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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang  Masalah 

 Perkembangan teknologi telah mengakibatkan dampak pada aspek 

kehidupan manusia, salah satunya adalah kebutuhan berkomunikasi. Aspek 

tersebut yang membuat manusia mulai mencari media baru yang dapat memenuhi 

kebutuhannya, yaitu internet. Seperti dikatakan oleh Flew (2005, 7) pertanyaan 

tentang mengapa orang menggunakan internet mungkin tidak lagi menjadi satu 

pertanyaan yang layak, karena untuk setiap peningkatan jumlah worldwide, 

penggunaan internet tidak lagi merupakan hal baru, tetapi bagian dari realitas 

sehari-hari mereka dan penggunaan media komunikasi, dengan memeriksa e-mail 

(electronic mail) atau browsing web. 

Internet sebagai design dari realitas sehari-hari, maka awalnya 

dikembangkan oleh ARPA (Advanced Research Project Agency) pada tahun 

1960-an untuk keperluan militer. Pada tahun 1969 ARPA mendirikan ARPA-NET 

(Advanced Research Project Agency Network) sebagai nasional jaringan komputer 

di USA. Selanjutnya DiMaggio et al. (2001) mendefinisikan Internet sebagai 

jaringan elektronik dari jaringan yang menghubungkan orang dan informasi 

melalui komputer, dan semakin bertambah melalui teknologi media lainnya, 

sehingga memungkinkan untuk komunikasi antar pribadi dan pengambilan 

informasi.  

Selain itu Flew (2005, 4) menambahkan bahwa internet mengacu pada 

prasarana teknis komputer dan perangkat digital lainnya terhubung melalui 



2 
	  

jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi dalam bentuk isi, komunikasi, dan 

berbagi informasi, melalui e-mail (electronic mail), news group, chat rooms, 

mailing  lists, dan World Wide Web. 

 World Wide Web dikembangkan pada tahun 1990-an, yang merupakan 

langkah utama ketiga dalam membuat internet seperti sekarang ini (Flew 2005, 5). 

Dampak dari World Wide Web dapat di lihat dari bertambahnya pengguna internet 

worldwide. Setiap tahunnya situs worldwide atau host worldwide bertambah 

banyak yang mencapai 768,913,036 per-bulan juli 2010 (ISC 2011). 

Bertambahnya host worldwide memeberikan pengaruh terhadap 

peningkatan jumlah pengguna internet di dunia yang mencapai 1,966,514,816 

pertanggal 30 Juni 2010. Sedangkan untuk kawasan asia jumlah pengguna internet 

mencapai 825,094,396 pengguna, dan di Indonesia pengguna internet mencapai  

30,000,000 pengguna yang berada di urutan ke16 di dunia (Internet World Stats 

2011).  

Perkembangan jumlah host worldwide di dunia memberikan kemudahan 

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan maupun untuk 

berkomunikasi. Dari faktor kebutuhan akan komunikasi banyak terdapat jenis host 

worldwide baru yang memberikan kemudahan untuk mendapatkannya seperti 

jenis host worldwide yang sedang berkembang saat ini yaitu online media, social 

networking, microblogging, dan blog. 

 Microblogging adalah bentuk baru komunikasi dimana pengguna dapat 

menggambarkan status mereka dalam tulisan singkat yang didistribusikan oleh 

pesan instan, ponsel, e-mail, atau Web (Java et al. 2007). Sekarang ini 
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microblogging sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. 

Salah satu microblogging yang populer di Indonesia adalah twitter.  

Twitter pertama kali diluncurkan pada tahun 2006 dengan situs 

www.twitter.com, yang mempunyai tema utama “what are you doing?” twitter 

hanya menyediakan 140 karakter untuk menjawab pertanyaan tersebut (Nayar 

2010, 539). Pengertian twitter adalah sebuah jaringan informasi real-time yang 

menghubungakan seseorang kepada informasi terbaru tentang hal yang menarik 

bagi orang tersebut (twitter 2011). Twitter menyediakan alat yang ringan dan 

mudah untuk komunikasi yang memungkinkan penggunanya untuk menyiarkan 

dan berbagi informasi tentang kegiatannya, pendapat, dan status (Java et al. 2007).   

 Jumlah pengguna twitter, dari situs microblogging yang di dirikan oleh 

Jack Dorsey, Biz Stone, Noah Glass, Crystal Taylor, Jeremy LaTrasse, Adam 

Rugel, Tony Stubblebine, Ev Williams, Dom Sagolla, Evan Henshaw-Plath, 

McClure, Florian Weber, Tim-Roberts, and Blaine Cook pada tahun 2006, 

berdasarkan data dari website resmi twitter pertanggal 14 September 2010 

mencapai 175 juta pengguna di seluruh dunia (Twitter 2011). 

Jumlah penggunaan microblogging twitter menurut comScore di Indonesia 

menempati posisi kelima dengan rasio 19% di dunia. Untuk kawasan asia 

Indonesia mempunyai peringkat kedua setelah Jepang dengan rasio 21% 

(Karimuddin 2011). Sedangkan untuk di kawasan Indonesia, twitter menempati 

pringkat ke 10. Sampai saat ini untuk peringkat social newwork yang mempunyai 

pringkat tertinggi adalah facebook dengan pringkat pertama dan dilanjutkan 

twitter di pringkat kedua (alexa 2011). 
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Gambar 1.1 Top 10 pengguna Twitter di dunia 
Sumber: ComScore 2011 
 

Top 5 Social Network Site in Indonesia 

     Tabel 1.1 Top 5 Social network site in Indonesia 
No Website Urutan 
1 Facebook.com 1 
2 Twitter.com 10 
3 Friendster.com 94 
4 Tagged.com 148 
5 MySpace.com 158 

     Sumber: Alexa 2011 
 
 
 
I.2. Identifikasi Masalah 

 Twitter yang sekarang ini sedang populer di kalangan masyarakat dunia 

terutama Indonesia, sering digunakan oleh setiap penggunanya dalam hal 

berkomunikasi. Banyak terdapat pendapat mengenai penggunaan twitter sekarang 

ini, seperti yang dikemukakan oleh Kompasiana (2011) bahwa twitter adalah 

perubahan total komunikasi atau revolusi 140 karakter, serta ajang seperti kuliah 

gratis, bahkan membentuk Twittizen atau warga Negara twitter. Pernyataan 

Kompasiana tersebut melihat bahwa twitter itu dapat memberikan warna baru atau 
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pengaruh baru dalam hal komunikasi, baik dari orang ke orang maupun dari orang 

ke sebuah lembaga. 

 Berdasarkan analisis Java et al. (2007) terdapat empat jenis niat utama 

pengguna untuk menggunakan twitter yaitu daily chatter, conversations in 

Twitter, sharing information/ URLs, reporting news. Java et al. (2007) juga 

menyatakan bahwa terdapat tiga kategori utama pengguna twitter yaitu:  

1) Sumber informasi (Information Source) 

Dalam kategori ini setiap pengguna dapat mengirim pembaharuan status 

mereka di twitter pada interval reguler atau jarang.  

2) Friends Most relationship fall into this board category 

Banyak terdapat sub-kategori pada pertemanan di twitter. Seperti 

contohnya teman, keluarga, teman kerja, dan teman-teman yang sudah di 

daftar pengikutnya di twitter. 

3) Information Seeker. 

Adalah seseorang yang mungkin jarang memposting di twitter, namun 

mengamati pengguna lainnya secara teratur. 

 

Munculnya beberapa kategori pengguna di situs microblogging twitter, 

membuat situs tersebut mempunyai banyak kegunaan di dalamnya. Ada yang 

memberikan pendapat bahwa twitter itu digunakan untuk mencari informasi baik 

yang penting atau yang kurang penting dan juga ada yang berpendapat bahwa 

dengan menggunakan twitter dapat memberikan kemudahan dalam komunikasi ke 

pengguna lainnya. 
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Banyak terdapat fenomena yang terjadi yang membuat peneliti ingin 

meneliti fenomena ini, seperti beberapa artikel yang terdapat di Kompasiana yang 

menyatakan bahwa twitter dapat membuat pengaruh dalam hal berkomunikasi. 

Selain itu pengguna twitter dapat menjalin hubungan dengan siapapa-pun yang 

terdapat di twitter tanpa ada jenjang sosial di dalamnya, seperti artikel yang 

terdapat di website Handi Gunawan, dalam artikel tersebut menceritakan tentang 

dua orang pengguna twitter yang berkenalan, menjalin hubungan sampai menikah 

di twitter. Fenomena tersebut membuktikan bahwa twitter dapat digunakan untuk 

apa saja, sesuai dari tujuan dari setiap penggunanya. 

Seperti halnya seorang pengguna bisa memberikan kritik dan saran kepada 

setiap lembaga yang telah menjadi pengguna twitter dengan mudah, yang nantinya 

akan menjadikan pertimbangan dari sebuah lembaga tersebut. Twitter juga dapat 

menciptakan sebuah komunitas sosial yang baru, dengan dasar mempunyai satu 

kesamaan dapat membuat jalinan komunikasi dan hubungan yang lebih mendalam 

di dalamnya.  

Selain itu twitter juga dapat digunakan media pendistribusian informasi 

yang cepat, dalam satu waktu pesan atau informasi yang disampaikan dapat 

diterima dengan mudah oleh setiap pengguna twitter lainnya. Banyak juga yang 

menggunakan twitter sebagai ajang promosi atau sebagai ajang memberikan 

pengaruh kepada masyarakat, baik itu pengaruh negatif ataupun positif. 

 Dalam penelitian ini, Peneliti ingin melihat apakah setiap pengguna twitter 

mempunyai pola hubungan komunikasi yang sama dengan pengguna lainnya, 

seperti halnya apakah dalam microblogging twitter dapat terjadi pola hubungan 

yang lebih mendalam dengan pengguna lain, atau sebaliknya tidak akan terjadi 
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hubungan yang lebih mendalam di dalamnya. Selanjutnya peneliti ingin melihat 

apakah setiap pengguna twitter juga mempunyai cara penggunaan yang sama 

dengan pengguna lainnya dalam berkomunikasi di twitter. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti bahas di atas, maka 

rumusan masalah yang akan diteliti adalah:  

1. Bagaimana pola hubungan komunikasi antar pengguna microblogging 

twitter? 

2. Bagaimana cara penggunaan microblogging twitter oleh setiap individu 

dalam berkomunikasi?  

 

I.4. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui pola hubungan komunikasi yang terjadi di situs 

microblogging twitter. 

2. Mengetahui cara penggunaan microblogging twitter oleh setiap individu 

dalam berkomunikasi. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan akademis 

1. Dapat digunakaan sebagai pengembang akan ilmu, khususnya ilmu 

pengetahuan di bidang komunikasi yang berkaitan dengan pola hubungan 



8 
	  

komunikasi dan cara penggunaan pada media internet, serta diharapkan 

dapat memberikan masukan kepada pihak lain yang ingin melakukan 

penelitian, terutama penelitian yang berkaitan dengan pola hubungan 

komunikasi dan cara penggunaan pada media internet. 

2. Penelitian ini berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai metode 

penelitian fenomenologi dalam meneliti pola hubungan komunikasi dan 

cara mengekspresikan hubungan pada microblogging twitter. 

 

I.5.2. Kegunaan praktis 

1.  Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pengguna 

mengenai gambaran pola hubungan komunikasi dan cara penggunaan 

yang terjadi di twitter.  

2.  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

masyarakat Indonesia agar microblogging twitter ini dapat digunakan 

secara maksimal untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. 

 

I.6. SistematikaPenelitian 

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan 

diulas dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang sitematis, maka 

peneliti membagi karya penelitian ini dalam enam bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang penelitian 

mengapa peneliti tertarik untuk mengambil tema tentang pola hubungan 

komunikasi antar pengguna twitter. Bab ini juga akan menjelaskan rumusan 



9 
	  

masalah dan identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini peneliti membahas mengenai ruang lingkup dari penelitian, 

seperti sejarah twitter.com, bagaimana penggunaannya di kalangan masyarakat 

Indonesia, dan lain-lain. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini peneliti akan menjelaskan teori yang digunakan sebagai 

tinjauan pustaka yang akan digunakan sebagai bahan untuk menghubungkan hasil 

penelitian dengan teori tersebut. Adapun teori-teori tersebut adalah, komunikasi 

dimediasi komputer, komunikasi antar pribadi, teori penetrasi sosial, 

fenomenologi, dan lain-lain. 

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini, akan di paparkan tentang jenis penelitian yang digunakan, 

motode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan datanya, informan yang 

digunakan, unit analisis, analisis data, dan rencana analisis data. 

BAB V PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai proses pengumpulan data yang dilakukan 

peneliti selama pengamatan, analisis data, serta hasil penelitian. Dalam bab ini 

juga terdapat tebel hasil pengamatan selama satu bulan dan juga tabel hasil 

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi menganai kesimpulan dari apa yang sudah diteliti oleh 

Peneliti, juga disertai dengan saran yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. 




