BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang
Awalnya, media sosial diciptakan untuk mempermudah setiap interaksi manusia.
Kini media sosial telah berkembang pesat dan semakin canggih sehingga terjadi
penambahan fungsi media sosial yang semakin mempermudah interaksi manusia.
Contohnya adalah facebook, BBM, dan lain-lain.
Tak bisa dipungkiri lagi, kini media sosial sudah menjadi faktor penting interaksi
antar manusia. Khususnya kaum remaja. Ingat saja bagaimana sulitnya untuk
berhubungan dengan orang lain di luar kota, luar pulau, atau luar negeri beberapa
tahun yang lalu. Tarif telepon yang masih mahal atau surat yang membutuhkan
waktu yang lama dalam pengiriman, membuat orang, relasi, dan keluarga yang
terpisah jauh akan sangat sulit untuk dihubungi. Namun perkembangan teknologi
yang pesat membuat berhubungan dengan orang lain meskipun terpisah ribuan
kilometer dan zona waktu yang berbeda pun menjadi semudah membalikkan
telapak tangan.
Namun dengan adanya media sosial ini, menjadikan seseorang terlalu terbuka akan
dirinya di hadapan orang lain atau pun dengan orang yang belum dikenalnya,
khususnya para kaum remaja. Di tambah lagi dengan munculnya smartphone yang
menyediakan kebebasan ber-social media dan provider yang menyediakan
murahnya layanan social media.
1.2.Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
a.
b.
c.
d.

Untuk mengetahui pengertian media sosial.
Untuk mengetahui karakteristik media sosial.
Untuk mengetahui sejarah perkembangan media sosial.
Untuk mengetahui macam-macam media sosial.

1.3.Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:
a. Apa pengertian media sosial?
b. Bagaimana karakteristik media sosial?
c. Bagaimana sejarah media sosial?
d. Apa saja macam-macam media sosial?
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1.4.Hipotesis
Melalui karya ilmiah ini penulis memiliki beberapa hipotesis:
a. Diduga siswa-siswi MAN Tlogo Blitar lebih banyak yang memiliki akun
facebook dibanding dengan akun-akun yang lain.
b. Diduga sebagian besar siswa-siswi MAN Tlogo Blitar tidak hanya memiliki satu
macam akun media sosial.
c. Diduga setiap siswa-siswi MAN Tlogo Blitar memiliki akun media sosial untuk
mencari informasi.
1.5.Penegasan Istilah
Media Sosial
: sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat
kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak
tersedia untuk orang biasa. (Chris,2010:11)1

1

Chris Brogan, Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online,Wiley, Manhattan,
2010, 11.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian Media Sosial
Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang berjudul Social Media
101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online mendefinisikan Social
media sebagai berikut:

“Social media is a new set of communication and collaboration tools that enable
many types of interactions that were previously not available to the common
person”. (Sosial media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi
yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia
untuk orang biasa). (Chris,2010:11)2

2.2.Karakteristik Media Sosial
Menurut Hadi Purnama media sosial mempunyai beberapa karakteristik khusus
diantaranya :
a.
Jangkauan (reach): daya jangkauan social media dari skala kecil hinga
khalayak global.
b.
Aksesibilitas (accessibility): social media lebih mudah diakses oleh publik
dengan biaya yang terjangkau.
c.
Penggunaan (usability): social media relatif mudah digunakan karena tidak
memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.
d.
Aktualitas (immediacy): social media dapat memancing respon khalayak
lebih cepat.
e.
Tetap (permanence): social media dapat menggantikan komentar secara
instan atau mudah melakukan proses pengeditan.3
Keterkaitan dalam pembahasan ini peneliti menggunakan karakteristik social
media karena pembahasan ini membahas mengenai media sosial, dan bagaimana
2

Chris Brogan, Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online,Wiley, Manhattan,
2010, 11.
3
Hadi Purnama, Karakteristik Sosial Media,
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HAF6rU_ScfoJ:library.binus.ac.id/eColls/eThe
sisdoc/Bab2/2011-2-01033-MC%2520Bab2001.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk, 2011.
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setiap siswa-siswi MAN Tlogo Blitar mengikuti perkembangan media sosial yang
ada.
2.3.Sejarah Perkembangan Media Sosial
Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun,
Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya Friendster yang
mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial
media dengan keunikan dan karakteristik masing-masing.
Sejarah sosial media diawali pada era 70-an, yaitu ditemukannya sistem papan
buletin yang memungkinkan untuk dapat berhubungan dengan orang lain
menggunakan surat elektronik ataupun mengunggah dan mengunduh perangkat
lunak, semua ini dilakukan masih dengan menggunakan saluran telepon yang
terhubung dengan modem.
Pada tahun 1995 lahirlah situs GeoCities, GeoCities melayani web hosting (layanan
penyewaan penyimpanan data-data website agar website dapat diakses dari
manapun). GeoCities merupakan tonggak awal berdirnya website-website.
Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 munculah sosial media pertama yaitu
Sixdegree.com dan Classmates.com. Tak hanya itu, di tahun tersebut muncul juga
situs untuk membuat blog pribadi, yaitu Blogger. Situs ini menawarkan
penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga pengguna
dari Blogger ini bisa memuat hal tentang apapun.
Pada tahun 2002 Friendster menjadi sosial media yang sangat booming dan
kehadirannya sempat menjadi fenomenal. Setelah itu pada tahun 2003 sampai saat
ini bermunculan berbagai sosial media dengan berbagai karakter dan kelebihan
masing-masing, seperti LinkedIn, MySpace, Facebook, Twitter, Wiser, Google+,
Instagram, LINE, WhatsApp dan lain sebagainya.
Sosial Media juga kini menjadi sarana atau aktivitas digital marketing, seperti
Social Media Maintenance, Social Media Endorsement dan Social Media Activation.
Oleh karena itu, Sosial Media kini menjadi salah satu servis yang ditawarkan
oleh Digital Agency.4

4

Wahyu Munajat, Sejarah Perkembangan Social Media, http://www.infodigitalmarketing.com/2013/12/sejarah-sosial-media-sejarah.html, 2013.
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2.4.Macam-macam Media Sosial
Menurut Mayfield yang di kutip oleh Muhammad Badri (2011:133) menyebutkan
saat ini ada tujuh jenis social media, namun inovasi dan perubahan terus terjadi.
Social media yang ada saat ini :
a.
Jejaring sosial seperti facebook, myspace dan bebo. Situs ini memungkinkan
orang untuk membantu halaman web pribadi dan terhubung dengan temantemannya untuk bebagi konten komunikasi.
b.
Blog, merupakan bentuk terbaik dari media sosial, berupa jurnal online
dengan pemuatan tulian terbaik, yaitu tulisan terbaru ada di halaman
terdepan.
c.
Wikis seperti Wikipedia dan ensiklopedia online website. Wikis memperoleh
siapa saja utuk mengisi atau mengedit informasi didalamnya, bertindak
sebagai sebuah dokumen atau database komunal.
d.
Podcasts, menyediakan file-file audio dan video dengan berlangganan melalui
layanan seperti Itunes dari Apple.
e.
Forum, area untuk diskusi online, seputar topik dan minat tertentu. Forum
sudah ada sebelum media sosial dan menjadi komunitas online yang kuat dan
populer.
f.
Komunitas konten seperti flickr (untuk berbagi foto), del.icio.us (link
bookmarked) dan youtube (video). Komunitas ini mengatur dan berbagi jenis
konten tertentu.
g.
Microblogging, situs jejaring sosial dikombinasikan blog, dimana sejumlah
kecil konten (update) didistribusikan secara online dan melalui jaringan
mobile phone.5
Dari definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa social media mempunyai
jenis-jenis yang beraneka ragam dan mempunyai fungsi serta cara penggunaan
yang berbeda-beda. Tetapi masih dengan tujuan yang sama untuk bertukar
informasi dan mudah untuk diakses. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
facebook, twitter, instagram sample penelitian.
Saat ini dengan munculnya berbagai macam smartphone, jenis media sosial semakin
bertambah, seperti:
a. Instagram
: sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna
mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai
layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.6
b. Twitter
:
layanan
jejaring
sosial dan mikroblog daring yang
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis
teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet.7
5

Muhammad Badri, Jenis-jenis media sosial,
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HAF6rU_ScfoJ:library.binus.ac.id/eColls/eThe
sisdoc/Bab2/2011-2-01033-MC%2520Bab2001.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk, 2011.
6
Wikipedia, Instagram, http://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, 2015.
7
Wikipedia, Twitter, http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter, 2014.
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c. LINE
: sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat
digunakan pada berbagai platform seperti telepon cerdas,tablet,
dan komputer.8
d. WhatsApp
:
merupakan
aplikasi pesan
lintas
platform
yang
memungkinkan kita bertukar pesan tanpa biaya SMS, karena WhatsApp
Messenger menggunakan paket data internet yang sama untuk email,
browsing web, dan lain-lain.9
e. Blackberry Messenger : aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk
para pengguna perangkat BlackBerry.10
f. WeChat
: layanan komunikasi pesan suara dan teks ponsel yang
dikembangkan oleh Tencent di Tiongkok.11
g. KakaoTalk
: sebuah aplikasi messenger lintas platform yang tersedia bagi
pengguna smartphone.12
h. Path
: sebuah aplikasi jejaring sosial pada telepon pintar yang
memungkinkan penggunanya untuk berbagi gambar dan juga pesan.13

8

Wikipedia, LINE, http://id.wikipedia.org/wiki/LINE, 2015.
Wikipedia, WhatsApp, http://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp, 2015.
10
Wikipedia, Blackberry Messenger, http://id.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_Messenger, 2014.
11
Wikipedia, WeChat, http://id.wikipedia.org/wiki/WeChat, 2014
12
Wikipedia, KakaoTalk, http://id.wikipedia.org/wiki/KakaoTalk, 2014.
13
Wikipedia, Path (jejaring sosial), http://id.wikipedia.org/wiki/Path_%28jejaring_sosial%29, 2014.
9
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Gambar 2.4.a facebook

Gambar 2.4.a. Instagram
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Gambar 2.4.b. twitter

Gambar 2.4.c. LINE
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Gambar 2.4.d. WhatsApp

Gambar 2.4.e. Blackberry Messenger
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Gambar 2.4.h. Path

Gambar 2.4.c. wikipedia
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa observasi yang bertujuan
memperoleh gambaran nyata dari suatu fenomena yang ada pada siswa-siswi
MAN Tlogo Blitar, yaitu perkembangan media sosial dengan menyebarkan
angket kepada para subyek penelitian.
3.2. Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah beberapa siswa-siswi kelas X, XI, dan XII MAN
Tlogo Blitar.
3.3. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilakukan tanggal 2-4 Februari 2015 di MAN Tlogo Blitar.
3.4. Sampel Penelitian
Siswa-siswi MAN Tlogo Blitar sebanyak 87 anak.
3.5. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Metode Observasi, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pembagian
angket kepada siswa-siswi MAN Tlogo Blitar.
b. Metode Studi Pustaka, yaitu berupa kajian yang sesuai dengan penelitaian,
baik berupa buku maupun sumber internet.
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BAB IV
ANALISIS DATA
4.1. Analisis Data
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil sebagai
berikut:
1. Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun media sosial.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
82
5

Persentase
94,3%
5,7%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun media sosial setiap siswa-siswi MAN Tlogo Blitar,
dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa delapan puluh dua atau
sembilan puluh empat koma tiga persen siswa-siswi MAN Tlogo
Blitar yang telah menjawab angket kami telah memiliki akun media
sosial atau merupakan pengguna media sosial sedangkan lima atau
lima koma tujuh persen tidak memiliki akun media sosial.
2. Tabel 4.1 tentang intensitas menggunakan media sosial.
Jawaban
SERING
JARANG
TIDAK
PERNAH

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
31
54
2

Persentase
35,6%
62,1%
2,3%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang seberapa
sering siswa-siswi MAN Tlogo Blitar menggunakan media sosial, dari
tabel tersebut dapat diketahui bahwa tiga puluh satu atau tiga puluh
lima koma enam persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang telah
menjawab angket kami sering menggunakan media sosial sedangkan
lima puluh empat atau enam puluh dua koma satu persen jarang
menggunakan media sosial adapun dua atau dua koma tiga persen
tidak pernah menggunakan media sosial.
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3. Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun facebook.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
82
5

Persentase
94,3%
5,7%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun facebook siswa-siswi MAN Tlogo Blitar, dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa delapan puluh dua atau sembilan
puluh empat koma tiga persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang
telah menjawab angket kami telah memiliki akun facebook sedangkan
lima atau lima koma tujuh persen tidak memiliki akun facebook.
4.

Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun twitter.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
28
59

Persentase
32,2%
67,8%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun twitter siswa-siswi MAN Tlogo Blitar, dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa dua puluh delapan atau tiga puluh
dua koma dua persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang telah
menjawab angket kami telah memiliki akun twitter sedangkan lima
puluh sembilan atau enam puluh tujuh koma delapan persen tidak
memiliki akun twitter.
5. Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun Instagram.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
14
73

Persentase
16,1%
83,9%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun instagram siswa-siswi MAN Tlogo Blitar, dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa empat belas atau enam belas koma
satu persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang telah menjawab
angket kami telah memiliki akun instagram sedangkan tujuh puluh
tiga atau delapan puluh tiga koma sembilan persen tidak memiliki
akun instagram.
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6.

Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun Blackberry Messenger.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
24
63

Persentase
27,6%
72,4%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun Blackberry Messenger siswa-siswi MAN Tlogo
Blitar, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dua puluh empat
atau dua puluh tujuh koma enam persen siswa-siswi MAN Tlogo
Blitar yang telah menjawab angket kami telah memiliki akun
Blackberry Messenger sedangkan enam puluh tiga atau tujuh puluh
dua koma empat persen tidak memiliki akun Blackberry Messenger.
7.

Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun WhatsApp.
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
23
64

Persentase
26,4%
73,6%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun WhatsApp siswa-siswi MAN Tlogo Blitar, dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa dua puluh tiga atau dua puluh enam
koma empat persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang telah
menjawab angket kami telah memiliki akun WhatsApp sedangkan
enam puluh empat atau tujuh puluh tiga koma enam persen tidak
memiliki akun WhatsApp.
8.

Tabel 4.1 tentang kepemilikan akun LINE
Jawaban
YA
TIDAK

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
13
74

Persentase
14,9%
85,1%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang
kepemilikan akun LINE siswa-siswi MAN Tlogo Blitar, dari tabel
tersebut dapat diketahui bahwa tiga belas atau empat belas koma
sembilan persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang telah menjawab
angket kami telah memiliki akun LINE sedangkan tujuh puluh empat
atau delapan puluh lima koma satu persen tidak memiliki akun LINE.
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9.

Tabel 4.1 tentang alasan siswa-siswi memiliki akun media sosial.
Jawaban
Untuk mencari informasi
Untuk curhat
Untuk mengikuti trend
TIDAK ADA

Siswa-siswa MAN
Tlogo Blitar
72
5
6
4

Persentase
82,8%
5,7%
6,9%
4,6%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang alasan
siswa-siswi MAN Tlogo Blitar memiliki akun-akun media sosial, dari
tabel tersebut dapat diketahui bahwa tujun puluh dua atau delapan
puluh dua koma delapan persen siswa-siswi MAN Tlogo Blitar yang
telah menjawab angket kami yang memiliki akun-akun media sosial
digunakan untuk mencari informasi, lima atau lima koma tujuh
persen memiliki akun-akun media sosial untuk curhat, enam atau
enam koma sembilan persen memiliki akun-akun media sosial hanya
untuk mengikuti trend sedangkan empat atau empat koma enam
persen tidak memiliki akun-akun media sosial.
10. Tabel 4.1 tentang akun yang paling sering digunakan.
Jawaban
Facebook
Instagram
Twitter
WhatsApp
BBM
LINE
TIDAK ADA

Siswa-siswa MAN Tlogo
Blitar
71
1
2
4
3
1
5

Persentase
81,6%
1,2%
2,3%
4,6%
3,4%
1,2%
5,7%

Tabel di atas merupakan data hasil dari pertanyaan tentang akun
media sosial yang paling sering digunakan siswa-siswi MAN Tlogo
Blitar, dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tujuh puluh satu
koma delapan puluh satu koma enam persen siswa-siswi MAN Tlogo
Blitar yang telah menjawab angket kami lebih sering menggunakan
facebook, satu atau satu koma dua persen lebih sering menggunakan
instagram, dua atau dua koma tiga persen lebih sering menggunakan
twitter, empat atau empat koma enam persen lebih sering
menggunakan WhatsApp, tiga atau tiga koma empat persen lebih
sering menggunakan Blaskberry Messenger, satu atau satu koma dua
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persen lebih sering menggunakan LINE, sedangkan lima atau lima
koma tujuh persen tidak menggunakan media sosial.

BAB V
PENUTUPAN
5.1. Kesimpulan
Kehadiran media sosial sedikit banyak telah mempengaruhi pola kehidupan dalam
masyarakat khususnya para remaja. Media sosial begitu populer karena
kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dimana hal tersebut tidak dapat
diperoleh melalui media tradisional.
Perkembangan teknologi terus berkembang tak pernah berhenti. Begitu juga
dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang sesuai
perkembangan zaman. Namun perkembangan teknologi ini tidak sepenuhnya
memberikan dampak positif tapi juga memberikan dampak negatif pada
penggunanya.
Dengan semakin populernya media sosial di kalangan remaja, maka muncullah
perusahaan-perusahaan di bidang pengembangan media sosial sebagai peluang
bisnis yang baru.
Sehingga dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini perlunya
pengawasan dari orang tua dan pihak-pihak terkait agar lebih membantu dalam
pengawasan dan pembatasan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini
untuk anak-anak agar anak-anak dapat menerima dampak positif bukan dampak
negatif dari semua kemajuan teknologi ini.
5.2. Saran
Media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan baru dalam kehidupan manusia di
zaman sekarang. Dengan demikian, penulis berharap semoga masyarakat
khususnya para remaja mampu memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang
dapat diperoleh melalui media sosial serta menghindari dampak-dampak negatif
dari media sosial.
Diharapkan para remaja mampu menyeleksi media sosial yang seharusnya
digunakan dengan yang seharusnya tidak digunakan dan mampu membatasi diri
akan penggunaan media sosial.
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LAMPIRAN

Gambar pembagian angket.

Gambar pengisian angket.

Gambar pengisian angket.

Gambar pengisian angket.

Gambar pengisian angket.

Gambar pengisian angket.
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