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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah Interconnection Networking (Internet) dimulai sejak tahun 1950an

ketika terjadi perang dingin. Pada masa itu adanya isu yang mengancam masalah

keamanan nasional, penyebaran komunisme, dan keberhasilan Rusia yang

meluncurkan Sputnik tahun 1957 membuat Departemen Pertahanan Amerika

mengimplementasikan ide menciptakan sistem jaringan yang menghubungkan

beberapa komputer untuk kepentingan militer. Akhirnya Departemen Pertahanan

Amerika Serikat pada tahun 1958 kemudian membuat proyek Advanced Research

Projects Agency (ARPA) (McPhail 2006, 291). Seiring berjalannya waktu,

Internet tidak hanya untuk keperluan militer namun terbuka umum. Pada tahun

1980, Amerika Serikat kemudian mengijinkan ISP (Internet Service Provider)

untuk beroperasi. Kemudian pada tahun 1984, diperkenalkan sistem nama domain

untuk menyeragamkan seluruh alamat dijaringan komputer yang dikenal dengan

DNS (Domain Name System). Kemudian di tahun 1990 Tim Berners Lee berhasil

menemukan program browser yang dikenal dengan ‘www’ (world wide web)

(Terindikasi 2012)

Pengertian Web dalam jurnal key differences between web 1.0 and 2.0

(Cormode &Krishnamurthy 2008)adalah sistem dokumen yang dapat diakses

melalui Internet. Web yang pertama kali dikembangkan dikenal dengan nama web

1.0. Web 1.0 bersifat satu arah, dimana pengguna Internet hanya dapat melakukan
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pencarian mengenai informasi yang ingin dicari (browsing). Tujuan utama web

1.0 semata-mata untuk menyajikan informasi bagi pengguna. Kemudian mulai

dikembangkan web generasi berikutnya yang dikenal dengan nama web 2.0. Web

2.0 adalah Internet yang kita kenal sekarang ini. Evolusi internet dari web 1.0

menuju kepada web 2.0 memberikan peluang bagi pengguna Internet untuk

berinteraksi dua arah secara interaktif. Pengguna tidak hanya dapat mencari

informasi yang diinginkan, namun juga dapat menambahkan data atau informasi

ke dalam internet. Melalui evolusi dalam internet ini, lahirlah sebuah fenomena

baru, yaitu: media sosial (Cormode &Krishnamurthy 2008).

Di Indonesia sendirijumlah pengguna Internet terus bertambah banyak.

Hal ini dapat dibuktikan melalui data statistik pertambahan jumlah pengguna

Internet, dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia menerima kemudahan bekerja

dan berkomunikasi yang ditawarkan oleh internet. Pengguna internet yang

semakin meningkat di Indonesia berkaitan erat dengan apa yang biasa dilakukan

ketika mereka menggunakan internet (Viva 2013).

Gambar 1.1 Aktivitas Orang dalam Internet.
Sumber: http://teknologi.news.viva.co.id/news/read/396221-pengguna-
internet-rumahan-meningkat-drastis
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Berdasarkan data statistik yang dilampirkan, fakta memaparkan jelas

bahwa pengguna internet di Indonesia lebih banyak membuka situs jejaring

sosialjika dibandingkan dengan situs lainnya.Definisi dari Social networking

website menurut Boyd & Ellison dalam jurnal Social Network Sites: Definition,

History, and Scholarship (Boyd & Ellison 2007):

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1)
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of
other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of
connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of
these connections may vary from site to site.”

Komputer dengan akses Internet dapat membuka situs jejaring sosial yang

menyediakan wadah untuk pengguna Internet bersosialisasi dalam dunia maya

dengan pengguna Internet lain, baik yang sudah dikenal maupun belum dikenal.

Adapun konsep yang mencoba menggambarkan hubungan ini dikenal dengan

istilah konsep Computer Mediated Communication (CMC). Dalam konsep ini

komputer merupakan media untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan

fasilitas Internet. Maka dari itu, CMC selain digunakan untuk mencari informasi,

digunakan juga untuk berkomunikasi, melakukan interaksi anatara komunikan dan

komunikator. CMC mempelajari bagaimana perilaku manusia dibentuk atau

mengalami perubahan melalui pertukaran informasi dengan media komputer.

Lebih jauh pembahasan mengenai bagaimana perilaku manusia dalam

menggunakan situs jejaring sosial melalui komputer juga didukung oleh konsep

Self Presentation. Dalam Self Presentation peneliti menggunakan konsep diri

yang melihat bagaimana manusia mengkonstruksi tentang dirinya. Dalam situs

jejaring sosial, pengguna Internet melakukan kegiatan untuk mengontrol

informasi apa yang layak di tampilkan untuk membentuk opini publik tentang
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presentasi diri yang coba di sampaikan melalui situs jejaring sosialnya.

Beradasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Self

Presentation yang dilakukan oleh pengguna Internet dalam situs jejaring sosial.

I.2. Identifikasi Masalah

Situs jejaring sosial merupakan situs yang cukup digemari oleh pengguna

internet di Indonesia. Melalui situs jejaring sosial, pemilik akun dari situs jejaring

sosial tersebut dapat mengontrol informasi apa yang ingin disampaikan kepada

publik. Hal ini berbeda dengan impresi atau kesan yang ditinggalkan oleh pemilik

akun dalam kehidupan nyata. Ketika bertemu dengan orang lain, impresi

(impression face to face) yang pertama yang timbul berasal dari penampilan fisik

yang dapat dilihat secara langsung. Situs jejaring sosial memberikan ruang bagi

pemilik akun jejaring sosial untuk memperbaiki penampilan melalui foto dan

informasi apa yang layak disampaikan. Memperbaiki penampilan dalam foto yang

dimuat ke jejaring sosial serta menyeleksi informasi apa yang layak disampaikan

merupakan upaya pemilik akun jejaring sosial untuk menkonstruksi diri dalam

dunia internet.

Salah satu situs jejaring sosial yang popular adalah Facebook, karena

sampai saat ini Facebook masih merajai dunia social network dengan pengguna

terbanyak di seluruh dunia. Facebook diluncurkan pada Februari 2004 di Amerika

Serikat, yang kemudian menjadi populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun

terakhir. Menurut statistik resmi, ada sekitar 845 juta pengguna Facebook yang

aktif per bulan. Saat ini Facebook yang sudah tersedia dalam lebih dari 70 bahasa
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di dunia juga menunjukkan popularitas yang dimiliki Facebook di berbagai

Negara (Teknoup 2012). Kepopuleran Facebook di dunia tentu saja berhasil

meraih perhatian masyarakat Indonesia. Berdasarkan data statistik yang diperoleh

melalui situs tekonologi.kompasiana, Indonesia merupakan Negara keempat

dengan jumlah pengguna Facbeook terbanyak di seluruh dunia dengan total

pengguna sebanyak 51.362.000. Kepopuleran Facebook di Indonesia menjadi

salah satu alasan peneliti memilih Facebook sebagai situs jejaring sosial untuk

melakukan penelitian.

Selain alasan kepopuleran yang dimiliki oleh Facebook, alasan lain

mengapa Facebook merupakan situs jejaring sosial yang dipilih oleh Peneliti

adalah karena featureFacebook yang lengkap. Dalam akun Facebook yang

dimiliki, sang pemilik akun dapat memasukan foto, video, tulisan, bahkan situs

lain yang dianggap menarik ke dalam Facebook. Jika situs lain hanya berfokus

kepada foto saja, tulisan saja, ataupun hanya video, Facebook menawarkan

segalanya. Pemilik akun dapat berekspresi dan menunjukan imageingin ia

perlihatkan melalui akun Facebook yang dimiliki. Maka dari itu, Facebook dinilai

sebagai situs jejaring sosial yang tepat untuk meneliti tentang self presentation.

Peneliti juga menemukan fakta menarik lainnya tentang data statistk rata-

rata usia pengguna Facebook di Indonesia yang didominasi usia 18 sampai 24

tahun (Kompasiana 2013). Kelompok usia ini pada umumnya sedang duduk di

bangku perkuliahan. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana self presentation

yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan public relations. Mengapa jurusan public

relations? Karena seorang public relations dituntut untuk memiliki integritas
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personal baik dalam kehidupan sehari- hari maupun dalam dunia pekerjaan.

Integritas ini juga dapat ditunjukan dalam self presentation yang dilakukan dalam

situs jejaring sosial.

Gambar 1.2 Distribusi usia pengguna Facebook (Sumber:
checkfacebook.com, 28 Desember 2012, diambil
dari
http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/08/mengapa-
masyarakat-indonesia-menyukai-facebook-517443.html )

Karena kelompok usia 18-24 tahun umumnya sedang berada pada bangku

perkuliahan, maka peneliti memilih London School of Public Relations Jakarta,

sekolah tinggi khusus ilmu komunikasi yang mayoritas mahasiswanya memilih

jurusan public relations. Berdasarkan penemuan fakta yang diperoleh, Peneliti

tertarik untuk meneliti bagaimana self presentation yang dilakukan oleh

mahasiswa semester delapan jurusan public relationsyang akan segera memasuki

dunia pekerjaan.

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah

dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalah pokok yang dihadapi, yaitu:
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Bagaimana self presentation oleh mahasiswa semester delapan jurusan

public relationsdi London School of Public Relations dalam jejaring

sosial Facebook?

I.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan

masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui self presentation oleh mahasiswa semester

delapan jurusan public relationsdi London School of Public Relations dalam

jejaring sosial Facebook.

I.5. Kegunaan Penelitian

Peneliti sangat mengharapkan melalui penelitian yang dilakukan, tidak

hanya berguna bagi peneliti, namun juga dapat berguna bagi pihak lain. Adapun

kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Akademis

Peneliti ingin melihat konsep self presentationtidak hanya berlaku

dalam komunikasi face to face melainkan dapat diterapkan dalam

komunikasi di jejaring sosial

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini dilakukan untuk melihat perilaku pengguna Facebook

dalam hal ini mahasiswa semester delapan

3. Kegunaan sosial
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Peneliti ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang informasi

apa yang dicantumkan ke dalam jejaring sosial dan apa yang coba

diproyeksikan tiap individu dari akun jejaring sosial milik pribadi

I.6. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dibagi menjadi enam bab, yang dapat dijabarkan

sebagai berikut:

1) BAB I: Pendahuluan

Bab I berisi tentang latar belakang tentang sejarah singkat Internet,

identifikasi masalah mengapa Peneliti ingin meneliti tentang topik self

presentationdi kalangan mahasiswa, Rumusan masalah yang akan diteliti

adalah bagaimana self presentation yang dilakukan oleh mahasiswa

semester delapan jurusan public relation di London School of Public

Relations dalam jejaring sosial Facebook, tujuan penelitian, dan kegunaan

penelitian bagi berbagai pihak.

2) BAB II: Objek Penelitian

Bab II berisi tentang ruang lingkup bahasan sesuai dengan permasalahan

yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Pada bagian awal dalam bab ini,

peneliti membahas tentang situs jejaring Facebook. Kemudian peneliti

membahas tentang pengguna Facebook pada umumnya dan secara spesifik

di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswa. Selanjutnya bab ini

diakhiri dengan pembahasan mengenai STIKOM London School of

Public Relations Jakarta.
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3) BAB III: Tinjauan Pustaka

Bab III berisi tentang konsep-konsep yang menjadi landasan dalam

penelitian ini. Konsep tersebut adalah Computer Mediated Communication

(CMC) dan Self-presentation. Dalam bab ini, peneliti juga melampirkan

kerangka berpikir teoritis untuk memberikan gambaran pola

berpikir terhadap permasalahan yang diteliti.

4) BAB IV: Metodologi Penelitian

Bab IV ini menjelaskan sistematika penelitian yang dilakukan Peneliti.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana self presentation yang

dilakukan oleh mahasiswa semester delapan jurusan public relation di

London School of Public Relations dalam jejaring sosial Facebook maka

Peneliti berhipotesa bahwa mahasiswa semester delapan yang akan

meninggalkan bangku perkuliahan dan memasuki dunia pekerjaan akan

menjaga reputasi yang ditunjukan baik dalam kehidupan sehari-hari

maupun dalam Facebook. Untuk menjawab rumusan masalah yang

dikemukakan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan

wawancara mendalam dan observasi yang akan dijelaskan lebih lanjut

dalam bab ini.

5) BAB V: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab Vmenjelaskan hasil dan pembahasan untuk menjawab rumusan

masalah yang telah dikemukakan oleh Peneliti. Hasil yang telah
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dijabarkan kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah dibahas

pada bagian Tinjauan Pustaka.

6) BAB VI: Kesimpulan dan Saran

Bab VImembahas mengenai kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang

dilakukan serta saran dari hasil kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan

kegunaan penelitian.




