidak. Bila dideteksi tujuan tidak aktif,

maka sistem akan menunda pengiriman ke tujuan hingga

tujuan aktif kembali. Pada dasarnya sistem SMS akan

18 ibid
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menjamin delivery dari suatu short message hingga

sampai ke tujuan. Kegagalan pengiriman yang bersifat

sementara seperti tujuan yang tidak diaktifkan selalu

teridentifikasi sehingga pengiriman ulang short message

akan selalu dilakukan kecuali bila diberlakukan aturan

bahwa short message yang telah melampaui batas waktu

tertentu harus dihapus dan dinyatakan gagal terkirim.

c. Komponen Transmisi SMS

Komponen-komponen yang memungkinkan transmisi

SMS diantaranya:

1. Stasiun udara (Cell Tower) merupakan stasiun

pemancar selular yang mengontrol seluruh transmisi

seluler pada jaringan komunikasi. Cell tower memiliki

kemampuan respon untuk memberi inisial atau

jawaban yang berupa suara atau lalulintas data.

2. Mobille Switching Centre (MSC) merupakan kantor

elektronik yang membawa seluler. Sistem komputer

mengontrol sistem saklar untuk operasi-operasi

jaringan secara otomatis.

3. Sort message service centre (SMSC) dimana pada

SMSC terdapat sistem store dan forward dalam

pengiriman SMS. SMS tersebut disimpan dalam
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jaringan sampai handphone siap menerima maka

seorang pamakai dapat mengirim atau menerima

makas seorang pemakai dapat mengirim atau

menerima SMS, setiap waktu dimana sebuah panggilan

suara biasa dalam posisi aktif atau tidak aktif.

4. GSMC dapat mengkomunikasikan jaringan melalui

TCP/IP melalui GSMC. GSMC merupakan sebuah

MSC yang mampu menerima sms dari routing

pelanggan dan mengirimkan sms ke MSC atau

penginformasi tentang penjelajahan MSC dari

handphone yang dituju.

d. Perkembangan Teknologi SMS

SMS merupakan sebuah sistem pengiriman data

dalam paket dengan bandwidh kecil. Dengan karakteristik

ini, pengiriman suatu data yang pendek dapat dilakukan

dengan efisensi yang sangat tinggi. Pada awalnya SMS

diciptakan untuk menggantikan layanan paging dengan

menyediakan layanan serupa yang bersifat two-way

messaging ditambah dengan notification service,

khususnya untuk voice mail. Pada perkembangan

selanjutnya, muncul jenis-jenis layanan lain seperti mail,

fax, dan paging integration, interactive banking,
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information service, dan integrasi dengan aplikasi berbasis

internet. Selain itu juga berkembang layanan wireless

seperti SIM download for active action, debet dan profile

editing, Wireless Point of Sale (POSs), serta layanan

aplikasi lapangan seperti remote reasing, remote sensing,

dan Location Base Services (LBS). Integrasi dengan

aplikai berbasis internet mendorong timbulnya layanan

seperti web-based messaging, gaming dan chatting.

2. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa adalah kumpul/jima menurutوالطء 

syara adalah aqad yang memperbolehkan jima dengan نكاح او 

nikah juga disebut mengambil manfaat,  Haqiqat nikah ,تزویج

adalah dalam akad dan majaz dalam wath’I, berbeda dengan

pendapat Abu Hanifah19 Nikah juga bisa di definisikan dengan

pengetian sebagian ulama Fuqaha yaitu akad yang berfaidah

halalnya istimna bagi setiap orang yang berakad secara syar’i20

Nikah juga berarti menghimpun atau mengumpulkan.

Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri

19 Shihabuddin Ahmad bin Ahmad al Qalyubi dan Ahmad al Burullusi “ Hasiyata
al Qolyubi wa Umayrah” Cet. III, (Baerut Libanon : Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1956) ,
Juz. III, hal. 313

20 Muhammad Abu Zahrah,” Muhadara Fi Akad Al Azawaj Wa Asaruh” , (dar Al
Fikr Al Arobi),  h. 43
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dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan

keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia

di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya

manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang

diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.21

Di dalam kitabnya fiqh as sunnah Sayid Sabiq

menjelaskan, bahwa Islam sangat mendorong orang untuk

melangsungkan pernikahan secara benar. Sebab dalam

pernikahan termuat bermacam hikmah bagi manusia. Hikmah

tersebut antara lain: untuk menyalurkan hasrat seksual (al-

Ġarizah al-jinsiyyah), memperbanyak keturunan, dan generasi,

menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan dan menguatkan rasa

cinta kasih.22

Banyak dari para ahli Fiqih kontemporer berbeda pendapat

mengenai  pengertian hukum pernikahan atau hokum keluarga.

Sebagian pendapat mengenai pengertian hukum keluarga.

Menurut Abdul Wahhab Khollaf, hukum keluarga “al-ahwal as-

syakhsiyah” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga,

yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun

tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan

21 Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 100
22 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, Jil. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983) h. 10
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anggota keluarga23 Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga

adalah hukum tentang hubungan manusia dengan keluarganya,

yang dimulai dari perkawinan hingga berakhir pada suatu

pembagian warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal

dunia.24

Menurut pengertian sebagian fuqaha’ dalam hal ini

mazhab Syafi’i, perkawinan adalah :

25همامعناأوالتزويجأوالنكاحبلفظوطئإباحةيتضمنعقد

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan

hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nikah atau ziwaj

atau yang semakna dengannya.26

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama

fiqh, tetapi seluruh  definisi tersebut mengandung esensi yang

sama meskipun redaksionalnya  berbeda. Ulama Mazhab Syafi’I

mendefinisikannya dengan “akad yang  mengandung kebolehan

melakukan hubungan suami istri dengan lafal  nikah/kawin atau

yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi

23 ‘Abd al-Wahhab Khallaf, ‘Ilm-Usul al-Fiqh, cet ke-8 (Syabab al Azhar.:
Maktabah al-da’wah al-Islamiyah, 1956.), hlm. 32

24 Wahbah Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatullah, Juz. 7,  (Beirut: Dar al-
Fikr,1984), h. 6

25 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah (Beirut : Dar al Kutub
al ‘Ilmiyah, 2003) juz IV, hal. 8
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mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalnya

melakukan  hubungan suami istri antara seorang lelaki dan

seorang wanita selama tidak ada  halangan syara27

Definisi nikah menurut kalangan madzhab empat, secara

berurutan adalah sebagai berikut

Hanafiah, nikah sebagai akad (perjanjian) yang berakibat

pada pemilikan “seks” secara sengaja. Yang dimaksud dengan

kepemilikan seks di sini adalah pemilikan laki-laki atas kelamin

serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Kepemilikan di

sini bukanlah kepemilikan yang bersifat hakiki, karena

kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT. sebagian ulama’

Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal

ini adalah kepemilikan untuk memperoleh kesenangan seksual

(istimta’).

Syafi’iyah Ulama dari kalangan madzhab Syafi’i

mendefinisikan  nikah sebagai akad (perjanjian) yang berdampak

adanya kepemilikan seks dengan menggunakan kalimat nikah,

tazwij, atau kalimat-kalimat yang artinya semacam itu. ini dari

definisi ini adalah kepemilikan hak bagi laki-laki untuk

mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan.

27 Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 100



47

Sebagian ulama Syafi’iyah yang lain berpendapat bahwa nikah

merupakan akad yang membolehkan seks, bukan akad

kepemilikan.

MalikiyahMendefinisikan nikah sebagai akad (ikatan

perjanjian) untuk mendapat kenikmatan seksual dengan anak

Adam tanpa menyebutkan harganya secara pasti sebelumnya.

Secara sederhana Madzhab Malikiyah mengatakan bahwa nikah

adalah akad kepemilikan manfaat alat kelamin dan seluruh badan

istri.

Madzhab Malikiyyah membahas dua jenis nikah yaitu

nikah yang sah dan nikah yang batal. Nikah dalam malikiyyah

adalah sebuah akad yang menghalangi keharaman untuk digauli

dengan shigat tertentu.28 Ulama dalam madzhab ini

mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan

kenikmatan seksual dengan anak Adam tanpa menyebutkan harga

secara pasti sebelumnya. Secara sederhana madzhab malikiyah

mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat karenanya

nikah yang sah adalah ketika terkumpul 3 rukunnya, yaitu wali,

pengantin dan shigat.29

28 Al-Dardir, Syarah Ash-Shagir juz 2, ( ttp, Dar al Ma’arifh, tt), h. . 332.
29 Ibid, h. 334
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HanabilahUlama dari kalangan ini tampaknya agak praktis

dalam mendefinisikan nikah. Menurut mereka nikah adalah akad

yang diucapkan dengan menggunakan kata nkah dan tazwij untuk

kesenangan seksual.30

b. Tujuan pernikahan dalam Islam

Menikah bukanlah hanya untuk menjalin hubungan suami

isteri di dunia belaka, namun menikah adalah perjuangan dua

insan untuk mencapai kebahagiaan bersama di dunia dan di

akhirat. Menikah merupakan bagian ibadah yang mulia untuk

menyempurnakan sebahagian dari agama seseorang.31

Semua orang menginginkan rumah tangga yang ideal.

Kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu

sakinah (as-sakinah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-

rahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sakinah adalah

suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang

bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah

SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.32

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling

mengasihi dan menyayangi (al-mawadah), sehingga rasa

30 Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab ‘ala Mazahib al-Arba’ah , loc.cit
31 Burhanuddin, Nikah Siri, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. .46
32 Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 101
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tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya,

para mufasir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawadah

inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan

penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa

cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka, adapun tujuan

pernikahan yang lain adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Menikah adalah usaha untuk menyempurnakan apa

saja yang disenangi oleh Allah, yaitu untuk mengambangkan

populasi manusia dan kehidupan keluarga yang bahagai yang

umumnya ditentukan dengan kehadiran anak-anak merupakan

buah hati dan belahan jiwa dan pembantu – pembantu dalam

hidup didunia bahkan akan memeberi tambahan amal

kebajikan di akhirat nanti manakala dapat mendidiknya

menjadi anak yang shaleh. Seperti sabda nabi yang

diriwayatkan muslim dari Abu Hurairah.

اذامات االنسان انقطع عمله اال من ثال ث صد قة جارية او 

علم ينتفعه به او ولدصاحل يدعوله
“Apabaila manusia meninggal duni,maka putuslah

amalnya kecuali tiga hal, shadaqoh jariyah, atau ilmu yang
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bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu

mendo’akannya”.

Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan

mengembangkan keturunan secara sah. Dalam kaitan ini,

Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita yang bisa

memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan

bangga sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak

dibanding nabi-nabi lain di akhirat kelak” (HR. Ahmad bin

Hanbal).

2. Memenuhi hajat manusia untuk penyaluran syahwatnya dan

penumpahan kasih sayangnya, 33berdasar tanggung jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah manusia diciptakan

berjoodoh-jodoh dan diciptkna oleh Allah mempunyai

keinginan untuk berhubungan antar pria dan wanita,

sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baaqarh 187 yang

menyatakan:

      
Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah

Pakaian bagi mereka.

33 Wahbah Zuhaili, al Fiqh al-Islam wa Adillatullah, Juz. 7, ibid, h. 31
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Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri

seksual, juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang

antara peria dan wanita secara harmonis dan bertanggung

jawab, karena penyluran cinta dan kasih sayang diluar

pernikahan tidak dapat menghasilkan keharmonisan dan

tanggung jawab yang layak.

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap

manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin

menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan

hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui

perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan

oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari

sedini mungkin. Oleh karena itu, ulama fiqh menyatakan

bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar

dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-

masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya 34

3. Memelihara diri dari kerusakan

Sesumgguhmya ketenangan hidup dan cinta serta kasih

sayang keluarga dapat ditunjukan melalui perkawinan dan

orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan

perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan

34 Agustina Nurhayati, Jurnal ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011, h. 101
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menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri

ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia

mempunyai nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan

yang tidak baik. Al-Quran surat yusuf ayat 53

Dan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh

kepada kejahatan

4. Untuk menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan

kesungguham, mencari harta yang halal.

Karena apabila seseorang yang telah berkuluarga akan

menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mencukupi

kebutuhan rumah tangganya dengan mencari rizki yamg halal

sebagai bekal hidup keluarganya.

Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka

memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan

motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan

orang-orang yang menjadi tanggung jawab.

ه فهو صدقة,وان الرجل ليؤ جر ىف اللقمة ما أنفقه الرجل على اهل

يرفعها اىل امرإته
Nafkah yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki

(suami) umtuk keluarganya termasuk sedekah; seorang laki-
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laki diberi pahala kerena sesuap makanan yang masuk

kemulut istrinya (HR. Muttafaq’alaih)

5. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk

masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

sesama warga

Oleh karena itu, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa

untuk memulai suatu perkawinan ada beberapa langkah yang

perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah tangga

sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan

(khitbah) calon istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon

istri; sebaliknya, pihak wanita juga berhak melihat dan

menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya (kafaah).

Masih dalam pendahuluan perkawinan ini, menurut ulama

fiqh, Islam juga mengingatkan agar wanita yang dipilih bukan

orang yang haram dinikahi (mahram). Dari berbagai

rangkaian pendahuluan perkawinan ini, menurut Muhammad

Zaid al-Ibyani (tokoh fiqh dari Bagdad), Islam mengharapkan

dalam perkawinan nanti tidak muncul kendala yang akan

menggoyahkan suasana as-sakinah, al-mawadah, dan ar-

rahmah.
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c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam

merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan

perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan.

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak

sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah

faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang

merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.35

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima

macam yaitu adanya:

a. Calon suami

b. Calon istri

c. Wali nikah

d. Dua orang saksi, dan

e. Ijab dan Kabul

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan

perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan

batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon

mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan

keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

35 Jamaluddin Dkk, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi, Unimal Press,
2016), h. 49
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calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya

19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan sekurang-kurangnya

16 tahun untuk calon mempelai perempuan (lihat Pasal 15 KHI).

Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali

nikah. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad

nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak

perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah

sebagai suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara

wali dari calon pengantin wanita dengan calon suaminya. Jadi,

dalam pernikahan Islam harus ada Ijab dan Kabul. Jadi sahnya

perkawinan menurut hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari

wali perempuan dan kabul dari calon suami pada saat yang sama

didalam suatu majelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang

saksi36

3. Perceraian

Dalam hukum Islam perceraian dikenal dengan nama Thalaq

itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan

dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat

36 Ibid, h. 50
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diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan

perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak

adalah suatu perkataan yang diucapkan oleh suami untuk

memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya. Apabila seorang

suami telah mentalak istrinya, maka putuslah hubungan antara suami

istri tersebut, baik secara lahir maupun batin.

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak ada

pada suami. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai beban

tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu perkawinan, baik itu

tanggung jawab kewajiban membayar mahar kepada istri, maupun

kewajiban tanggung jawab memberi nafkah istri dan anak-anaknya

Karena hak talak ada pada suami, suami harus berhati-hati dalam

menyatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak. 37Hal

yang perlu diketahui adalah anggapan bahwa talak itu adalah hak

penuh seorang suami tidak mempunyai dasar sama sekali baik dalam

Al Quran maupun hadits Nabi. Yang demikian hanyalah merupakan

kebiasaan atau urf orang Arab yang terbawa dari masa sebelum

Islam. Pada zaman Jahiliyah, banyak laki-laki yang sesuka hatinya

menceraikan istrinya dengan kata-kata yang diucapkan seenaknya.

Akan tetapi, istrinya masih tetap jadi istrinya, sekalipun sudah

diceraikannya seratus kali atau lebih. Oleh karena banyaknya suami

37 Ibid, h. 88-89
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mempermainkan kata cerai, turunlah ayat Al-Qur’an surat Al-

Baqarah Ayat 229: “Talak itu dua kali, maka jika kamu mau rujuk,

peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah

dengan baik…”.

B. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang senada dengan penelitian yang sedang penulis

lakukan yaitu:

1. Dampak komunikasi jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan

dalam islam, jurnal hukum islam,  vol. Xv no. 1  juni 2015 ditulis

oleh: yuni harlina dosen fakultas syariah dan hukum universitas

islam negeri sultan syarif kasim riau

Kesimpulan :

Perkembangan teknologi komunikasi, seperti jejaring sosial

telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam

produk teknologi komunikasi terlahir dan mewarnai dalam

kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan jejaring sosial

sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi

dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan perkawinan.

Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Diantara dampak

positif jejaring sosial adalah:

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia, baik

hubungan silaturahim antar kerabat, hubungan dengan sesama
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teman, atau hubungan relasi kerja. Tidak sedikit, banyak juga

orang yang menjadikannya sebagai sarana mencari jodoh atau

pasangan hidup.

2. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk

meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara

anggota keluarga/pasangan suami-isteri. Apalagi bagi pasangan

suami sisteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan

pekerjaan atau tugas belajar.

3. Memudahkan terjadinya transfer of knowledge dalam sebuah

keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide,

gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota

keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga

yang sejahtera dalam masyarakat.

4. Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media jejaring sosial

ini adalah kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial

jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari media

jejaring sosial diantaranya adalah,

1. Batasan ranah pribadi menjadi kabur Dalam dunia jejaring sosial

kita bebas menulis apa saja dan seringkali tanpa sadar kita

menulis hal yang seharusnya tidak disampaikan melalui jejaring

sosial. Maka tak jarang pengguna akun jejaring sosial terkadang
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tanpa sadar menulis tentang aibnya sendiri pada wall jejaringnya,

seperti luapan perasaan, curahan hati, meratap atau semacam

pengaduan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah,

namun apabila sedang bermasalah dengan pasangan (suami-

isteri) tersebut, mereka ungkapkan lewat statusnya sehingga akan

muncul tanggapan beragam dari teman-teman jejaring sosial yang

memberikan komentar terhadap masalah yang dihadapinya, yang

tidak selayaknya ditampakkan di muka umum.

2. Berkurangnya interaksi antara keluarga Seseorang yang sudah

ketagihan menggunakan jejaring sosial waktunya banyak

dihabiskan untuk sekedar update status, posting atau yang

lainnya sehingga waktu berinteraksi dengan lingkungan keluarga

berkurang. Interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam

kehidupan keluarga telah digantikan oleh sesi texting karena bisa

dilakukan dimana saja dan kapan saja.

3. Membuang waktu dengan sia-sia.Update status, upload foto,

bermain games, mengobrol atau melihat dinding jejaring sosial

sangat mengasyikkan dan akhirnya bisa membuat lupa waktu.41

Waktu yang seharusnya bermanfaat akhirnya terbuang dengan

sia-sia karena melalaikan pekerjaan dan kewajiban yang

seharusnya dikerjakan. Sehingga hal ini dapat melemahkan
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fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang

antar pasangan dan anggota keluarga satu sama lainnya.

4. Hubungan haram antara lawan jenis. Hubungan ini bisa

mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan

lebih besar darinya, seperti perzinaan, perselingkuhan atau

rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian.

Bahkan K. Jason Kratsky penulis buku facebook the your

marriage mengatakan bahwa jejaring sosial seperti facebook

memberi godaan bahkan pada orang yang tidak pernah sekalipun

berpikir untuk selingkuh.

2. Pengaruh Penggunaan Jejaring Sosial  Facebook Terhadap Perilaku

Siswa Kelas VIII Kepada Guru Di Smp  Negeri 1 Kalasan Sleman

Yogyakarta

3. Penggunaan Media Sosial Sebagai Eksistensi Diri (Studi Deskriptif

Kualitatif Penggunaan Media Sosial Untuk Eksistensi Diri  Pada

Mahasiswa Fisip Uns Tahun Ajaran 2015/2016) Ditulis Oleh Alboin

Leonard Ps Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kesimpulan

Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari

mahasiswa FISIP UNS, hal ini terbukti dari seluruh informan yang

dijadikan informan dalam penelitian ini menggunakan media sosial.
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Berkaitan dengan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk

eksistensi oleh mahasiswa FISIP UNS angkatan 2015, dapat terlihat

dari berbagai fasilitas dalam media sosial. Salah satu diantaranya

adalah media sosial yang sering digunakan sebagai sarana untuk

ajang eksis dengan cara mengunggah foto selfie. Bentuk lain dari

ajang eksis melalui media sosial yakni yang terlihat pada media

sosial jenis Path. Media ini memiliki fasilitas check-in, yakni fasilitas

yang memungkinkan pengguna agar dapat menandai tempat dimana

dia sedang berada. Saat ini pengguna media sosial berlomba-lomba

untuk dapat mengikuti atau mengunjungi tempat-tempat yang nge-

hits atau sedang menjadi tempat populer untuk dikunjungi.

4. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada

Komunitas Fotografi Pekanbaru Ditulis Oleh : Rangga Aditya

Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas  Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Riau

Hasil analisis yang ditemukan pada penelitian pengaruh

Instagram terhadap minat fotografi pada Komunitas Fotografi

Pekanbaru dan merupakan hasil dari pengolahan data regresi linear

sederhana, menggunakan program SPSS 16 for windows,

menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil dan pengolahan  data regresi linear sederhana

menggunakan versi SPSSversi 16 menunjukkan hasil bahwa
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variabel media sosial Instagram yang terdiri dari indikator

Hastag, Geotag, Follow, Share, Like, dan Komentar memiliki

pengaruh yang besar terhadap variabel Minat Fotografi yang

terdiri atas indikator Perhatian atau ketertarikan, Aktifitas

Pengambilan Gambar dan Mendokumentasikan. Hal ini

ditunjukkan dengan hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini

yaitu terdapat pengaruh yang kuat antara media sosial Instagram

terhadap minat fotografi pada Komunitas Fotografi Pekanbaru

dan artinya bahwa Ha diterima Ho ditolak

b. Sumbangan pengaruh variabel media sosial Instagram terhadap

minat fotografi Komunitas Fotografi Pekanbaru adalah sebesar

63,6% dengan kategori kuat. Sementara sisanya sebesar 36,4%

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.

c. Teori cyber community mengatakan bahwa kelompok dunia

maya memiliki faktor yang membuat seseorang untuk

menggunakan media sosial dan di dunia maya, kebanyakan

individu mencari kelompok. artinya pengguna dunia maya, lebih

nyaman bergabung kepada kelompok yang didasari oleh minat

yang mereka miliki. Pada penelitian ini, sama artinya dengan

seberapa menarik sebuah media sosial untuk diikuti, yang sesuai

dengan minat penggunanya. Hasilnya, teori cyber community
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juga mendukung bahwa media sosial Instagrammemiliki

pengaruh dalam minat seseorang termasuk untuk meningkatkan

kualitas fotografi

5. Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter terhadap pembentukan

brand attachment (study : PT. XL Axiata) Tesis yang ditulis oleh I

Gusti Ngurah Aditya Lesmana NIM. 1006830512 Mahasiswa pasca

sarjana Fakultas Ekonomi Program Magister Manajemen Jakarta

Tahun 2012

6. Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Pemenuhan

Kebutuhan Informasi Tugas Akhir ( Survei Terhadap Followers

@Ta_Feb ) Ditulis Oleh : Yoga Maulana Putra Program Studi

Manajemen Bisnis Telekomunikasi Dan Informatika, Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia

Kesimpulan

a. Tanggapan responden terhadap penggunaan penggunaan media

sosial Twitter yang ditinjau dari 4 indikator yaitu Context,

Communication, Collaboration, dan Connection secara

keseluruhan adalah sebesar 70.1%, yang berada pada kategori

baik pada garis kontinum. Context memiliki nilai paling besar

dibandingkan dengan indikator lainnya. Hal ini menunjukan

bahwa konten bahasa, bentuk, dan isi dari informasi @TA_FEB
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sendiri dapat diterima dengan baik oleh followers dari

@TA_FEB.

b. Tanggapan dari responden mengenai Twitter @TA_FEB yang

digunakan sebagai media yang mereka akses untuk memenuhi

kebutuhan informasi akan tugas akhir dari followersnya yang

ditinjau dari 4 faktor yaitu Current need approach, Everyday

need approach, Exhaustic need approach, Catching-up need

approach didapatkan nilai sebesar 71.3%. Hal ini menunjukkan

bahwa responden merasa bahwa pemenuhan kebutuhan informasi

tentang tugas akhirnya yang mereka akses melalui Twitter

@TA_FEB sudah berada pada kategori baik pada garis

kontinum. Exhaustic need approach dan Catching-up need

approach memiliki nilai presentase yang sama besarnya, Hal ini

menunjukan bahwa followers telah mendapatkan informasi yang

mendalam, ringkas, dan sesuai dengan apa yang mereka

butuhkan mengenai tugas akhir yang diakses melalui Twitter

@TA_FEB. Sehingga, pada akhirnya followers sangat

bergantung pada informasi yang diberikan oleh @TA_FEB.

c. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan regresi linier

sederhana, dapat disimpulkan bahwa penggunaan media sosial

Twitter yang ditinjau dari Context, Communication,

Collaboration, dan Connection memiliki pengaruh terhadap
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pemenuhan kebutuhan informasi tugas akhir yang ditinjau dari

Current need approach, Everyday need approach, Exhaustic

need approach, Catching-up need approach sebesar 56.7%.

sisanya sebesar 43.3% berasal dari faktor lainnya

7. Peran media sosial online (facebook) sebagai saluran  self disclosure

remaja putri di surabaya (studi deskriptif kualitatif mengenai peran

media sosial online (facebook) sebagai saluran  self disclosure

remaja putri di surabaya) ditulis oleh Ratih Dwi Kusumaningtyas

Nim. 0743010120 mahasiswa yayasan kesejahteraan pendidikan dan

perumahan  universitas pembangunan nasional “veteran” jawa timur

fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  program studi ilmu komunikasi

surabaya  2010

8. Hubungan Antara Durasi Penggunaan Media Sosial  Dengan

Kestabilan Emosi Pada Pengguna Media Sosial Usia Dewasa Awal

Ditulis Oleh : Melisa Setyawannim: 119114156 Mahasiswa Program

Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta 2016

Kesimpulan

Hasil peneilitan menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam

penelitian diterima. Durasi penggunaan media sosial berkorelasi

dengan kestabilan emosi pengguna media sosial dewasa awal.
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C. Kriteria Variabel/ Konsep Operasional

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian. Sedangkan data adalah hasil pencatatan

peneliti. 38

Adapun yang menjadi variable dalam penelitian ini terdapat dua

variable antara lain sebagai berikut :

1. Variable pertama adalah Faktor penyebab terjadinya perceraian

2. Variabel kedua adalah dampak penggunaan media sosial tersebut

terhadap keutuhan berumah tangga

Sedangkan variabel utuhnya adalah Dampak Media Sosial

Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Study Kasus di Pengadilan Agama

Bangkinang)”

38 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 2010), h. 161


