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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini seolah-olah tidak 

dapat terbendung lagi. Perkembangan  tersebut diiringi juga dengan 

perkembangan media internet yang biasa disebut dengan media baru. 

Menurut Supriyanto (2005: 15), dengan adanya internet saat ini 

rasanya manusia yang menggunakannya seolah bisa “menggenggam 

dunia”, karena segala sesuatu yang dibutuhkan tersedia pada internet, 

baik secara gratis maupun yang berbayar. Internet juga menyuguhkan 

media komunikasi yang beragam bagi manusia semisal dengan data 

teks, gambar, video, suara, bahkan komunikasi audio-visual secara 

langsung. Internet justru memungkinkan manusia untuk berbicara 

kepada berbagai orang di berbagai negara di seluruh dunia, tanpa 

menyita ruang, uang, dan waktu yang lama untuk melakukannya. 

Perkembangan dunia maya saat ini memang tidak bisa di 

pungkiri lagi dan terjadi begitu pesat dan mengejutkan Hal ini 

dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh Houghton dalam 

Tjiptono (2001:3), perkembangan internet terus berlangsung hingga 

kini. Di seluruh dunia jumlah pemakai internet tercatat sekitar 817 juta 

orang pada tahun 2004. Begitu besar pengguna internet di dunia, 

sehingga semakin banyak pula bermunculan situs-situs baru yang 
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dapat diakses oleh para pengguna internet dan mereka berlomba-lomba 

untuk bisa mendapatkan pengguna yang sebanyak-banyaknya untuk 

mengakses internet. 

Di era globalisasi saat ini, social network semakin berkembang 

di sebagian generasi muda di seluruh negara, tetapi belakangan ini 

social network tersebut tidak hanya berkembang di kalangan muda 

melainkan dari segala umur sudah ikut serta dalam social network 

sites. Salah satu social network yang berkembang sangat pesat 

terutama di Indonesia adalah facebook. Melalui facebook, orang bisa 

mengenal satu sama lain lebih jauh, hanya dengan melihat profil, 

teman–teman, aktivitas, dan juga melalui foto yang mereka tampilkan. 

Facebook merupakan cerminan kepribadian dari si pemililik account 

dengan adanya aplikasi–aplikasi yang banyak dan unik, sehingga bisa 

dikatakan facebook sebagai cermin dari identitas diri seseorang. 

Facebook di-launching pertama kali tanggal 4 Februari 2004 

oleh mahasiswa Universitas Harvard bernama Mark Zuckerburg. Situs 

gratis yang dibiayai oleh iklan ini sampai saat ini memiliki 175 juta 

anggota dengan 75% anggotanya tinggal di luar Amerika. Ada dua hal 

utama yang sering dimanfaatkan pengguna facebook yaitu mengirim 

pesan kepada orang yang mereka inginkan dan melihat profil dari 

orang yang mereka ketahui (Matney dalam Purworini, 2011:2). 

Facebook hadir dengan berbagai macam fitur dan bisa 

dikatakan komplit. Semua ada di facebook, mulai dari sekedar update 
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status, berbagai link, berbagai gambar, berbagai video, berkirim pesan, 

bligging (note), chatting. Facebook juga menyediakan fitur undangan 

(invitation), cause, quiz, group, dan sebagainya. Facebook seolah-olah 

menawarkan konsep “one-stop-visit” kalau orang sering belanja maka 

di kenal dengan “one-stop-shopping”. 

Kepopuleran facebook ini dapat berkembang dengan cepat 

karena memiliki kelebihan yang memungkinkan individu 

menampilkan diri sesuai dengan keinginan mereka, dalam membangun 

jaringan sosial yang terdiri dari lingkaran pertemanan serta berfungsi 

untuk memperkuat dan memelihara hubungan pertemanan. Poin-poin 

di atas dapat menjadi motif yang mendorong individu untuk bergabung 

dengan situs jejaring sosial facebook.  

Saat ini, Facebook telah mengalami berbagai perubahan yang pada 

akhirnya juga mengubah penggunaan dan motivasi penggunanya. Ada 

banyak motif yang dimiliki oleh mahasiswa berkaitan dengan aktivitas 

mereka dengan Facebook, akan tetapi Ross dkk (2009), dalam studi 

mereka terhadap 97 mahasiswa menemukan fakta bahwa motivasi 

untuk berkomunikasi adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap 

alasan mahasiswa  menggunakan Facebook (www.digilib.petra.ac.id). 

Menurut Gerungan (1991: 140), motif memiliki pengertian yang 

meliputi penggerak. Alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia 

yang menyebabkan manusia itu berbuat sesuatu. Semua tingkah laku 

manusia pada hakekatnya mempunyai motif, termasuk tingkah laku 

http://www.digilib.petra.ac.id/
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yang disebut tingkah laku refleks. Meskipun bersifat otomatis, tingkah 

laku refleks tetap memiliki tujuan dan maksud tertentu, walaupun 

maksud dan tujuan itu tidak disadari oleh individu. Sama halnya dengan 

individu yang memutuskan untuk bergabung dengan facebook, pasti 

ada motif yang mendorongnya untuk memutuskan bergabung dan 

membuat akun di facebook. 

Byod dan Ellison dalam jurnalnya Social Network Sites: 

Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated 

Communication (2007) mengatakan bahwa situs jaringan sosial 

mengijinkan orang untuk membangun profil dirinya untuk umum serta 

membuat daftar orang-orang yang menjadi temannya serta melihat 

profil orang lain. Keunikan dari situs jaringan sosial bukan karena 

mereka kenal, tapi lebih ke arah memungkinkan pengguna untuk 

memperlihatkan jaringan sosial mereka. 

Mereka melanjutkan bahwa kekuatan utama dari situs jaringan 

sosial atau yang disebut Social Network Sites (SNS), adanya profil 

pengguna yang dapat dilihat serta daftar teman-temannya yang juga 

tergabung di situs tersebut. Profil dibangun dari jawaban-jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan SNS kepada pengguna ketika mulai 

bergabung dengan SNS tersebut. Isi dari profil sendiri antara lain 

mengenai usia, lokasi, kesenangan dan hobi serta segala hal yang bisa 

menggambarkan pengguna (Byod & Ellison, 2007). Beberapa SNS 

mengijinkan pengguna untuk menampilkan foto diri di profilnya, serta 
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memodifikasi tampilan profilnya. Facebook bahkan mengizinkan 

penggunanya untuk menambah aplikasi di profilnya. 

Dari deskripsi di atas dapat diketahui bahwa pengguna SNS 

sangat aktif dalam menggunakan SNS. Pengguna bertindak sebagai 

partisipan yang secara aktif terlibat untuk membangun informasi 

mengenai dirinya sendiri dalam bentuk profil serta menggunakan 

segala features yang disediakan oleh SNS tersebut. Di sini para 

pengguna dengan berbagai macam motifnya mendatangi SNS dan 

menggunakannya untuk memuaskan kebutuhan mereka. Lin (1996) 

dalam Journal of Bradcasting & Electronic Media memberikan contoh 

yaitu pengguna internet melalui komputer pribadi dihubungkan dengan 

pemuasan kebutuhan seperti identitas sosial, komunikasi interpersonal, 

interaksi sosial, pertemanan, melarikan diri, hiburan dan pengawasan 

(Putri, 2009:3). 

Penelitian mengenai motif penggunaan facebook yang pernah 

dilakukan oleh Hapsari (2010) yang berjudul Motif Remaja Online 

Melalui Facebook di Surabaya menyatakan bahwa motif remaja di 

Surabaya dalam melakukan shopping On line melalui facebook yaitu 

untuk eksistensi diri, mencari barang-barang baru. Kesimpulan yang 

dihasilkan dari penelitian ini, yakni remaja di Surabaya merasa 

nyaman melakukan shopping Online di facebook, karena kebutuhan 

dan keinginan mengenai gaya hidup remaja dapat terpenuhi oleh 

facebook. 

http://www.digilib.petra.ac.id/
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Penelitian motif penggunaan facebook yang dilakukan oleh 

Mujahiddin (2010) menyatakan bahwa tingkat motif mahasiswa yang 

menggunakan situs jejaring facebook yaitu: (1) motif untuk mencari 

hiburan masuk dalam kategori tinggi, (2) motif untuk pertemanan dan 

persahabatan, motif mencari jodoh, motif aktualisasi diri, motif 

pengalaman baru, adanya fitur-fitur yang menarik, motif adanya 

layanan, serta motif kepuasan semuanya masuk dalam kategori yang 

sama yaitu cukup tinggi. Hal ini di buktikan dengan hasil survei yang 

dilakukan oleh peneliti pada mahasiswa. 

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penting untuk diketahui 

motif mahasiswa menggunakan facebook ditinjau dari framework uses 

and gratifications. Tidak mustahil apabila nanti ditemukan motif yang 

sama di antara pengguna facebook di Indonesia dibandingkan di 

Amerika sebagai negara tempat facebook awal mula berkembang, 

terutama berkaitan dengan aktivitas pencitraan diri. 

Jenis kelamin mengindikasikan adanya pengaruh terhadap 

penggunaan facebook. Asumsi ini ternyata menjadi temuan menarik 

dalam studi yang dilakukan oleh Baron (2007:47). Baron menemukan 

perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dalam 

menggunakan facebook. Perempuan ditemukan lebih sering untuk log 

on setiap hari, menghabiskan waktu lebih banyak setiap harinya di 

facebook, mengirim pesan, menulis di wall dan membuka profil orang 

lain dibandingkan laki-laki.  
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Realita yang ada kerapkali menggambarkan perempuan sebagai 

pihak yang paling aktif dan perhatian dalam upaya untuk membentuk 

image yang menarik atau untuk personal branding dibandingkan 

dengan laki-laki. Stereotip bahwa wanita itu harus menarik dan cantik 

seperti yang dianut oleh masyarakat selama ini menarik untuk diamati 

di dunia maya. Dalam konteks penggunaan facebook, hal yang sama 

juga terjadi bahwa perempuan lebih aktif dan intens dalam 

menggunakan facebook untuk personal branding ataukah laki-laki dan 

perempuan memiliki perilaku yang sama. 

Dengan memasukkan faktor motif dan jender, studi ini didesain 

untuk mendeskripsikan motif dan perbedaan gender dalam penggunaan 

facebook di kalangan mahasiswa untuk pencitraan diri. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan 

potensi yang dimiliki facebook yang ketika tidak digunakan secara 

hati-hati dapat memberikan dampak negatif kepada penggunanya.  

Isu–isu berkaitan dengan motif dan jender di facebook bukan 

lagi menjadi isu asing, akan tetapi isu motif dan jender yang berkaitan 

dengan personal branding masih jarang diteliti di Indonesia. Hal ini 

terjadi mengingat di Amerika sendiri di mana personal branding awal 

mula berkembang, masih belum banyak studi yang meneliti tentang 

personal branding di media sosial.  
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Berangkat dari fakta tersebut, maka penggunaan facebook 

sebagai media untuk personal branding menjadi menarik dan penting 

untuk diteliti. 

Penelitian ini juga diharapkan memberikan tambahan informasi 

bagi setiap pihak yang peduli dengan kehidupan remaja di era digital 

seperti sekarang ini. Berbagai pihak, terutama kalangan edukatif perlu 

mengambil tindakan untuk berperan dalam memberikan pendidikan 

tentang cara berperilaku saat terkait identitas digital dalam beberapa 

tahun mendatang sehingga populasi dari situs ini dapat mempelajari 

bagaimana seharusnya mengatur banyaknya tawaran dari informasi 

online. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apa sajakah motif untuk menggunakan facebook bagi mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta?  

2. Apakah ada perbedaan motif mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam menggunakan facebook 

berdasarkan jenis kelamin? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penulisan adalah: 

1. Untuk mengetahui motif mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam menggunakan facebook. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan motif mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dalam menggunakan situs facebook di 

internet berdasarkan jenis kelamin. 

 

1.4 Kegunaan 

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan atas 

sumbangan dalam kajian ilmu komunikasi khususnya yang 

berkaitan dengan motif khalayak dalam berkomunikasi melalui 

internet sebagai referensi yang berguna bagi penulis selanjutnya. 

2. Memberikan wawasan tentang motif di balik penggunaan facebook 

bagi mahasiswa serta sebagai sarana penerapan dan pengembangan 

ilmu komunikasi khususnya uses and gratification yang telah 

diperoleh selama perkuliahan 

3. Memberi masukan kepada berbagai pihak terutama para orang tua, 

dosen atau pihak pengajar agar lebih bisa mengawasi pendidikan 

anak terutama dalam penggunaan media baru yang selalu 

berkembang serta bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang 

berguna. 


