
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan

yang lainnya. Ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin

mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa

seseorang perlu berkomunikasi.

Selain sebagai makhluk individu yang memiliki unsur jasmani dan

rohani, namun disamping itu manusia adalah makhluk sosial atau makhluk

bermasyarakat. Dalam hubungannya sebagai makhluk sosial, selalu hidup

bersama dengan yang lainnya. Dorongan yang dibina sejak lahir akan selalu

menampakan dirinya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya

manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupan. Dikatakan sebagai

makhluk sosial, juga karena pada diri seseorang ada dorongan dan kebutuhan

untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain. Selain itu dapat dikatakan

sebagai makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang

lain. (Haryana,2012:12)

Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang

sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Profesor

Wilbur Schram menyebutkannya bahwa komunikasi dan masyarakat adalah

dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa

komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat



maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi

(Cangara,2010:2)

Kita mengenal komunikasi dari berbagai aktivitas manusia. Aktivitas

manusia dapat berjalan lancar karena komunikasi. Komunikasi memegang

peranan penting dalam kehidupan dan manusia tidak dapat menghindari

komunikasi. Makna komunikasi sangat luas dan beragam, komunikasi dapat

disampaikan dengan pesan verbal (kata-kata, bahasa lisan atau ucapan) atau

pesan nonverbal ( isyarat, gerak, gambar dan sikap) (Mulyana,2007:1)

Seiring dengan perubahan zaman, komunikasi terus berkembang

dengan bantuan tekhnologi komputer dan jaringan internet manusia dapat

berkomunikasi didunia maya. Kehadiran internet saat ini dapat berfungsi

sebagai media komunikasi, penyedia informasi, dan promosi. Melalui internet

kita dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh

dunia.(El Karimah,2010:57)

Dengan berkembangnya dunia tekhnologi, saat ini banyak situs -situs

jejaring sosial yang menyedot perhatian banyak massa. Sebut saja Facebook

yang belakangan ini sangat banyak digunakan oleh anak-anak, remaja,

maupun dewasa. Sudah dapat dipastikan situs jejaring sosial ini memiliki

dampak positif dan negatif bagi penggunanya itu sendiri.

Pengertian facebook menurut wikipedia berbahasa Indonesia adalah

sebuah situs web jejaring sosial populer yang diluncurkan pada 4 Februari

2004. Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Harvard

kelahiran 14 Mei 1984 dan mantan murid Ardsley High School. Atau dapat



juga diartikan sebuah web jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna

dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi personil

lainnya dan dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan

berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Facebook adalah suatu situs web jejaring sosial. Facebook help you

connect and share with the people in your life (facebook membantu

berhubungan dan berbagi dengan orang lain dalam kehidupanmu). Ini adalah

visi facebook yaitu memberikan kemudahan bersosialisasi dengan orang-orang

sekitar kita. Banyak fitur-fitur yang menarik di dalam aplikasi facebook.

Namun demikian, banyak hal yang harus diperhatikan dengan kemunculan

facebook ini. Karna kemudahan dan kenyamanan facebook membuat

pengguna merasa cukup berinteraksi dengan orang lain melalui sejumlah kata-

kata, foto, atau video (El Karimah,2010:58)

Manusia perlu memperbarui terus-menerus cara berkomunikasi karena

manusia membutuhkan sence of community agar bisa saling berbagi, dengan

berbagi tumbuh rasa ikatan.

Facebook merupakan situs pertemanan yang sebelumnya kurang

diminati, terutama di Indonesia, mungkin karena dianggap baru, jadi

peminatnya masih sedikit. Kemudian seiring berjalannya waktu, lambat laun

peminatnya makin banyak, pada akhirnya dapat bersaing dengan situs

pertemanan lainnya, seperti Friendster dan Multiply. Pada tanggal 11

September 2006 Facebook resmi dibuka untuk umum dengan alamat e-mail

apapun, hal ini menjadikan keanggotaan facebook makin bertambah. Pada



bulan September 2006 sampai dengan September 2007 peringkatnya naik dari

posisi ke-60 menjadi posisi ke-7 sebagai situs yang paling banyak dikunjungi.

(Tabrani,2009:10)

Zaman sekarang, ada semacam ketidak bisa lepas antara masyarakat

dengan situs jejaring sosial tersebut. Bahkan seseorang tidak merasa terkenal

jika status di Facebook-nya tidak ada yang mengomentari maka semua

berlomba -lomba untuk menambah teman dijaringan dunia maya. Dalam face

to face tidak ada jarak ruang dan waktu yang memisahkan hubungan

komunikasi. Jarak lebih banyak dalam hubungan melalui Facebook. Intensitas

tinggi melalui komunikasi Facebook pada akhirnya akan menjalani

komunikasi face to face, menjelang hari raya atau tahun baru Facebook penuh

dengan ucapan selamat, begitu juga dengan hari ulang tahun semua selesai

didalam dinding Facebook.

Jejaring sosial kini semakin banyak digunakan. Facebook adalah situs

jejaring sosial yang paling populer. Facebook kini memiliki pengguna aktif

175 juta, pakar tekhnologi informasi Dr. Linda M. Gallant, asisten profesor

dari Emerson College, Boston menjelaskan “situs internet umumnya

menyajikan informasi dan para penjelajahnya hanya menerima apa adanya.

Sekarang ini para penjelajah ingin berpartisipasi sebagai pengisi situs.

Facebook memenuhi hasrat itu”. (Priyatna,2009:32)

Dewasa ini penggunaan situs jejaring sosial facebook sebagai media

interaksi sosial secara online sudah begitu meluas bahkan mendunia. Banyak

manfaat yang bisa didapat dengan bergabung dalam situs jejaring sosial



facebook. Diantaranya sebagai media komunikasi yang memudahkan kita

terhubung dengan orang -orang di seluruh dunia, dapat membentuk komunitas

untuk tujuan tertentu, memperbaharui ilmu pengetahuan tentang

perkembangan tekhnologi internet, dan banyaknya hiburan berupa game yang

dapat di akses di facebook.

Manfaat situs jejaring sosial facebook mungkin lebih banyak dirasakan

oleh kalangan remaja apalagi pada kalangan mahasiswa, khususnya pada

komunitas HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) Universitas

Riau, mereka memanfaatkan facebook untuk banyak keperluan seperti untuk

hiburan dan memperbanyak kenalan, selain itu facebook juga dimanfaatkan

sebagai media untuk saling berbagi ilmu dan informasi didalam komunitasnya

tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan

penelitian ilmiah. Penelitian yang akan dilaksanakan ini penulis tuangkan

dalam  judul.

“Pemanfaatan Facebook Dalam Komunikasi Interaksional Pada

Komunitas HIMAKOM Universitas Riau”

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pemilihan judul ini penulis mempunyai beberapa alasan, dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurut penulis judul tersebut perlu diteliti  untuk mengetahui

pemanfaatan Facebook dalam komunikasi interaksional pada komunitas

HIMAKOM Universtas Riau.



b. Kajian tentang komunikasi interaksi termasuk kedalam bahagian Ilmu

Komunikasi

c. Penulis merasa memiliki kemampuan untuk mengkaji secara ilmiah yang

didukung oleh waktu, ekonomi, keadaan lokasi penelitian, dan dari segi

referensi yang mendukung dalam penelitian.

d. Menurut penulis banyak manfaat lain dari facebook yang dapat diketahui

lebih dalam lagi.

C. Penegasan Istilah

Untuk memahami tulisan ini, penulis memandang perlu untuk

memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang termuat dalam judul

penelitian, yakni :

a. Pengertian manfaat

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna,

faedah, laba, untung. Sedangkan pemanfaatan mempunyai arti proses, cara,

perbuatan memanfaatkan. Tekhnologi yang ada pada saat sekarang ini

harus dikaji dari segi manfaatnya, dan bagaimana cara memanfaatkanya

agar tidak salah dalam menggunakan tekhnologi apalagi tekhnologi yang

baru muncul akhir-akhir ini.

b. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang

menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun

hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi, untuk



menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain, serta berusaha mengubah

sikap dan tingkah laku itu. (Canggara,2010:20)

c. Interaksional

Interaksi adalah proses di mana orang-orang berkomunikasi saling

pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakannya.

(Haryana,2012:11)

d. Facebook

Facebook adalah situs web jejaring sosial yang diluncurkan pada 4

februari 2004 yang diciptakan Mark Zuckerberg (Williyanson,2010:6)

e. Komunitas

Komunitas adalah Sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme

yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat

yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan,

risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari

bahasa Latin communitas yang berarti "kesamaan", kemudian dapat

diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua

atau banyak".

f. HIMAKOM Universitas Riau

HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi) yaitu

perwakilan dari mahasiswa Universitas Riau jurusan ilmu komunikasi.

Komunitas HIMAKOM tergabung disitus jejaring sosial Facebook dan



membentuk grup sendiri yang terdiri dari mahasiswa ilmu komunikasi

Universitas Riau.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan

yang penulis teliti adalah:

Bagaimana pemanfaatan Facebook dalam komunikasi interaksional

pada komunitas HIMAKOM Universitas Riau.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya permasalahan pada penelitian ini, maka penulis

membatasi masalah pada : Pemanfaatan Facebook dalam komunikasi

interaksional pada komunitas HIMAKOM Universitas Riau.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang identifikasi masalah diatas, maka penulis

merumuskan masalah yaitu : Bagaimana pemanfaatan Facebook dalam

komunikasi interaksional pada komunitas HIMAKOM Universitas Riau?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Facebook dalam

komunikasi interaksional pada komunitas HIMAKOM Universitas Riau.



2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi bagi

khalayak pembaca yang ingin mendalami bidang Komunikasi

b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan

penulis dalam bidang Komunikasi

c. Sebagai sumbangsih fikiran penulis terhadap UIN Suska Riau,

khususnya mahasiswa Jurusan Komunikasi, Fakultas Dakwah Dan

Komunikasi

d. Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Strata 1 ( S1) di Fakultas

Dakwah dan Komunikasi.

F. Kerangka Teoristis

Setiap penelitian memerlukan kerja sama titik tolak atau landasan

berfikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah untuk itu perlu disusun

kerangka teori yang memuat pokok – pokok pikiran yang menggambarkan

dari sudut mana penelitian akan disoroti.(Nawawi,1993:40)

1. Pemanfaatan facebook

Pemanfaatan facebook yaitu suatu proses, cara, perbuatan

memanfatkan atau menggunakan jejaring sosial.

Teori Mattew B miles dalam bukunya innovations in education,

menulis bahwa perubahan yang sifatnya khusus, memiliki nuansa

kebaruan dan disengaja melalui suatu program yang jelas dan

direncanakan terlebih dahulu, serta dirancang untuk mencapai tujuan dan



memperoleh manfaat yang diharapkan dari suatu

sistem.(https://www.Teori Pemanfaatan.com)

Meskipun pada awalnya situs-situs jejaring sosial sebetulnya berfungsi

sebagai media pergaulan di dunia maya, namun prakteknya banyak hal

yang bisa dilakukan di facebook. Kegiatan yang dilakukan di dalamnya

antara lain menulis catatan seperti halnya blog, menampilkan foto

sekaligus menandai identitas orang-orang di dalamnya, promosi produk,

pengumuman kegiatan, membangun kelompok minat yang sama, atau

bahkan menghimpun massa untuk kepentingan politik. Presiden Amerika

Serikat, Barack Obama, merupakan salah satu contoh politis yang

memanfaatkan facebook sebagai sarana kampanyenya. Terbukti jalur yang

digunakan ternyata efektif untuk menjaring massa dan suporter pada

pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2008 yang lalu

(Sanjaya,2009:7)

Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh dengan akses internet pada

facebook antara lain:

a. Relasi

Facebook dimanfaatkan sebagai media untuk menambah

kenalan, menemukan orang yang bisa menjadi teman, , tetap

terhubung dengan teman dan kerabat meskipun dengan jarak yang

jauh dan membangun sebuah komunitas. Sebagi sarana untuk

kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal jarak dan

waktu.



b. Informatif

Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh dengan akses

internet pada facebook yaitu, mendapatkan iformasi untuk kehidupan

pribadi seperti informasi kesehatan, rekreasi dan sebagainya.

Mendapatkan informasi untuk kehidupan profesional seperti sains dan

tekhologi.

c. Edukatif

Facebook sebagai sarana komunikasi untuk mengikuti

perkembangan tekhnologi, sebagai penunjang system pendidikan jarak

jauh, dan facebook juga merupakan sarana diskusi global bagai para

profesional, peneliti, pelajar, mahasiswa, juga masyarakat umum.

d. Entertaiment

Facebook sebagai sarana hiburan dan hobi seperti up-date

status, tag foto/video, mengomentari kiriman, bermain game dan lain-

lain. (Luthfi,2007:25)

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam

kehidupan manusia. Dan bahkan komunikasi telah ,menjadi suatu

fenomena bagi terbentuknya suatu masyarakat atau komunitas yang

terintegrasi oleh informasi, dimana masing-masing individu dalam

masyarakat itu sendiri saling berbagi informasi (information sharing)

untuk mencapai tujuan bersama. (Rohim,2009:8)



Sebagaimana dikemukakan oleh Jhon R. Wenburg dan William W.

Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, setidaknya ada

tiga pemahaman mengenai komunikasi, yakni komunikasi sebagai

tindakan satu arah (linier), komunikasi sebagai transaksi, dan komunikasi

sebagai interaksi. (Mulyana,2002:60)

a. Komunikasi sebagai tindakan satu arah (linier)

Yaitu proses dimana pesan diibaratkan mengalir dari sumber

dengan melalui beberapa komponen menuju kepada komunikan.

Komunikasi linear ini selalu dikaitkan dengan komunikasi Lasswell

yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau siapa berkata apa

melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa.

b. Komunikasi sebagai transaksi.

Salah satu kelebihan konseptualisasi komunikasi sebagai

transaksi adalah bahwa komunikasi tersebut tidak membatasi kita pada

komunikasi yang disengaja atau respons yang dapat diamati. Artinya

komunikasi terjadi apakah para pelakunya mennyengajanya atau tidak

dan bahkan menghasilkan respons yang tidak dapat diamati. Dalam

komunikasi transaksional, komunikasi dianggap telah berlangsung bila

seseorang telah menafsirkan perilaku orang lain, baik perilaku verbal

maupun perilaku nonverbalnya.(Mulyana,2002:67)

c. Komunikasi sebagai interaksi

Komunikasi juga dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi

interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-



reaksi yang arahnya bergantian. Anderson (1959) mengatakan

“komunikasi adalah suatu proses dimana kita dapat memahami dan

dipahami oleh orang lain”.

Model interaksional menekankan proses komunikasi dua arah

diantara para komunikator dengan kata lain komunikasi berlangsung

dua arah: dari pengirim kepada penerima dan dari penerima kepada

pengirim, proses melingkar ini menunjukan bahwa komunikasi selalu

berlangsung. Pandangan interaksional mengilustrasikan bahwa

seseorang dapat menjadi baik pengirim maupun penerima dalam

sebuah interaksi tetapi tidak dapat menjadi keduanya sekaligus.

Satu elemen yang penting bagi model komunikasi interaksi

adalah umpan balik (fedback), atau tanggapan terhadap suatu pesan.

Umpan balik dapat berupa verbal atau nonverbal, sengaja maupun

tidak sengaja. Elemen terakhir dalam model komunikasi interaksional

adalah bidang pengalaman seseorang atau bagaimana budaya,

pengalaman dan keturunan seseorang dapat mempengaruhi

kemampuan untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Setiap peserta komunikasi membawa pengalaman yang unik dan

khas dalam setiap perilaku komunikasi yang dapat mempengaruhi

komunikasi yang terjadi. Secara skematis dapat dilihat dalam gambar

model komunikasi interaksional berikut ini:



Gambar

Model Komunikasi Interaksional

(sumber: West & Turner 2007:12)

Komunikasi ini terjadi dalam sebuah saluran (Chanel), yang

merupakan jalan untuk berkomunikasi, saluran biasanya berhubungan

langsung dengan indra penglihatan, perasa, pencium, dan

pendengaran. Komunikasi juga melibatkan gangguan, yang

merupakan semua hal yang tidak dimaksudkan oleh sumber informasi.

(Rohim,2009:16)

Sudah menjadi sifat manusia yakni selalu berusaha untuk

berhubungan dengan sesamanya. Upaya ini dilakukan untuk

menghilangkan keterasingan mereka, dan juga keinginan untuk

mengetahui apa yang terjadi diluar dirinya (communication is human).

Hubungan antara sesama manusia, dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya, dan untuk kepentingan aktualisasi diri dalam



membicarakan masalah-masalah politik, sosial, budaya, seni dan

teknologi, semuanya hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi. Ini

merupakan bentuk dari komunikasi interaksi yang terjadi dalam

masyarakat. (Cangara,2010:56)

Setiap interaksi didahului oleh kontak dan komunikasi. Dalam

pandangan sosiologi, komunikasi baik itu verbal maupun nonverbal

merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk membahas hakikat

interaksi. Suatu interaksi tidak akan terjadi tanpa adanya dua syarat,

yaitu kontak sosial dan komunikasi. (Rubani,2010:38)

Interaksi antar individu terjadi manakala dua orang bertemu,

interaksi dimulai: pada saat itu mereka saling menegur, berjabat

tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas-

aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari

interaksi.(Haryana,2012:11)

Komunikasi dipahami sebagai suatu bentuk komunikasi

interaksi, yaitu komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi-

reaksi yang arahnya bergantian. Dalam konteks ini, komunikasi

melibatkan komunikator yang menyampaikan pesan, baik verbal

maupun nonverbal kepada komunikan yang langsung memberikan

respon berupa verbal maupun nonverbal secara aktif, dinamis dan

timbal balik. Komunikasi sebagai proses interaksi ini dipandang lebih

dinamis dibandingkan dengan komunikasi sebagai tindakan

searah.(Rohim,2009:10)



3. Facebook

Facebook merupakan situs jejaring sosial di internet. Facebook di

buat oleh Mark Zuckerberg dan resmi diluncurkan 4 Februari 2004.

Misi facebook adalah power to share, dimana semua orang yang

terkoneksi di facebook dapat saling berbagi dan berinteraksi maka dari

itu beberapa fitur dan produk layanan dibuat. Efek positif dari

facebook adalah akan semakin mudah terkoneksi dengan orang lain.

(Juju dan Sulianta,2010:10)

Di indonesia, Facebook masih berpotensi berkembang. Jumlah

anggota dalam kisaran satu juta pada akhir Mei 2009 masih mungkin

meningkat drastis pada bulan-bulan berikutnya. Media sangat

mendukung perkembangan ini semua jasa layanan operator seluler

berlomba-lomba menggaet Facebook sebagai salah satu fitur

layanannya. Belum lagi produk-produk gadget yang dilengkapi

software yang memungkinkan penggunanya mengakses Facebook.

Hal ini menjadikan Facebook semakin mudah diakses dan dijangkau

seluruh lapisan masyarakat. (Hendroyono,2009:3)

Keunggulan dari facebook adalah kemudahan penggunaan dan

kenyamanannya. Mudah untuk mencari seseorang hanya dari fungsi

“Search” yang memungkinkan untuk menemukan teman -teman lama

yang mungkin sudah dibayangkan tidak akan bisa di temui karena

beda jarak geografis yang sangat jauh ataupun sudah lama tidak

diketahui kabarnya seperti teman dimasa kanak-kanak.



Dari beberapa sumber yang di dapatkan baik dari website, blog

maupun informasi dari pengguna facebook, terdapat beberapa faktor

yang menjadi penyebab kepopuleran facebook diantaranya :

a. Demonstrasion effect

Facebook nampaknya memang sedang menjadi tren. Hampir

setiap pengguna internet tahu dan menggunakan sehingga

membuat pengguna lain yang belum memilki akun facebook

tergoda untuk memilikinya.

b. One Stop Service

Facebook menyediakan fitur gabungan antar aplikasi sosial

networking, chatting, multimedia, photo sharing dan bahkan e-

mail. Dengan satu akun facebook, bisa melakukan beragam aplikasi

tersebut.

c. Simple search

Facebook memudahkan pengguna mencari teman tanpa harus

mengetahui nama belakang dan e-mail teman tersebut.

d. Keamanan

Tidak sembarang orang bisa melihat profil seseorang lain di

facebook. Anda bisa menentukan sendiri siapa-siapa saja yang bisa

menjadi teman dan melihat-lihat diri anda di profil.

e. Real Friend

Di facebook semua anggota bisa berkomunikasi dengan orang

lain yang benar-benar dikenal atau diinginkan. Ini berbeda dengan



jejaring lain seperti MySpace yang setiap anggotanya bisa memiliki

ratusan teman namun bisa jadi tidak seorang pun yang di kenal.

(Hidayat,2009:23)

Banyak alasan yang menjadi bukti bahwa facebook mampu

membuat orang kecanduan, suatu kepuasan melihat banyaknya teman-

teman yang terkoneksi ke facebook kita, ada hingga ratusan bahkan

ribuan, padahal teman sebanyak itu bukanlah hubungan yang efektif

untuk menjalin mutu pertemanan. Semakin banyak pengguna

facebook di indonesia, tidak hanya mengggunakan, sebagaian orang

bahkan sudah ketagihan dengan facebook, gaya hidup baru ini

membuat orang-orang jadi tidak peduli akan apa yang terjadi di

sekelilingnya. Terlepas dari segala efek negatifnya facebook juga bisa

dimanfaatkan untuk kepentingan yang serius.(Priyatna,2009:64)

Menurut Antony Mayfield, media sosial adalah mengenai menjadi

manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama,

dan berkolaborasi untuk menciptakn kreasi, berfikir, berdebat,

menemukan orang yang yang bisa menjadi teman baik, menemukan

pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Sementara jejaring

sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page

pribadi, kemuadian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi

informasi dan berkomunikasi.media sosial mengajak siapa saja yang

tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan konstibusi dan

fedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi



dalam waktu yang cepat dan terbatas. Saat tekhnologi internet dan

mobile phon semakin maju maka media sosialpun ikut tumbuh dengan

pesat. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial

mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi

tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di indonesia.

(Ramadhansyah,2012:44)

Setiap orang ingin terus terkoneksi dengan teman-temannya,

bahkan teman-teman lama yang kemudian terhubung dengan facebook

memberikan nuansa pertemanan yang sama sekali baru. Tidak jarang

seseorang membuka dan terus membuka facebook untuk melihat

seberapa signifikan perkembangan jalinan persahabatan yang

terangkai kembali.

Dengan hadirnya group yang semakin spesifik dan bahkan

personal, tanpa disadari membuat orang berlama-lama didunia maya

dan meninggalkan dunia nyata sebagai sosial yang

sehat.(Juju,2010:17).

2. Komunitas

Dalam suatu kajian tentang defenisi-defenisi berbeda dari

komunitas yang muncul selama 50 tahun terakhir, Ken Dempsey

(1998) menunjuk dua karakteristik yang selalu kembali: pertama, yang

memiliki ikatan sosial yang sama yang menghasilkan tingkat tinggi

bagi solidaritas sosial (karakteristik struktural), dan kedua,

pengalaman berupa menjadi milik bersama. Demsey menekankan,



masalah dimulai ketika kita bersikeras bahwa kedua karakteristik itu

harus hadir agar komunitas bisa eksis (Holmes,2012:370)

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang mempunyai

berbagai persamaan yang dibentuk dengan adanya interaksi sosial

dengan kebutuhan fungsional.

Michael Burgoon dan Michael Ruffner dalam bukunya human

communication, A revisian of Approaching Speech / Communication,

memberi batasan komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka

dari tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan

yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau

pemecahan masalah sehingga semua anggota kelompok dapat

menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat

(the face-to-face interaction of three or more individuals, for a

recognized purpose such as information sharing, self-maintenance, or

problem solving, such that the members are able to recall personal

characteristics of other members accurately).

Ada empat elemen yang tercakup dalam definisi diatas yaitu;

Interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi,

maksud atau tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk

dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya.

a. Terminologi tatap muka (face to face) mengandung makna bahwa

setiap anggota kelompok harus dapat melihat dan mendengar

anggota lainnya dan juga harus dapat mengatur umpan balik



secara verbal maupun nonverbal dari setiap anggotanya. Batasan

ini tidak berlaku atau meniadakan kumpulan individu yang sedang

melihat proses pembangunan gedung atau bangunan baru. Dengan

demikian, makna tatap muka tersebut berkaitan erat dengan

adanya interaksi diantara semua anggota kelompok.

b. Maksud atau tujuan yang dikehendaki sebagai elemen ketiga dari

definisi diatas, bermakna bahwa maksud atau tujuan tersebut akan

memberikan beberapa tipe identitas kelompok. Jika tujuan

kelompok tersebut adalah berbagi informasi, maka komunikasi

yang dilakukan dimaksudkan untuk menanamkan pengetahuan (to

impart knowledge). Sementara kelompok yang memiliki tujuan

pemeliharaan diri (self / maintenence), biasanya memusatkan

perhatiannya pada anggota kelompok atau struktur dari kelopok itu

sendiri. Tindak komunikasi yang dihasilkan adalah kepuasan

kebutuhan pribadi, kepuasan kebutuhan kolektif / kelompok

bahkan kelangsungan hidup dari kelompok itu sendiri.

c. Elemen terakhir adalah kemampuan anggota kelompok untuk

menumbuhkan karakteristik personal anggota lainnya secara

akurat. Ini mengandung arti bahwa setiap anggota kelompok

secara tidak langsung berhungan dengan satu sama lain dan

maksud / tujuan kelompok telah terdefinisikan dengan jelas,

disamping itu identifikasi setiap anggota dengan kelompoknya

relatif stabil dan permanen. (Rubani,2010:203)



Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang berlangsung

antara tiga orang atau lebih, dimana anggota-anggotanya saling

berinteraksi satu sama lain. Tidak ada jumlah batasan anggota yang

pasti. Komunikasi kelompok dengan sendirinya melibatkan pula

komunikasi antar pribadi. Selain itu komunikasi kelompok cenderung

spontan dan belum adanya bagian atau tugas dari masing-masing

anggota yang terstruktur jelas. Jadi dalam komunikasi ini setiap orang

bisa memegang peranan apa saja. (Rohim,2009:87)

Komunitas Network yaitu tentang jenis-jenis ikatan dengan

tekhnologi komunikasi personal dan objek-objek media berurusan

dengan jenis ritual lebih terlihat yang orang miliki dengan media,

melalui antar muka yang terwujud fisik dengan media fisik

sebenarnya. Dalam ukuran besar, sifat subjek- objek konkret dari

hubungan ini memberikan bukti siap bagi kasus-kasus ritual untuk

dimasukkan ke media terkait. Namun, itu dapat melakukannya sambil

menyembunyikan hubungan kurang tampak yang individu-individu

mungkin miliki terhadap medium. Komunitas network atau virtual

communities seperti yang sering disebut, adalah mereka dapat dengan

mudah ditunjukan sebagai bersifat metafisik dan abstrak sebagaimana

hubungan pribadi adalah konkret. (Holmes,2012:398)

Di facebook juga dapat membentuk komunitas atau grup sendiri,

biasanya grup atau komunitas itu dapat dibentuk jika seseorang

mempunyai suatu minat yang sama dengan pengguna facebook



lainnya, maka seseorang bergabung dengan kelompok tersebut, jika

ada informasi terbaru, setiap anggota didalamnya dapat berbagi dan

menerima informasi tersebut. (Sanjaya,2009:93)

G. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis agar tidak terjadi

kesalahpahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian.

Berdasarkan kerangka teoritis yang berkaitan dengan Pemanfaatan facebook

dalam komunikasi interaksional khususnya pada komunitas HIMAKOM

Universitas Riau. Adapun indikator-indikatornya sebagai berikut :

1. Relasi

Facebook dimanfaatkan sebagai media untuk menambah kenalan,

menemukan orang yang bisa menjadi teman, tetap terhubung dengan

teman dan kerabat meskipun dengan jarak yang jauh dan membangun

sebuah komunitas. Sebagi sarana untuk kerjasama antar pribadi atau

kelompok tanpa mengenal jarak dan waktu.

2. Informatif

Secara umum, manfaat yang bisa diperoleh dengan akses internet pada

facebook yaitu, mendapatkan iformasi untuk kehidupan pribadi seperti

informasi kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Mendapatkan informasi

untuk kehidupan profesional seperti sains dan tekhologi.



3. Edukatif

Facebook sebagai sarana komunikasi untuk mengikuti perkembangan

tekhnologi, sebagai penunjang system pendidikan jarak jauh, dan facebook

juga merupakan sarana diskusi global bagi para profesional, peneliti,

pelajar, mahasiswa, juga masyarakat umum.

4. Entertaiment

Facebook sebagai sarana hiburan dan hobi seperti up-date status, tag

foto/video, mengomentari kiriman, bermain game dan lain-lain.

(Luthfi,2007:25)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk

deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain sebagainya.

(Herdiansyah,2010:9)

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Universitas Riau Jl. H.R

Soebrantas km 12,5 Pekanbaru, Riau, Indonesia.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian



Subjek dalam peneltian ini adalah komunitas HIMAKOM Universitas

Riau.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Facebook sebagai

komunikasi interaksional pada komunitas HIMAKOM Universitas

Riau.

4. Populasi dan sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling kuota

(Quota sampling), sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan

sampel dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu sampai

jumlah kuota yang diinginkan priset. Dalam teknik ini periset menentukan

jumlah tertentu untuk setiap strata (kuota) lalu menunjuk siapa saja orang-

orang yang memenuhi kriteria sampai jumlah yang ditentukan terpenuhi.

Anggota Komunitas Himakom Universitas Riau periode 2014-2015 yang

aktif atau bergabung digroup facebook berjumlah 90 orang, maka

responden dari penelitian ini adalah 90 orang sesuai dengan jumlah

anggota komunitas Himakom Universitas Riau.  (Kriyantono,2009:157)

5. Teknik Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka

penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kuesioner (Angket)

Angket adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden.

Tujuan dari angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai



suatu masalah dari responden. Responden penelitian ini adalah

Komunitas Himakom Universitas Riau yang berjumlah 90 orang.

(Kriyantono,2009:95)

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk

mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan

pertanyaan-pertanyaan pada responden, dan kegiatannya dilakukan

secara lisan. Sumber yang akan diwawancarai yaitu anggota Himakom

yang dipilih secara acak dengan jumlah 5 orang.(Subagyo,2006:39)

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja,

sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk

kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya observasi digunakan

untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang

tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian

atas perubahan tersebut. (Subagyo,2006:63)

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang diperlukan dalam melengkapi data-data yang sudah ada.

6. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini berbentuk deskriptif, maka analisis data yang

digunakan adalah analisis data kualitatif dengan persentase, adapun

caranya apabila data telah dikumpulkan maka diklasifikasikan menjadi dua



kelompok yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang

digambarkan dengan  kata-kata atau kalimat, sedangkan data kuantitatif

adalah data angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses

dengan cara penjumlahan dan ditafsirkan, adapun kesimpulan dari

penelitian yang dibuat dengan rumus sebagai berikut:

Rumus:

Keterangan : P = Persentase jawaban

F = Frekuensi jawaban responden

N = Total jumlah

Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur pemanfaatan

facebook dalam komunikasi interaksional pada komunitas Himakom

Universitas Riau. Penelitian ini menggunakan 4 pilihan jawaban yaitu;

Ya, Cukup, Kurang, dan Tidak,  dengan skala ukur :

0%-25% = Sangat Lemah (Tidak Bermanfaat)

26%-50% = Lemah (Kurang bermanfaat)

51%-75% = Cukup (Cukup Bermanfaat)

76%-100% = Kuat (Bermanfaat). (Sugiono,2014:77)

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis membagi dalam lima

bab bahasan, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub bab dengan

uraian sebagai berikut:



BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, alasan pemilihan

judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis, konsep operasional, metode

penelitian, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan sejarah singkat tentang komunitas HIMAKOM

Universitas Riau, Pekanbaru.

BAB III: PENYAJIAN DATA

BAB IV: ANALISA DATA

BAB V: PENUTUP

Penutup berisikan kesimpulan dan saran-saran.


