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ABSTRAK 

 

Ibnu Idris A, Mohammad. 2016 Peran Media Sosial Facebook Sebagai Media 

Komunikasi Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN 

Ponorogo . Skripsi. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Jurusan Ushuluddin dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN) Ponorogo. Pembimbing: Iswahyudi, M.Ag. 

 

Kata Kunci: Facebook, Media Komunikasi, Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo 

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi komunikasi semakin hari 

semakin mengalami kemajuan di belahan dunia. Tidak muluk-muluk jika saat ini 

adalah masa dimana peradaban manusia ditopang kemajuan teknologi. Teknologi 

informasi sudah membawa perubahan besar pada hidup manusia. Gaya 

komunikasi yang semula hanya berupa telefhone, radio yang hanya terbatas ruang 

dan waktu, sekarang telah berubah menjadi media komunikasi yang tidak terbatas 

ruang dan waktu yaitu internet. Salah satu situs terkenal di internet adalah 

facebook. sehingga facebook menjadi salah satu  media  komunikasi yang populer 

dikalangan mahasiswa.  

Dari sini penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang : (1). bagaimanakah 

pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap penggunaan Media Sosial 

Facebook. (2) Latar belakang apa yang mendorong Mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo menggunakan media sosial Facebook. (3).Bagaimanakah implikasi dari 

penggunaan Media Sosial Facebook bagi Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. 

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan: 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berdasarkan Miles 

dan Huberman dengan urutan langkah, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pandangan mahasiswa KPI STAIN Ponorogo lebih cenderung kepada apa yang 

mereka sukai terhadap facebook terdiri dari 3 fungsi, yakni fungsi kemudahan 

dalam mencari berita dan informasi, fungsi persahabatan dan fungsi jual beli 

online. Ada beberapa mahasiswa yang menyukai facebook, tetapi juga ada yang 

tidak menyukai facebook karena pandangan mereka tentang facebook berbeda-

beda. Sedangkan latar belakang yang mendorong mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo menggunakan facebook adalah hanya untuk menimbulkan rasa ingin 

tahu dan ingin tetap eksis serta ikut tren masa kini. Implikasi (Dampak) dari 

penggunaan facebook itu sendiri yang dirasakan oleh Mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo dari segi positif bisa mencari teman lama dan menambah teman baru, 

bisa mendapatan banyak informasi dan berita terkini. Sedangkan dari segi negatif 

diantaranya ketagihan jadi lupa waktu, muncul situs yang kurang baik seperti 

pornografi, dan lain-lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Di era globalisasi ini perkembangan teknologi komunikasi semakin 

hari semakin mengalami kemajuan di belahan dunia. Tidak muluk-muluk jika 

saat ini adalah masa dimana peradaban manusia ditopang kemajuan 

teknologi. Teknologi informasi sudah membawa perubahan besar pada hidup 

manusia. Gaya komunikasi yang semula hanya berupa telefhone, radio yang 

hanya terbatas ruang dan waktu, sekarang telah berubah menjadi media 

komunikasi yang tidak terbatas ruang dan waktu yaitu internet.
1
  

Peranan internet saat ini sudah tidak dapat ditolak keberadaanya. 

Bahkan sudah menjadi gaya hidup. Internet banyak membantu dalam segala 

sisi kehidupan masyarakat. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, sampai 

kepada hiburan. Ledakan informasi yang semakin menjadi-jadi mau tidak 

mau menuntun masyarakat untuk selalu up to date (memperbarui) segala 

informasi dari internet. Tidak selalu berlebihan jika masyarakat sangat 

bergantung dengan internet. Banyak hal yang ditawarkan internet, mulai dari 

pengiriman data melalui e-mail, penjualan produk melalui website, game 

online sampai pada pencarian pertemanan melalui sosia networkl (Facebook, 

Twitter, Google+  Skype dll). Internet menjangkau semua kalangan, mulai dari 

anak-anak sampai orang tua. Di kalangan mahasiswa, sosial network sudah 

                                                           
1
 Alfiana Khoirutun Nafi’ah, “Pengaruh Penggunaan Jejaring sosial Facebook terhadap 

perilaku siswa kelas VIII kepada guru di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta,” (Skripsi, 

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,  2014), 18. 

1 
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menjadi sahabat karib semenjak media komunikasi kita berubah cara.
2
 

Mencari teman di media sosial itu mudah, hanya dengan memiliki akun pada 

media sosial tertentu kita akan memiliki teman di belahan dunia, tanpa batas. 

Media sosial saat ini yang memiliki banyak pengguna adalah Facebook.
3
 

Facebook adalah salah satu media sosial yang sangat terkenal, dengan 

Facebook kita dapat terhubung dengan orang dari seluruh dunia. Di Facebook 

kita dapat menampilkan profil diri lengkap dengan foto-foto, bersosialisasi 

dengan orang-orang yang punya hobi sama, menjadi fans artis, berbagi cerita 

dan kegiatan, atau chatting online dengan pengguna lain. Dewasa ini 

Facebook memiliki banyak kelebihan dan juga kekurangannya, kelebihannya 

adalah bukan hanya menambah atau memperbanyak teman tetapi juga 

mempererat hubungan persahabatan, pertemanan, kekeluargaan, bahkan akhir-

akhir terdapat tren baru yaitu online shop yang semakin memanjakan 

pengguna Facebook dengan dapat berbelanja hanya dengan menggunakan 

Facebook. Sedangkan  kekurangannya adalah banyak orang yang 

menyalahgunakan Facebook sebagai alat untuk menipu orang dan juga 

beberapa tindak kejahatan atau kriminal seperti yang sering diberitakan di 

televisi tentang prostitusi, pemerkosaan, dan penculikan yang berawal dari 

Facebook. Akhir-akhir ini masyarakat khususnya kaum muda dan para artis 

melontarkan kritikan, ejekan, sindiran serta isi perasaan lewat media 

                                                           
2
 Hari Kristanto, “Facebook sebagai media komunikasi Studi Deskriptif Kualitatif 

Motivasi dan Persepsi Penggunaan Media Komunikasi jejaring sosial dalam pertemanan pada 

mahasiswa Fisip UNS Non Reguler Angkatan 2007-2008,” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2010), 8. 
3
 Ilaihi Wahyu, Komunikasi Dakwah  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 55. 
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Facebook .misalnya Artis Farhat Abbas dan Ahmad Dhani saling mengejek 

lewat Facebook , Farhat Abbas dengan Istrinya Regina, dan lain-lain.
4
 

Banyak manfaat yang diperoleh dari menggunakan Facebook. 

Diantaranya Pengguna bisa mendaftar akun sebelum menggunakan situs ini. 

Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambah pengguna lain 

sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika 

mereka memperbarui profilnya. Selain itu pengguna juga dapat bergabung 

dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan 

tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya atau 

mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti rekan kerja 

atau teman dekat.
5
 Dengan Facebook sangat berguna bagi mahasiswa, 

terumata mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. Selain menambah teman, mereka 

juga bisa menggunakan facebook untuk menjalin silaturrahmi, berbagi 

informasi antar mahasiswa, dengan dosen dan lain-lain.  

Dari hasil obsevasi awal, mahasiswa KPI STAIN Ponorogo 

mempunyai akun Facebook dan mereka mempunyai motivasi penggunaan 

yang berbeda-beda, tentunya dengan tujuan yang berbeda-beda. Mereka 

menggunakan facebook untuk situs jual beli online, ada juga situs pencarian 

                                                           
4
 Alfiana Khoirutun Nafi’ah, “Pengaruh Penggunaan Jejaring sosial Facebook terhadap 

perilaku siswa kelas VIII kepada guru di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta,” (Skripsi, 
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,  2014),  18.  

5
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook, “Facebook” (diakses tanggal 25 Pebruari 

2016, pukul 17.30). 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook
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jodoh, ada juga hanya bermain game online saja hanya sebagai hiburan 

semata, dan masih banyak lagi. 
6
 

Merasakan pengaruh sosial media (Facebook) yang sangat besar bagi 

mahasiswa baik itu pengaruh positif dan negatif, mengakibatkan 

ketergantungan mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN 

Ponorogo terhadap Facebook, karena kemudahan dalam mengakses Facebook 

itu sendiri. Jika mahasiswa KPI STAIN terhadap Facebook terus menerus 

mengakses Facebook tanpa mengenal situasi maka akan berakibat buruk, 

misalnya pada saat proses perkuliahan sedang berlangsung di dalam kelas, 

terus mahasiswa masih saja mengakses Facebook, sehingga fokus mahasiswa 

untuk mengikuti proses perkuliahan terganggu. Jika masalah seperti itu terus 

menerus dibiarkan akan mengakibatkan ketergantungan mahasiswa terhadap 

Facebook, sehingga mengakibatkan mahasiswa akan malas dan tidak dapat 

membagi waktu kapan akan belajar atau main Facebook.  Hal itu merupakan 

salah satu dampak negatif dari facebook.  

Dari interview kecil pra penelitian, peneliti menemukan ada yang 

menggunakan facebook dengan motivasi untuk bermain game online saja, dan 

sebatas mengisi waktu luang saja.
7
 Dikhawatirkan dari penggunaan facebook 

yang harusnya memberikan dampak positif justru memberikan dampak yang 

negatif. Motivasi penggunaan facebook terhadap mahasiswa ternyata berbeda-

beda yang pastinya berujung pada pemahaman, tanggapan, pengaruh dan 

                                                           
6
 Hasil Wawancara mahasiswa KPI Semester 8, Syafiil Huda, tanggal 24 Pebruari 2016 

pukul 12.35. 
7
 Hasil Wawancara mahasiswa KPI Semester 4, Elmi Hidayati, tanggal 25 Pebruari 2016 

pukul 12.35. 
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dampak yang berbeda-beda juga. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

memilih penggunaan facebook dan tanggapan mahasiswa sebagai objek 

penelitian. Atas dasar itulah peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

penggunaan facebook pada mahasiswa KPI STAIN Ponorogo yang bertempat 

di Kampus STAIN Ponorogo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap 

penggunaan Media Sosial Facebook? 

2. Latar belakang apa yang mendorong Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo 

menggunakan media sosial Facebook? 

3. Bagaimanakah implikasi dari penggunaan Media Sosial Facebook bagi 

Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo terhadap penggunaan Media Sosial Facebook. 

2. Untuk mengetahui Latar belakang apa yang  mendorong Mahasiswa KPI 

STAIN Ponorogo menggunakan media sosial Facebook 

3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi dari penggunaan Media Sosial 

Facebook bagi mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan ilmu pengetahuan yang baru yang berkaitan dengan media 

komunikasi yang baik dan juga dapat menambah teori dalam bidang ilmu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekaligus menambah literatur 

kepustakaan, khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Yang terakhir 

manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu memberikan wawasan, 

pengalaman, dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang penggunaan 

media sosial Facebook di lingkungan mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

hasil penelitian dan juga menambah literatur kepustakaan mengenai 

penggunaan media sosial Facebook di lingkungan mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Internet sebagai Media Komunikasi Massa 

Dari serangkaian teknologi baru yang memusingkan, internet 

muncul di pertengahan 1990-an sebagai medium massa baru yang amat 

kuat. Internet muncul sebagai medium komunikasi massa besar kedelapan 
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dengan banyak isi, terutama melalui web coding, yang melebihi media 

tradisional dalam banyak hal. internet sebagai salah satu media 

komunikasi massa mempunyai taraf signifikasi yang sangat luar biasa. 

Perkiraan jumlah user di AS melebihi 200 juta - 75 persen dari populasi. 

Dalam beberapa tahun saja internet sudah menjadi medium utama untuk 

iklan.  

Pada 2005 pengiklan mengeluarkan 12,9 miliar untuk membeli 

space di web site internet, naik 34 persen dari tahun sebelumnya dan 

seperlima dari yang ikeluarkan untuk televisi. Studi tahun 2004 

menemukan bahwa lebih dari setengah pembeli mobil baru mendasarkan 

pemilihannya dari informasi melalui internet. Namun signifikansi internet 

dapat dikur dengan cara lain. Masyarakat yang tidak lagi membaca koran 

cetak dan lebih memilih membaca melalui koran diinternet karena mudah 

diakses kapanpun dan dimanapun. Beberapa situs berita diperbarui secara 

terus- menerus. Hampir semua majalah dan koran AS punya situs internet. 

Mulai dari koran New York Times yang besar dan canggih sampai koran 

Lokal.8
 

Melalui kecanggihan internet manusia bisa menciptakan situs apa 

saja dan mencari informasi apa saja dengan cara pencarian yang cepat dan 

tepat. Internet merupakan teknologi baru yang sangat penting, dan tidaklah 

mengejutkan bila internet telah menyita begitu banyak perhatian 

masyarakat luas. Banyak yang beranggapan bahwa internet telah 

mengubah segalanya. 

                                                           
8
 John Vivian, Teori Komunikasi Massa  (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), 

263. 
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Salah satu bukti kecanggihan internet dan sebagai fenomena sosial 

adalah lahirnya situs jejaring sosial seperti MySpace, Friendster, 

Facebook, Twitter, dan lain-lain telah menarik jutaan pengguna, dimana 

tidak sedikit dari mereka yang menjadikan jejaring sosial ini menjadi 

bagian dalam aktivitas sehari-hari mereka.  

Situs jejaring sosial dapat didefinisikan sebagai layanan berbasis 

web yang memungkinkan individu untuk membangun hubungan publik. 

Apa yang membuat situs jejaring sosial unik bukanlah bahwa situs ini 

memungkinkan individu untuk bertemu orang asing, tetapi situs ini 

memungkinkan pengguna dapat memperlihatkan jaringan sosial mereka. 

Hal ini karena pada banyak situs jejaring sosial, para pengguna memiliki 

daftar teman yang memang sudah mereka kenal pada kehidupan nyata 

walaupun tidak menutup kemungkinan, pada sebagian orang yang memang 

mencari teman-teman yang memang baru dalam kehidupannya.9
 

2. Media Sosial Facebook. 

Facebook merupakan adalah sebuah layanan jejaring sosial yang 

diluncurkan pada bulan Pebruari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, 

California, amerika Serikat. Pada september 2012, facebook lebih dari 1 

milliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya pengguna facebook 

menggunakan telephon genggam untuk mengaksesnya. Pengguna harus 

mendaftar sebelum menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat 

membuat profil pribadi, menambah pengguna lain sebagai teman, dan 

bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka 

                                                           
9
 Adnan Perambahan, http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta- 

sejarah.html. (Di akses tanggal 25 Pebruari 2016, pukul 17.00). 

http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta-%20sejarah.html
http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta-%20sejarah.html
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memperbarui profilnya. Selain itu pengguna juga dapat bergabung dengan 

grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan 

tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya atau 

mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar. Seperti rekan 

kerja atau teman dekat.
10

 

3. Manfaat Facebook. 

Sebagai situs jejaring sosial, facebook memberikan banyak 

kegunaan. Selain sebagai sarana menambah pertemanan di dunia Maya, 

tidak jarang facebook juga sering digunakan sebagai media kampanye 

untuk menggiring opini. Seperti contoh gerakan facebookers mendukung 

pembebasan Pimpinan KPK Bibit Samat Rianto dan Candra Hamzah, dan 

Gerakan KOIN untuk mendukung Prita Mulya Sari, facebook dinilai 

banyak kalangan sebagai sarana pembentuk opini publik yang cukup 

efektif. Selain itu facebook juga dapat mempertemukan teman-teman yang 

sudah lama tidak berhubungan, hal ini yang menjadi nilai unik dari situs 

jejaring sosial facebook. 
11

 

Pertumbuhan pengguna facebook di Indonesia didorong oleh 

program pengenalan internet kepada usia remaja khususnya dikalangan 

mahasiswa. Dengan program internet yang masuk di lingkungan kampus 

semakin banyak mahasiswa yang tertarik menggunakan media Facebook 

sebagai media komunikasi dalam mendapatkan teman. Dengan adanya 

                                                           
10

 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook. (diakses tanggal 14 Pebruari 2016, pukul 

17.30).  
11

 Yayan Herdianto, “Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Pola 

Komunikasi Interpersonal. Studi Kasus MAN 2 Serang,” (Skripsi, Universitas Sultan Agung, 

Serang, 2011), 33. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook
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facebook di lingkungan kampus mahasiswa bisa saling berkomunikasi 

dengan cara menyampaikan pesan tanpa harus memerlukan waktu lama 

dalam penyampaiannya.
12

 

 

F. Telaah Pustaka 

Selain menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat 

hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi persamaan. Adapun penelitian 

terdahulu yang membahas tentang media komunikasi massa yaitu 

diantaranya: 

Pertama , penelitian yang dilakukan oleh Ratih Dwi Kusumaningtyas 

yang berjudul Peran Media Sosial Facebook Sebagai Saluran Disclosure 

Remaja Putri di Surabaya .
13

 Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 

mengkaji tentang Peran Media Sosial Facebook Sebagai Saluran Disclosure 

Remaja Putri di Surabaya. Sedangkan metode yang digunakan yaitu dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriftif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat dialami. Adapun hasil penelitianya adalah peran Facebook sangatlah 

luarbiasa sebagai saluran self disclosure remaja putri di Surabaya, karena 

mampu membuat informasi tersembunyi dikehidupan nyata (offline) 

cenderung diungkapkan pada Facebook (online) secara terbuka oleh 

facebooker (informan penelitian). Remaja putri surabaya merasa nyaman 

                                                           
12

  Ibid., 33 
13

 Ratih Dwi Kusumaningtyas,”Peran Media Sosial Online (Facebook) sebagai saluran 

self Disclosure Remaja Putri di Surabaya”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 

Surabaya, 2010), xiv. 
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melakukan self disclosure difacebook untuk memenuhi kebutuhan menjalin 

hubungan pertemanan, khususnya pertemanan lama dan mengaktualisasi 

diri.
14

  

Kedua , penelitian yang dilakukan oleh Alfiana Khoirutun Nafi’ah yang 

berjudul Pengaruh Penggunaan Jejaring sosial Facebook terhadap perilaku 

siswa kelas VIII kepada guru di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta.
15

 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang bagaimana 

pengaruh penggunaan jejaring social Facebook terhadap perilaku siswa kelas 

VIII kepada guru di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta. Adapun 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan jejaring social 

facebook oleh siswa kelas VIII di SMP 1 Sleman terhadap guru menunjukkan 

tidak signifikan. Artinya masih ada variable atau faktor lain selain media 

social Facebook yang memungkinkan memiliki pengaruh terhadap perilaku 

siswa yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
16

 

Dari contoh skripsi di atas terdapat beberapa perbedaan yang cukup 

signifikan antara kedua penelitian dengan penelitian penulis. Perbedaan 

tersebut antara lain : Pertama, Objek yang diangkat. Penelitian terdahulu 

objeknya adalah Remaja Putri di Surabaya, dan Murud dengan Guru di SMP 

Negeri 1 Sleman Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang sekarang (penulis) 

objeknya adalah Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. 

                                                           
14

 Ibid., xiv. 
15

 Alfiana Khoirutun Nafi’ah, “Pengaruh Penggunaan Jejaring sosial Facebook terhadap 

perilaku siswa kelas VIII kepada guru di SMP Negeri 1 Kalasan Sleman Yogyakarta,” (Skripsi, 
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,  2014), 12. 

16
 Ibid., 13.  
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Kedua, fokus pembahasan dua penelitian terdahulu membahas tentang 

pengaruh penggunaan jejaring social Facebook terhadap remaja putri di 

Surabaya, dan Pengaruh penggunaan jejaring sosial Facebook terhadap 

perilaku murid terhadap guru di SMP negeri 1 Sleman. Sedangkan penelitian 

yang sekarang (penuls) membahas tentang implikasi dari penggunaan jejaring 

sosial facebook terhadap mahasiswa KPI. Serta apa saja yang 

melatarbelakangi mereka menggunakan facebook. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penilitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan dara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dialami.
17

 Dengan 

karakteristik-karakteristik (a) penelitian kualitatif menggunakan latar 

alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri 

merupakan instrumen kunci. Sedangkan instrumen lain sebagai instrumen 

penunjang, (b) penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar-gambar. 

Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan 

dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkip wawancara, 

catatan laporan, foto, dokumen dan rekaman lainya. Dan dalam memahami 
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 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja  Rosda Karya, 

2000), 3. 
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fenomena, peneliti berusaha melakukan analisis sekaya mungkin 

mendekati bentuk data yang telah direkam, (d) dalam penelitian kualitatif 

proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Sesuai dengan latar yang 

bersifat alami, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aktifitas-aktifitas 

nyata sehari-hari, prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi, (e) analisis 

dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, (f) 

makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif.
18

 

Penelitian kualitatif (kl) digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiyah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih lebih 

menekankan “makna” daripada generalisasi.
19

 

Dan dalam hal ini, penggunaan metodologi dengan pendekatan 

kulitatif, lingkungan alamiah (natural setting) sebagai sumber data 

langsung, tekanan penelitian berada pada proses, bersifat deskriptif, dan 

makna merupakan hal yang esensial.
20

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

                                                           
18

 Ibid., 33. 
19

 STAIN PONOROGO, Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Kuantitatif, Kualitatif, 

Library, PTK), (Ponorogo:Jurusan Tarbiyah, 2014), 35. 
20

 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 36. 
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sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrument yang lain sebagai penunjang. 

3. Sumber Data 

Data adalah hasil pencatatan baik berupa fakta ataupun angka.
21

 

Sumber data utama  dalam penelitian kualitatif adalah ”kata-kata” dan 

“tindakan”, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainya. 

Untuk itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.
22

 

Teknik tersebut digunakan Peneliti, karena fenomena akan dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila peneliti melakukan interaksi 

dengan subyek peneliti dimana fenomena tersebut berlangsung. Dalam hal 

ini yang dijadikan sebagai sumber data adalah mahasiswa KPI Semester 

gasal dan genap mulai angkatan 2012 sampai denga angkatan 2015. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data 

bisa terkumpulkan semaksimal mungkin. 

 

                                                           
21

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), 99. 
22
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Teknik wawancara ini ada beberapa macam, yaitu: 

a) Wawancara  terstruktur, yaitu apabila peneliti telah mengetahui 

dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. 

b) Wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang bertujuan untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. 

c) Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
23

 

b. Teknik Observasi 

Ada beberapa alasan mengapa teknik observasi atau 

pengamatan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pengamatan 

didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, pengamatan 

memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan sebenarnya.
24

 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-

hari obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan 

pada waktu menjadi bagian  dari situasi tersebut. Selama peneliti di 

lapangan, jenis observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai 

dari observasi deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu 

berusaha melukiskan secara umum situasi sosial dan apa yang tejadi 

                                                           
23

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005), 67. 
24

 Ibid., 105. 
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disana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, 

peneliti meyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan 

observasi terfokus (focused observations). Dan akhirnya, setelah 

dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi selektif (selective 

observations). Sekalipun demikian, peneliti masih terus melakukan 

observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan 

lapangan, sebab catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting 

dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data 

di lapangan. Pada waktu di lapangan dia membuat catatan, setelah 

pulang kerumah atau tempat tinggal barulah menyusun catatan 

lapangan.
25

 

Dapat dikatakan bahwa jantungnya penelitian kualitatif adalah 

catatan lapangan. Catatan lapangan pada penelitian ini bersifat 

deskriptif. Artinya bahwa catatan lapangan ini berisi gambaran tentang 

latar pengamatan, orang, tindakan dan pembicaraan tentang segala 

sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Dan bagian 

deskriptif tersebut berisi beberapa hal, diantaranya adalah gambaran 

diri fisik, rekontruksi dialog, deskriptif latar fisik, catatan tentang 

peristiwa khusus, gambaran kegiatan dan perilaku pengamatan.
26
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Format rekaman hasil observasi (pengamatan) catatan lapangan dalam 

penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi. 

c. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insan sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. “rekaman” 

sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau 

untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya 

suatu peristiwa. Sedangkan “dokumen” digunakan untuk mengacu atau 

bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk 

tujuan tetentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-

foto, dan sebagainya.
27

  

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain, analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkanya ke dalam unit-unit melakukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 

orang lain.
28

 

Data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif 

mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman. Mereka 
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mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisisnya 

adalah sebagai berikut:
29

 

 

 

  

  

 

 

   

                                    Gambar 1. Analisis data  

a) Reduksi data 

Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal 

yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap 

isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data 

yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih 

tajam tentang hasil pengamatan.
30

 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 
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30
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sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan 

diverifikasi.
31

 

b) Display data (penyajian data) 

       Display data merupakan proses menampilkan data secara 

sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, 

matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah 

dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat.
32

 

c) Verifikasi dan simpulan 

       Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat 

simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-

simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada 

catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah 

simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali 

dengan simpulan tentative yang masih perlu 

disempurnakan.Setelah data masuk terus-menerus dianalisis 

dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat 

simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. 

Simpulan adalah inti sari dari temuan penelitian yang 

menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan 

pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat 
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harus relevan dengan fokus penelitian dan temuan penelitian 

yang sudah dilaksanakan pembahasan.
33

 

6. Pengecekan Kredibilitas Data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensial, 

kajian kasus negatif dan pengecekan anggota.
34

  

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data atau kepercayaan 

terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan : 

a. Perpanjangan keikutsertaan 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Dalam hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneiti 

pada latar penelitian. Maka perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam 

penelitian ini akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan 

data dikumpulkan. Maksud dan tujuan memperpanjang keikutsertaan 

dalam penelitian ini adalah: (a) dapat menguji ketidakbenaran 

informasi yang diperkenalkan oleh sistorsi, baik yang berasal dari diri 

sendiri, maupun dari responden dan selain itu dapat membangun 

kepercayaan subyek, (b) dengan terjun ke lokasi dalam waktu yang 

cukup panjang peneliti dapat mendeteksi dan memperhitungkan 
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distorsi yang mungkin mengotori data, pertama-tama dan yang 

terpenting adalah distorsi pribadi. 

b. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Jika kalau 

perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan 

pengamatan menyediakan kedalaman. 

c. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, penyidik, dan teori.
35

 

Dalam penelitian ini, dalam hal ini digunakan teknik triangulasi 

dengan pemanfaatan sumber dan penyidik. Teknik tringulasi dengan 

sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai peneliti 

dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) 
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membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu, (d) 

membandingkan keadaan dan perseptif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (e) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Teknik 

triangulasi dengan penyidik, artinya dengan jalan memanfaatkan 

peneliti atau pengamat lainya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamatan lainya membantu 

mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data. 

d. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini dilakukan dengan 

maksud: (a) untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran, (b) diskusi dengan sejawat ini memberikan 

suatu kesempatan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menguji 

hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. 

7. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah individu-individu atau obyek yang akan menjadi 

sasaran penelitian yang tidak saja berupa alat-alat, keadaan/tempat dan 

sebagainya, sedangkan individu yang di selidiki itu disebut sampel. Dalam 

penelitian ini peneliti mengambil sampel dari seluruh populasi mahasiswa 
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KPI STAIN Ponorogo, terdiri dari 4 angkatan. sedangkan sampel yang 

digunakan dari tiap-tiap angkatan berjumlah 5 orang. Sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah menggunakan facebook di 

lingkungan Program Studi KPI STAIN Ponorogo. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian ini peneliti menegaskan alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan dan keterpaduan antara satu bagian satu dengan 

yang lainnya. Pembahsan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, 

yang masing-masing sangat berkaitan erat antara bab satu dengan bab yang 

lain. Karena pada dasarnya ke-lima bab ini adalah satu kesatuan pembahasan 

yang utuh. Sebelum bab pertama akan dicantumkan dan diuraikan tentang 

halaman sampul, halam judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pegesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan juga daftar isi.  

BAB I, berisi pendahuluan dan akan mengulas beberapa hal antara lain 

yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II berisi landasan toeri mengenai uraian tentang kajian pustaka 

yang terdiri dari poin-poin penting yaitu deskripsi atau uraian teori dan telaah 

pustaka, kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. Dalam deskripsi teori, 

materi-materi yang dipilih, dikumpulkan dan disusun akan digunakan sebagai 

bahan acuan dalam pembahasan atas topik, yang meliputi pengertian Asuransi, 

teori kualitas layanan, teori kepuasan, teori citra perusahaan dll. 
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BAB III merupakan bab yang membahas mengenai temuan dan hasil 

penelitian berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, diskripsi data, 

analisis data, pembahasan dan interpretasi. 

BAB IV, merupakan bab yang berisi analisis data akan menjelaskan 

metode penelitian yang berisi beberapa poin-poin penting juga, yaitu: 

rancangan penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB V bab terakhir yakni Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

ini isinya mengenai simpulan hasil pembahasan untuk menjelaskan sekaligus 

menjawab persoalan yang telah ada. Pada bagian yang akhir, berisi mengenai 

daftar rujukan, lampiran-lampiran dan angket, riwayat hidup serta pernyataan 

keaslian tulisan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Komunikasi 

Secara istilah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi 

adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau 

lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami dan saling terhubung 

(dua arah). Adapun komunikasi dua arah adalah komunikasi yang komunikan 

dan komunikatornya dalam satu saat bergantian memberikan informasi. 

Dalam menyampaikan informasi bisa dilakukan oleh beberapa kelompok atau 

khalayak yang disebut dengan komunikasi massa, yakni penyebaran informasi 

yang dilakukan oleh suatu kelompok sosial tertentu kepada pendengar atau 

khalayak yang heterogen serta tersebar dimana-mana.
36

 Sedang dalam 

mendefinisikan komunikasi, begitu banyak para ahli yang mencoba 

mengartikan komunikasi diantaranya : 

1. Menurut William J. Seller, komunikasi merupakan suatu proses dimana 

simbol nonverbal dan verbal dikirimkan oleh komunikator dan  diterima 

oleh komunikan dan diberi makna. 

2. Menurut Onong Uchjana Effendy komunikasi adalah suatu proses dalam 

penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan bertujuan 

untuk memberitahu, mengeluarkan pendapat, mengubah pola sikap atau 

perilaku baik langsung maupun tidak langsung. 
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3. Menurut Collyn Cerry adalah suatu proses yang pihak-pihak saling 

meyampaikan informasi dan mencapai tujuan bersama dan mengaitkan 

hubungan antara antar penerus rangsangan dan bisa mendapat balasan.
37

 

Pada kenyataanya sikap, pendapatan, atau perilaku seseorang dapat 

dirubah oleh orang lain apabila komunikasi yang terjadi memang komunikatif 

seperti apa yang diuraikan di atas. Situasi komunikatif dapat teijadi apabila 

ada pemilihan kata-kata atau susunan kalimat yang cocok dan dapat 

dimengerti oleh yang berkomunikasi dengan apa yang dinamakan Wilbur 

Schramm "Frame of reference" atau dalam bahasa Indonesianya kerangka 

acuan, yaitu panduan pengalaman dan pengertian (contruction of expertences 

and nwanings).
38

 

Komunikasi itu sendiri menurut kamus komunikasi adalah proses 

penyampaian suatu pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai panduan 

pikiran dan perasaan berupa ide. informasi, kepercayaan, harapan, imbauan, 

dan sebagai yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik langsung secara 

tatap muka maupun tidak langsung melalui media, dengan tujuan mengubah 

sikap, pandangan atau perilaku. Dalam definisi tersebut tersimpul tujuan, 

yakni memberi tahu atau mengubah sikap (attitude). pendapat (opinion) atau 

perilaku (behaviour).
39
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Ada delapan unsur pokok dalam proses komunikasi, sebagai berikut: 

1. Pengirim atau sumber adalah orang yang mempunyai ide untuk 

mengadakan komunikasi. 

2. Encoding adalah menerjemahkan informasi menjadi serangkaian Symbol 

untuk komunikasi. 

3. Message (pesan) adalah informasi yang sudah disandikan dikirimkan oleh 

pengirim kepada penerima. 

4. Channel (saluran) adalah media komunikasi formal antara seseorang 

pengirim dan seorang penerima. 

5. Receiver (penerima) adalah individu yang menanggapi pesan dari 

pengirim. 

6. Decoding (pengartian) adalah interprestasi suatu pesan menjadi informasi 

yang berarti. 

7. Noice (gangguan) adalah faktor yang menimbulkan gangguan, 

kebingungan terhadap komunikasi. 

8. Umpan balik adalah kebalikan dari proses komunikasi sebagai suatu reaksi 

terhadap informasi yang disampaikan oleh pengirim.
40
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B. Media Massa 

Salah satu dari unsur komunikasi yaitu medium (media). Dengan 

demikian media massa merupakan sarana penyampaian komunikasi dan 

informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat 

diakses oleh masyarakat secara luas pula. Sedangkan informasi massa 

merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, 

bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan 

demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada 

individu masing-masing. Adapun peran gatekeeper adalah penyeleksi 

informasi, di mana dalam kegiatan komunikasi massa sejumlah peran 

dijalankan dalam organisasi media massa. Merekalah yang kemudian 

menyeleksi setiap informasi yang akan disiarkan dan tidak disiarkan. Bahkan 

kewenangannya mencakup untuk memperluas, membatasi, informasi yang 

akan disiarkan. Mereka adalah para wartawan, desk surat kabar, editor, dan 

sebagainya.
41

 

Adapun media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh 

unsur masyarakat satu dengan lainnya dengan melalui produk media massa 

dihasilkan. Teori masyarakat massa memiliki beberapa asumsi dasar mengenai 

individu, peran media, dan hakikat dari perubahan sosial, antara lain :
42
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1. Media adalah kekuatan yang sangat kuat dalam masyarakat yang dapat 

menggerogoti nilai dan norma sosial sehingga dapat merusak tatanan 

sosial. Untuk menghadapi ancaman ini, media harus di bawah kontrol elit. 

2. Media dapat secara langsung memengaruhi pemikiran kebanyakan orang, 

mentransformasi pandangan mereka tentang dunia sosial. 

3. Ketika seseorang telah ditransformasi oleh media, maka semua bentuk 

konsekuensi buruk dalam jangka panjang mungkin terjadi, tidak hanya 

dapat menghancurkan kehidupan seseorang, tetapi juga menciptakan 

masalah sosial dalam skala luas. 

4. Sebagian besar individu sangat rentan dengan media karena dalam 

masyarakat massa merupakan terputus dan terisolasi dari lembaga sosial 

tradisional yang sebelumnya melindungi mereka dari usaha manipulasi 

media. 

5. Kerusakan sosial yang disebabkan media mungkin akan dapat diperbaiki 

dengan pendirian sebuah tatanan sosial yang totaliter. 

6. Media massa tidak dapat mengelak dari kegiatan yang merendahkan 

bentuk budaya yang lebih tinggi menyebabkan terjadinya penurunan 

secara umum dalam peradaban. 

 

C. Komunikasi Massa 
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Menurut Onong Uchjana Effendy mendefinisikan komunikasi massa 

dalam tiga ciri: 
43

 

1. Komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen, 

dan anonim. 

2. Pesan-pesan yang disebarkan secara umum, sering dijadwalkan untuk bisa 

mencapai sebanyak mungkin anggota audiens secara serempak dan 

sifatnya sementara. 

3. Komunikator cenderung berada atau berpoperasi dalam sebuah organisasi 

yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. 

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang dilakukan melalui 

media massa dengan berbagai tujuan komunikasi dan untuk menyampaikan 

informasi kepada khalayak luas. Dengan demikian, maka unsur-unsur penting 

dalam komunikasi massa adalah :
44

 

1. Komunikator, 

2. Media massa, 

3. Informasi (pesan) massa, 

4. Gatekeeper, 

5. Khalayak (publik), dan 

6. Umpan balik. 

 

D. Model Komunikasi Media Massa 
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Peneliti komunikasi massa Wilbur Scramm menggunakan ide yang 

awalnya dikembangkan psikolog Charles E. Osgood. Gambaran tentang 

komunikasi interpersonal (Interpersonal Communication) komunikasi antara 

dua orang atau lebih menunjukkan tidak ada sumber yang jelas antara 

pengirim dan penerima pesan, melainkan karena komunikasi merupakan 

proses timbal balik dan terus menerus, semua berpartisipasi sebagai partisipan 

yang bekeja bergantian sebagai “interpreter” dengan melakukan aktivitas 

“encoding dan “decoding”. Pesan yang pertama di-encoded diubah menjadi 

simbol dan tanda sistem yang dimengerti. Berbicara merupakan encoding 

 seperti menulis, percetakan dan film dalam sebuah program televisi. Ketika 

pesan diterima maka decode yang merupakan simbol dan tanda 

diinterpretasikan. Decoding dilakukan melalui mendengar, membaca, dan 

menonton televisi.
45

 

Pesan yang di-encode dibawa melalui sebuah media yang berarti 

pengiriman informasi. Gelombang radio merupakan membawa suara kita 

terdengar oleh teman kita di tempat yang lain. Ketika media tersebut 

merupakan teknologi yang membawa pesan kepada sejumlah besar orang, 

seperti surat kabar yang dapat memuat kata-kata tercetak dan radio dapat 

menyebarkan suara dari musik dan berita, kita menyebutnya sebagai media 

massa (mass medium). Media massa yang kita gunakan secara umum adalah 
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radio, televisi, buku, majalah, surat kabar, film, rekaman suara, jaringan 

komputer, dan internet.
46

 

 

E. Produk Media Massa 

Tergolong dalam pesan komunikasi kita temukan antara lain apa yang 

disebut produk jurnalistik pemberitahuan melalui media cetak atau media 

elektronik. Dengan demikian, merupakan karya yang dibentuk komunikator 

sebagai upaya mencapai tujuan komunikasinya (apa yang diinginkannya). 

Dengan kata lain, produk jurnalistik dimaksud dibentuk melalui suatu 

keterampilan atau seni yang disebut jurnalistik dengan tujuan memengaruhi 

komunikan (khalayak) sesuai dengan kehendak komunikatornya.
47

 

F. Peran Komunikasi  

Secara bahasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan 

sebagai pemain atau seseorang atau perangkat tingkah yang diharapkan 

dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Dengan kata lain 

berperan diartikan bermain sebagai, bertindak sebagai orang dalam peristiwa 

tertentu. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas. 

Jika ditujukan pada hal yag bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti 

himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam 

sebuah masyarakat”. Peranan “role” memiliki aspek dinamis dalam 

kedudukan (status) seseorang. Peranan lebih banyak menunjukkan satu 
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fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Menurut Anton Mulyono 

(1949), peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki ari positif yang 

diharapkan akan memengaruhi sesuatu yang lain. 
48

 

Sedangkan menurut Effendi ada 4 peranan dalam komunikasi yaitu  

1. To inform (menginformasikan). Yakni memberikan informasi 

kepada orang lain tentang suatu peristiwa, masalah, pendapat 

pikiran, segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan 

kepada orang lain. 

2. To aducate (mendidik). Yakni sebagai sarana pendidikan. Karena 

melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan masyarakat 

dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide gagasan 

kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala 

bentuk informasi yang kita berikan. 

3. To intertain (menghibur). Komunikasi juga berfungsi untuk 

menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain. 

4. To influence (memengaruhi). Selain sebagai sarana untuk 

menyampaikan pendidikan, informasi dan sebagai sarana dalam 

menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk 

memberikan pengaruh kepada orang lain. Saling memengaruhi 

segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa 

yang diharapkan.
49
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G. Facebook 

1. Pengertian Facebook. 

Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang 

diluncurkan pada bulan Pebruari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, 

California, Amerika Serikat. Pada september 2012, facebook lebih dari 1 

milliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya pengguna facebook 

menggunakan telephon genggam untuk mengaksesnya. Pengguna harus 

mendaftar sebelum menggunakan situs ini. Setelah itu pengguna dapat 

membuat profil pribadi, menambah pengguna lain sebagai teman, dan 

bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka 

memperbarui profilnya. Selain itu pengguna juga dapat bergabung dengan 

grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasarkan 

tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya atau 

mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti rekan kerja 

atau teman dekat.
50

 

2. Manfaat Facebook. 

Sebagai situs jejaring sosial, facebook memberikan banyak 

kegunaan. Selain sebagai sarana menambah pertemanan di dunia Maya, 

tidak jarang facebook juga sering digunakan sebagai media kampanye 

untuk menggiring opini. Seperti contoh gerakan facebookers mendukung 

pembebasan Pimpinan KPK Bibit Samat Rianto dan Candra Hamzah, dan 

Gerakan KOIN untuk mendukung Prita Mulya Sari, facebook dinilai 
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banyak kalangan sebagai sarana pembentuk opini publik yang cukup 

efektif. Selain itu facebook juga dapat mempertemukan teman-teman yang 

sudah lama tidak berhubungan, hal ini yang menjadi nilai unik dari situs 

jejaring sosial facebook. 
51

 

Pertumbuhan pengguna facebook di Indonesia didorong oleh 

program pengenalan internet kepada usia remaja. Khususnya dikalangan 

mahasiswa. Dengan program internet yang masuk di lingkungan Kampus 

semakin banyak mahasiswa yang tertarik menggunakan media Facebook 

sebagai media komunikasi dalam mendapatkan teman. Dengan adanya 

facebook di lingkungan kampus mahasiswa bisa saling berkomunikasi 

dengan cara menyampaikan pesan tanpa harus memerlukan waktu lama 

dalam penyampaiannya.
52

 

3. Fitur-fitur Facebook 

a. Profil 

Profil adalah halaman web yang dapat dilihat oleh anggota lain 

jika mereka melihat profil pengguna. Profil akan memberi orang lain 

halaman gambaran tentang identitas diri pengguna, termasuk hal-hal 

yang disukai. Facebook juga akan mengaitkan orang-orang yang 

mungkin ditambahkan dikontak anda. Keterkaitan ini berdasarkan 

kesamaan tempat kerja, kesamaan sekolah, atau kesamaan kota tempat 

tinggal. Agar anda mudah mendapatkan menemukan teman, teman 
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lama maupun baru, facebook mengumpulkan informasi tentang anda 

dan orang lain untuk membuat jaringan kontak yang solid. Anda bisa 

menemukan mantan teman sekelas atau partner kerja yang memiliki 

akun facebook. Sebaliknya, orang lain yang menjadi anggota juga 

dapat menemukan profil anda. Anda bisa memilih untuk tidak 

menanggapi permintaan atau mengatur pengaturan privasi supaya 

orang lain tidak dapat menemukan anda. Tetapi ini akan mengubah 

tujuan sebuah situs jaringan sosial.
53

 

Bagian profil yang bisa anda modifikasi terdiri atas : 

1) Menu Gambar/Foto di profil yang bisa anda unggah (upload) 

2) Menu teman yang menampilkan anggota facebook yang telah anda 

jadikan teman 

3) Bagian yang nenampilkan informasi pribadi 

4) Fitur mini-feed memungkinkan teman anda untuk tahu perubahan 

yang anda lakukan terhadap halaman profil anda. 

5) Bagian komentar yang disebut dengan wall.  

6) Pesan instan, dikenal dengan facebok IM (Instan Messenger) 

digunakan untuk fasilitas mengirim pesan secara instan. 

7) Pilihan untuk menambahkan seseorang sebagai teman. 

b. News Feed 

Pada 6 September 2006, Ruchi Sanghvi (Kepala Manajer 

Produksi Facebook) mengumumkan sebuah fitur baru yang disebut 
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news feed. Dahulu, ketika seseorang login ke facebook, ia akan melihat 

profil dirinya yang bisa diubah-ubah sendiri. Dengan adanya news 

feed, pengguna sekarang bisa melihat bentuk halaman yang berbeda. 

Kini mereka bisa melihat kegiatan teman mereka yang akan terus 

menerus diperbarui. News feed ini berisi informasi ringkas termasuk 

perubahan profil, acara mendatang, dan peringatan ulang tahun.
54

 

c. Wall (Dinding) 

Menu wall atau dinding ada di setiap halaman profil pengguna. 

Menu ini memungkinkan teman kita mengirim pesan singkat 

dihalaman profil kita dan juga menampilkan waktu (tanggal dan pukul) 

pesan itu ditulis. Tulisan di dinding facebook anda akan terlihat oleh 

siapa saja yang bisa melihat profil lengkap anda. Setiap informasi 

tentang tulisan di dinding teman-teman  anda akan dimunculkan di 

News Feed anda dan teman-temannya demikian juga sebaliknya. Sejak 

juli 2007, facebook memungkinkan pengguna mengirim lampiran 

seperti gambar ke dinding,. Sebelumnya pesan di dinding hanya 

dibatasi untuk teks saja.
55

 

d. Aplilasi Facebook 

Aplikasi facebook dirancang supaya berbeda dengan situs 

jaringan sosial lain. Aplikasi facebook antara lain berupa foto (photos), 

Video, Grup, Acara (events), Pasar (marketplace), Kiriman (posting), 

catatan (notes), hadiah (Gift) dan permainan (game). 

                                                           
54

 Ibid, 35 
55

 Ibid, 



40 
 

 

 



41 
 

 

 

H. Kajian Facebook Sebagai Media Komunikasi Massa 

1. Internet sebagai Media Komunikasi Massa 

Dari serangkaian teknologi baru yang memusingkan, internet 

muncul di pertengahan 1990-an sebagai medium massa baru yang amat 

kuat. Internet muncul sebagai medium komunikasi massa besar kedelapan 

dengan banyak isi, terutama melalui web coding, yang melebihi media 

tradisional dalam banyak hal.
56

 

Internet sebagai salah satu media komunikasi massa mempunyai 

taraf signifikasi yang sangat luar biasa. Perkiraan jumlah user di AS 

melebihi 200 juta - 75 persen dari populasi. Dalam beberapa tahun saja 

internet sudah menjadi medium utama untuk iklan. Pada 2005 pengiklan 

mengeluarkan 12,9 miliar untuk membeli space di web site internet, naik 

34 persen dari tahun sebelumnya dan seperlima dari yang ikeluarkan untuk 

televisi. Studi tahun 2004 menemukan bahwa lebih dari setengah pembeli 

mobil baru mendasarkan pemilihannya dari informasi melalui internet. 

Namun signifikansi internet dapat dikur dengan cara lain. Masyarakat  

yang tidak lagi membaca koran edisi cetak dan lebih memilih membaca 

melalui koran diinternet. Beberapa situs berita diperbarui secara terus- 

menerus. Hampir semua majalah dan koran AS punya situs internet, nari 

New York Times yang besar dan canggih sampai koran local.
57
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Melalui kecanggihan internet manusia bisa menciptakan situs apa 

saja dan mencari informasi apa saja dengan cara pencarian yang cepat dan 

tepat. Internet merupakan teknologi baru yang sangat penting, dan tidaklah 

mengejutkan bila internet telah menyita begitu banyak perhatian 

masyarakat luas. Banyak yang beranggapan bahwa internet telah 

mengubah segalanya. 

Salah satu bukti kecanggihan internet dan sebagai fenomena sosial 

adalah lahirnya situs jejaring sosial seperti MySpace, Friendster, 

Facebook, Twitter, dan lain-lain telah menarik jutaan pengguna, dimana 

tidak sedikit dari mereka yang menjadikan jejaring sosial ini menjadi 

bagian dalam aktivitas sehari-hari mereka. Situs jejaring sosial dapat 

didefinisikan sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan individu 

untuk membangun hubungan publik atau semi-publik dibatasi profil dalam 

sebuah sistem dan mengartikulasikan daftar pengguna lain dengan siapa 

mereka berhubungan. Apa yang membuat situs jejaring sosial unik 

bukanlah bahwa situs ini memungkinkan individu untuk bertemu orang 

asing, tetapi situs ini memungkinkan pengguna dapat memperlihatkan 

jaringan sosial mereka. Hal ini karena pada banyak situs jejaring sosial, 

para pengguna memiliki daftar teman yang memang sudah mereka kenal 

pada kehidupan nyata walaupun tidak menutup kemungkinan, pada 

sebagian orang yang memang mencari teman-teman yang memang baru 

dalam kehidupannya. 
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Sejarah asal mula facebook berawal ketika Mark Zuckerberg yang 

saat itu mahasiswa semester II Harvard University membuat sebuah situs 

kontak jodoh untuk rekan-rekan kampusnya. Zuckerberg yang terinspirasi 

dari situs Hot or Not menamai situs buatannya Facemash.com. Metode 

situs ini yaitu menampilkan dua foto pasangan (pria dan wanita), di mana 

selanjutnya dua pasangan ini akan dipilih oleh para anggota situs mana 

pasangan yang paling "hot". Untuk menampilkan foto-foto pasangan di 

situs ini, Zuckerberg berupaya dengan segala cara mencari foto-foto 

rekannya dengan cara keliling "door-to-door" untuk meminta foto. Karena 

kenekatnya, Zuckerberg membobol akses jaringan komputer kampusnya 

untuk mendapatkan foto-foto tambahan. Namun aksi ini diketahui pihak 

kampus dan mereka selanjutnya memblokir situs Facemash.com diikuti 

dengan tindakan sanksi kepada Zuckerberg dengan ancaman akan 

memecatnya dari kampus walaupun ancaman ini tidak jadi direalisasikan. 

Atas tindakannya itu, Zuckerberg membela diri dengan mengatakan 

"Tindakan pihak kampus yang memblokir situs Facemash.com memang 

benar alasannya, namun sayang mereka tidak menyadari potensinya yang 

bisa saja menjadi alat pendongkrak popularitas bagi kampus itu sendiri, 

cepat atau lambat, nanti juga akan ada orang lain yang membuat situs 

serupa".
58

 

Selain itu, pada semester berikutnya tepatnya pada tanggal 4 

Februari 2004, Zuckerberg membuat sebuah situs baru bernama "The 
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Facebook yang beralamat URL: http://www.thefacebook.com. Untuk situs 

barunya ini, Zuckerberg berkomentar : "Menurutku upaya pihak kampus 

yang ingin membuat media pertukaran informasi antar civitas akademik 

yang butuh waktu bertahun-tahun adalah hal yang konyol. Dengan situsku 

ini, aku bisa mengerjakannya cuma dalam waktu seminggu saja. Saat 

pertama kali diluncurkan "The Facebook” hanya terbatas di kalangan 

kampus Harvard saja. Sungguh membuahkan hal yang menakjubkan. 

Dalam waktu satu bulan para penggunanya sudah mencakup lebih dari 

setengah jumlah mahasiswa Harvard saat itu. Selanjutnya, sejumlah rekan 

Zuckerberg turut bergabung memperkuat tim thefacebook.com. Mereka 

adalah Eduardo Saverin (analis usaha), Dustin Moskovitz (programmer), 

Andrew McCollum (desainer grafis), dan Chris Hughes. 
59
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2. Ketertarikan Mahasiswa Terhadap Facebook 

Ada beberapa hal yang membuat facebook luar bisa sukses meraup 

pengguna diseluruh dunia. Hampir semua faktor kesuksesan facebook 

disebabkan desain situs yang menarik plus dilengkapi fasilitas-fasilitas 

yang cukup mengena sasaran kebutuhan pengguna. Karena 

kesuksesannya, mobile gadget seperti ponsel, Blacberry, Iphone, Android 

dan perusahaan-perusahaan layanan seluler berlomba-lomba menggaet 

facebook sebagai salah satu fitur andalan mereka. Situs pertemanan 

facebook memungkinkan seseorang untuk menemukan teman lama, 

menemukan teman baru, menjalin pertemanan, bergabung dalam 

komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan 

koneksi dan berinteraksi dengan orang lain, mengirimkan pesan dan 

komentar. Selain fasilitas-fasilitas utama yang disebutkan, masih sangat 

banyak fasilitas-fasilitas yang ditawarkan situs itu, baik secara formal atau 

non-formal, independen atau dependen.  

Kini jumlah facebooker  Indonesia jauh melebihi pengguna di 

Singapura dan Malaysia. Padahal facebook hingga pertengahan 2007 

nyaris tak dilirik pengguna internet di sini. Memasuki pertengahan tahun 

lalu, jumlah akses ke situs ini melonjak tajam dan menempatkannya 

sebagai situs ranking kelima yang paling banyak diakses di Indonesia. 

Bahkan Indonesia tercatat dalam sepuluh besar negara pemakai situs yang 

mulai dibuka untuk umum pada tahun 2006, yaitu 150 juta orang sampai 
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sekitar 700 ribu orang berasal dari Indonesia. Tidak ada situs jejaring 

sosial lain yang mampu menandingi daya tarik facebook terhadap user. 

Pada tahun 2007, terdapat penambahan 200 ribu account perharinya lebih 

dari 25 juta user aktif menggunakan facebook setiap harinya.
60

 

Pada dasarnya, setiap orang itu bangga dengan dirinya, bangga 

dengan foto diri, bangga dengan wajahnya serta bangga dengan momen-

momen terbaiknya sehingga sangat memuaskan batin jika kebanggaan 

tersebut dapat di lihat oleh orang lain, bahkan jutaan orang di internet. Ini 

adalah sifat dasar manusia yang kemudian mendorong facebook untuk 

menjadi candu dalam diri sendiri. Dengan kata lain, facebook menjadi 

sebuah media berekspresi bagi para narsis di seluruh dunia. Sudah jelas 

sekali bahwa facebook mempunyai daya tarik bagi masyarakat. Selain itu 

facebook pun memiliki fitur dan konten yang sangat variatif dan inovatif 

termasuk fitur games, aplikasi, dan lainnya. Hal ini pula yang menjadikan 

facebook banyak diminati orang sehingga menjadi media promosi yang 

luar biasa. Semakin banyak peminat facebook berarti semakin kuat daya 

tarik facebook terhadap masyarakat. Sehingga daya tarik pasar / konsumen 

juga sangat kuat sehingga media promosi atau media periklanan di 

facebook ini juga sangat diminati oleh penyedia produk, jasa dan lain-lain.

                                                           
60Andi, “Facebook dan dampaknya,” dalam http://humaskotaprob.probolinggokota.go.id, 

(diakses pada tanggal 3 April 2016, jam 11.12). 

http://humaskotaprob.probolinggokota.go.id/
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. DESKRIPSI DATA UMUM 

1. Sejarah berdirinya Prodi Komunikasi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam STAIN Ponorogo. 

Program Studi (Prodi) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

merupakan salah satu program studi dari jurusan Ushuluddin dan Dakwah 

yang bertempat di Kantor Pusat Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Prodi yang berakreditasi B ini didirikan pada 

tahun 2012 yang dipimpin oleh Koordinator Program Studi (KAPRODI) 

yang pertama adalah Iswahyudi, M.Ag, kemudian yang kedua Anwar 

Mujahiddin, kemudian yang ketiga Moh. Widda Djuhan, M.Si sampai 

sekarang. 

2. Letak Geografis 

Secara geografis Kampus STAIN Ponorogo terletak di jalan Jl. 

Pramuka No. 156,  kelurahan/desa Kronowijayan, kecamatan Siman, 

kabupaten Ponorogo. Dengan memiliki luas tanah 2370  m
2
 dan luas 

bangunan 2370m
2
. 

Batas wilayah  sebagai berikut:
 
 

Batas sebelah barat : Sungai 

Batas sebelah utara : Rumah Warga 

Batas sebelah selatan : Rumah Warga 
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Batas sebelah timur : Jalan Raya  

3. Keadaan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo. 

Mahasiswa yang akan menjadi subyek/sampel penelitian kali ini 

adalah mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) STAIN Ponorogo 

yang masih aktif mengikuti perkuliahan dan pernah menggunakan 

facebook. Didalam wawancara kepada responden memuat beberapa 

pertanyaan mengenai penggunaan facebook. Mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo terdiri dari 4 angkatan/semester yakni angkatan 2012 berjumlah 

12 mahasiswa. Angkatan 2013 berjumlah 24 Mahasiswa. Angkatan 2014 

berjumalah 38 mahasiswa. Dan angkatan 2015 berjumlah 32 mahasiswa. 

Dari keseluruhan mahasiswa ini merupakan populasi penelitian, kemudian 

diambil sample beberapa orang dari tiap angkatan untuk dijadikan 

responden. 

Diantara daftar Responden KPI mulai dari angkatan 2012-2015 

adalah sebagai berikut : 

No. Nama Responden Usia Angkatan 
1. Syafiil Huda 22 2012 
2. Yohan Saputra 22 2012 
3. Nadia Faida N 22 2012 
4. Riza Anggara Putra 22 2012 
5. Setya Widarti 20 2013 
6. Mega Kusuma 21 2013 
7. Hevy Komala 22 2013 
8. Wahid 22 2013 
9. Iin Nur Indah Fitriani 20 2014 
10. Safa 20 2014 
11. M. alfian Syukroni 20 2014 
12. Risa 21 2014 
14. Muhammad Atiq Ridwansyah 21 2015 
15. Lusy 20 2015 
16. Salsabila 20 2015 
17.  Adi 21 2015 
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B. DESKRIPSI DATA KHUSUS 

1. Pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap penggunaan 

Media Sosial Facebook. 

Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN 

Ponorogo menggunakan media sosial facebook memiliki pandangan atau 

pendapat yang berbeda-beda. Rata-rata mereka menggunakan facebook, 

dan banyak diantara mereka menyukai facebook  karena dengan aplikasi 

facebook bisa menambah teman, menemukan teman lama dan bisa berbagi 

informasi. Seperti yang diungkapkan oleh M. Alfian Syukroni (20), 

Mahasiswa KPI Angkatan 2014 :  

“Selain bisa menemukan teman-teman lama facebook juga bisa 

sebagai media untuk mendapatkan informasi. Saya mendapatkan 

informasi dari facebook melalui group lokal ponorogo. Contoh 

PONOROGO COMMUNITY. Dalam grup tersebut selain dapat 

informasi juga bisa saling diskusi ke beberapa member grup. Dan 

juga beberapa pejabat ponorogo yang juga sebagai member.”61
 

 

Salah satu fungsi dari facebook itu adalah menambah teman baru 

dan menemukan teman lama. Oleh karena itu facebook sangat diminati 

oleh mahasiswa KPI STAIN Ponorogo seperti ungkapan Alfian diatas. 

Facebook sangat canggih dan mudah diakses dimana-mana meski dari 

jarak jauh. Senada yang diungkapkan oleh teman alfian :  

Safa Samara (20), Mahasiswa KPI Angkatan 2014 :  

“Yang paling aku suka karena facebook bisa berkomunikasi dengan 

teman lama yang sangat jauh jaraknya. Kalo menurut aku ya ber-

comunicate itu aja mas. Sama ekspresiin apa yang sedang aku 

rasain. Misalnya itu aku lagi happy nih mas ya, terus aku pengen 

                                                           
61

 Lihat transkrip wawancara no.2. 
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upload foto sesuai keadaan gitu. Kalo dulu waktu Mts waktu masih 

alay-alaynya gitu kan aku sering update status mau sebel, seneng, 

sedih apapun itu kalo pengen udate ya nulis status gitu aja. 

Pokoknya semacam teman curhat gitu lah.”62
 

 

Kemudian pernyataan sama juga disebutkan dengan apa yang 

diungkapkan oleh Risa (20) Mahasiswa KPI Angkatan 2014 :  

“Menurut yang saya suka dari facebook itu ada bagian privatenya, 

ada juga yang tidak suka. Nah itu salah satu yang aku suka. Kalo 

khusus untuk saya sebagai mahasiswa kpi kayaknya tidak ada mas, 

tapi kalo manfaat secara  umum ya aku bisa dapat segala informasi 

terus juga bisa dapat teman banyak.”63
 

 

Pandangan seseorang terhadap suatu objek harus melalui proses 

pengenalan terlebih dahulu. Dengan pengenalan terhadap suatu objek, 

seseorang dapat mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan objek 

tersebut. Pengenalan terhadap facebook, merupakan awal daripemahaman 

dan dapat dilihat dari seberapa sering responden  menggunakan facebook. 

Dari pehaman itulah muncul pendapat yang berbeda antar mahasiswa. 

Seperti yang di ungkapkan oleh Iin Nur Indah (20), Mahasiswa KPI 

Angkatan 2014 :  

“Saya paling suka baca-baca berita. Soalnya diberandaku 

munculnya hanya halaman berita-berita saja. Kemudian Bisa terus 

meng-update berita mas yang terbaru, bisa terhubung denga teman 

lama yang gak terdengar kabarnya, dan lain sebagainya.”64
 

 

Selain itu dari  Mahsiswa KPI angkatan 2013 ada sebagian 

mahasiwa yang berpendapat jarang menggunakan facebook. Seperti yang 

diungkapakan oleh Mega Kusuma (21), Mahasiswa KPI Angkatan 2013 :  
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Kalo dulu suka mas tapi sekarang gak begitu suka udah bosen/ 

males. Kalo dulu ya jaman MTs seneng bgt paling suka bisa 

komunikasi sama temen-temen, buat ajang eksis, tempat buat show 

up diri kita alias ajang buat mengekspresikan diri. Seneng-

senengan gitu lah, terus Kalo menurut aq banyak mas bisa 

komunikasi sengan temen, dapat banyak teman, bisa buat cari info 

dari halaman tertentu, stalking gebetan juga,bisa berpose cantik 

soalnya fotonya bisa diedit terlebih dahulu. Hehe.
65

 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahid (22), Mahasiswa KPI 

Angkatan 2013 :  

“Alah mas aku jarang buka facebook. aku facebook-an ki gur ngge 

duen-duen tok, sing tak senengi ki nek enek postingan kesehatan 

ngono kui atau informasi yang penting. Menurut aku manfaate 

neng informasine iku,
66.”67

 

 

Ungkapan di atas adalah sekelompok mahasiswa yang jarang 

menggunakan facebook. Selain mereka yang jarang menggunakan 

facebook beberapa diantara mereka menggunakan facebook untuk jual beli 

online. Seperti yang diungkapkan oleh Setya Widarti, (20) Mahasiswa KPI 

Angkatan 2013 :  

“Selain bisa mencari informasi tentang segala hal facebook juga 

bisa buat cari teman lama yang telah hilang. Kemudian Karena 

facebook lebih luas dan lebih banyak temenya. Facebook lebih 

praktis kalo buat jualan.”68
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan Hevy Komala (22) Mahasiswa KPI 

Angkatan 2013 :  
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“menurut saya facebook itu Bisa mengetahui kabar dari temen 

mahasiswa tentunya, berbagi informasi di grup, jualan juga. Dan 

masih banyak lagi.”69
 

 

Selain itu dari angkatan 2015 juga mempunyai pandangan sama 

diantaranya : 

Adi, (21) Mahasiswa KPI Angkatan 2015 :  

“menurut aku dengan facebook bisa Mengakses informasi, mencari 

teman baru, mencari update bola update anime dan baca-baca status 

teman. Banyak mas fungsinya buat jual beli online juga bisa. Aku 

suka FB mas karena aplikasinya mening, karena merupakan sistem 

komunikasi yang luas sedunia”.70
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh M. Atiq Ridwansyah (21) 

Mahasiswa KPI Angkatan 2015 :  

“Kalo aku sendiri apalagi dari KPI otomatis manfaatnya yaitu bisa 

menambah pengetahuan kita tentang informasi tertentu. Khususnya 

dikalangan mahasiswa. Saya suka facebook karena satu 

pemberitahuan bisa menyeluruh yang tahu. Kemudian mungkin ada 

grup ya mas jadi kita tahu tentang banyak hal. Dari info lalu lintas 

hingga tentang ponorogo atau juga info harga handphone”.71
 

Jaman sekarang proses transaksi jual beli tidak hanya dilakukan di 

pasar-pasar, tetapi bisa dilakukan di situs online. Salah Situs jual beli 

online yang dipakai oleh mahasiswa difacebook dengan fitur group. Di 

dalam group tersebut mahasiswa bisa mengirim atau memposting barang 

yang dijual dan bisa langsung dilihat oleh pembeli atau anggota grup lain 

tanpa harus bertatap muka dengan mengirimkan keterangan barang seperti 

harga barang, keadaan fisik, minus barang dan lain-lain. Setelah itu kadua 
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belah pihak sepakat dan langsung mengirim barang dan bisa diterima oleh 

pembeli.  

Selain itu dari fitur facebook yang paling disukai mahasiswa adalah 

fitur game. Lucy, (20) Mahasiswa KPI Angkatan 2015 :  

“Bisa terus mengupdate berita/informasi mas yang terbaru, 

kemudian membuat komunitas sarana diskusi bagi mahasiswa. 

Kemudian saya juga sama aplikasi gamenya, Yang bikin saya 

paling suka kalo difacebook itu permainan My Top Fans kalo gak 

ya Square Quiz. Karena saya sering banget main itu”.
72

 

 

Aplikasi game ini sering digunakan oleh mahasiswa disaat waktu 

luang dan waktu menggunakan internet gratis atau menggunkan jaringan 

WiFi. Bahkan ada juga mereka ketagihan karena saking asyiknya 

menggunakan game sampai lupa dan mengakibatkan mereka melupakan 

aktifitas sehari-hari. 

2. Latar belakang yang mendorong Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo 

menggunakan media sosial Facebook. 

Dari rumusan masalah yang bisa diambil berikutnya adalah latar 

belakang mahasiswa KPI STAIN menggunakan media sosial facebook 

diantaranya Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) STAIN 

Ponorogo menggunakan media sosial facebook memiliki tujuan atau 

latarbelakng tersendiri yang mendorong mereka menggunakan facebook. 

tetapi Rata-rata dari mereka menggunakan facebook hanya untuk biar tetap 

eksis didunia maya, ikut-ikutan teman dan untuk punya-punyaan saja.  
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Beberapa pernyataan dari mahasiswa yang menggunakan facebook 

untuk tetap eksis di dunia maya sebagai berikut : 

Adi (21), Mahasiswa KPI Angkatan 2015 :  

“kalau aku dulu menggunakan facebook Ingin terus tetap eksis di 

media sosial aja mas ”.73
 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Iin Nur Indah :  

“Biar tetep ngeksis kaya teman-temen mas”.
74

 

 

Hal yang sama diungkapkan oleh Lucy :  

“Dulunya sih hanya penget ngeksis kaya temen mas, buat punya-

punyaan gitu aja. Sekarang tau fitur gamenya bagus jadi main game 

terus”.
75

 
 

Responden mengungkapkan beberapa pendapatnya mengenai sisi 

yang membuat mereka menyukai, yang berkaitan dengan fitur facebook. 

Facebook bisa juga digunakan mahasiswa sebagai sarana untuk 

mengekspresikan diri, meluapkan perasaan mahasiswa dikala suasana hati 

sedang gelisah dan juga untuk menghibur diri dengan mengirim foto. 

Kemudian Beberapa pernyataan dari mahasiswa yang menggunakan 

facebook untuk ikut-ikutan teman dan untuk punya-punyaan saja, sebagai 

berikut :  

Salsabila :  

“Pertama karena pengen ikut-ikutan teman, terus kalo gak pakai 

facebook bakal ketinggalan informasi banget (pas dulu awal-awal 

blum bikin facebook). Disuruh bikin sih sama temen-temen yang 

lain.”76
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Muhammad Atiq Ridwansyah :  

“Dulu tuntutan teman mas aku disuruh buat. Istilahnya buat duen-

duen
77

. tapi setelah itu lambat laun aku bisa mengambil manfaat 

dari facebook itu sendiri”78
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Safa Samara :  

“Facebook itu udah ada sejak zaman bahula ya mas, ya dulu 

awalnya Cuma iseng-iseng aja, pengen ngikut-ngikut temen biar 

kagak kudet, tapi sekarang ya gini buat komunikasi. Karna aku kan 

punya teman jauh. Kakakku juga jauh.”79
 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muhammad Alfian Syukroni :  

“Ya sebenarnya Cuma ikut-ikutan ama yang lain aja, dari rasa 

keingintahuan tentang facebook, makanya coba-coba bikin akun 

facebook”80
 

 

Responden mengungkapkan beberapa pendapatnya mengenai sisi 

yang membuat mereka menyukai facebook yang berkaitan dengan 

latarbelakang mereka menggunakan. Kebanyakan dari mereka 

menggunakan facebook hanya sekedar untuk punya-punyaan saja. Pada 

waktu awal muncul facebook banyak masyarakat yang penasaran akan 

facebook dan timbul rasa ingin tahu yang mendalam. Begitu juga yang 

dirasakan oleh mahasiswa ketika awal mula muncul facebook. Seperti 

ungkapan dari  Risa :  

“Rasa ingin
 tau dengan aplikasi facebook yang baru muncul, selain 

itu juga banyak teman-teman yang menggunakan. Jadi, ingin 

berinterasi dengan mereka melalui akun facebook.”81
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Hal yang sama juga diungkapkan Mega Kusuma yang 

menggunakan facebook karena awal muncul facebook banyak teman yang 

menggunakan  :  

“Karena teman-teman ku masih banyak yang pake facebook, kayak 

temen SMP dan SMA jadi biar gampang kontak mereka.”82
 

 

Kemudian Setya Widarti :  

“Emang dulu yang lagi membooming kan facebook. Jadi ya biar 

gak kudet alias kurang update ya aku bikin facebook.”83
 

 

Awal mula muncul facebook memang dirasakan oleh banyak orang 

yang bisa mengakibatkan mereka ingin mempunyai akun facebook seperti 

yang lain. Dalam menggunakan facebook tentunya ada pengaruh yang 

mana menjadikan user sangat antusias atau termotivasi untuk 

menggunakan facebook. Dari hasil wawancara yang didapatkan 

menunjukkan bahwa informan yang menggunakan facebook karena 

terbawa oleh tren saat ini dan biar tetap eksis di dunia maya. 

3. Implikasi penggunaan Media Sosial Facebook bagi Mahasiswa KPI 

STAIN Ponorogo. 

Selain pandangan dan latarbelakang mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo menggunakan media sosial facebook, kemudian ada beberapa 

permasalahan yang timbul yakni apa saja implikasi (Dampak) yang 

muncul dari penggunaan facebook baik dari segi negatif maupun segi 

positif secara umum. Pengaruh yang dirasakan oleh mahasiswa sangat 
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banyak salah satunya pengaruh negatif penipuan dan akun palsu, yang 

dirasakan oleh Adi (21) Mahasiswa KPI Angkatan 2015 :  

“Banyak mas dari facebook sendiri gak hanya segi positif saja yang 

didapat tapi negatif juga. Berbicara yang negatif pengguna 

facebook sekarang malahan seenaknya membuat akun tetapi 

dengan dasar tidak dari nama asli si pengguna melainkan nama 

orang lain. Sama juga seperti membuat akun palsu. Contoh nama 

artis yang digunakan menggunakan foto-foto yang menurut atis 

tidaklah patut untuk dipublikasikan begitu mas sudah jelas itu 

sangat mencoreng image atau citra dari media sosial facebook.”84
 

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh Salsabila, (21) Mahasiswa KPI 

Angkatan 2015 :  

Positifnya bisa ketemu sama teman lama yang sudah tak 

dengar kabar. Kadang juga bisa dapat info-info terbaru. 

Negatifnya, ya kayak diberita-berita itu, jadi banyak banget 

penipuan-penipuan lewat facebook. Kemudian difacebook itu 

gak ada batasan-batasan usia buat pengguna, jadi kadang suka 

bebas ada situs-situs yang gak baik buat anak dibawah umur 

yang muncul tanpa bisa difilter.
85

 

 

Penipuan dan akun palsu marak sekali di facebook yang harus kita 

waspadai. Bahkan yang dijadikan akun palsu ini adalah orang-orang yang 

terkenal bahkan seseorang yang juga bisa dijadikan sebagai panutan bagi 

kita. Seperti artis-artis, tokoh motivator dan masih banyak lagi. Orang 

yang membuat akun palsu ini sengaja membuat akun palsu dan mereka 

tidak betanggung jawab atas yang mereka lakukan. Mereka mengirim hal-

hal yang tidak baik seperti memposting situs pornografi, menyindir, dan 

itu sangatlah tidak patut untuk dipublikasikan. Pengguna facebook harus 
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bisa memelilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Sama halnya 

yang diungkapkan oleh Safa Samara (21) Mahasiswa KPI Angkatan 2014 :  

“Positifnya, bikin orang jadi aktif di dunia maya, facebook juga 

bisa menjalin ukhuwah dengan orang-orang, wawasan jadi 

bertambah banyak apalagi sekarang facebook juga dijadikan 

sebagai media bisnis. Negatifnya, kadang banyak yang kurang bisa 

memilih dan memilah informasi yang ada di fb buat diterima, 

soalnya semuanya bisa masuk, situs-situs porno, perjudian online 

dan lain sebagainya.”86
 

 

Selain hal positif menambah teman, beberapa dampak negatif 

lainya penggunaan facebook juga harus menggunakan jaringan internet 

yang kuat. Kalau menggunakan jaringan internet yang lemah maka tidak 

bisa diakses. Apabila diakses menggunakan jaringan handphone akan 

mengakibatkan boros kuota internet. kebanyakan dari mahasiswa memilih 

menggunakan jaringan wifi diwaktu luang. Seperti yang diungkapkan oleh 

Mega Kusuma (22) Mahasiswa KPI  Angkatan 2013 : 

Kalo menurut saya positifnya banyak mas bisa komunikasi dengan 

temen, dapat banyak teman, bisa buat cari info dari halaman 

tertentu,  stalking gebetan juga, bisa berpose cantik soalnya fotonya 

bisa diedit terlebih dahulu. Hehe. Kalo negatifnya, paketannya 

bikin boros, cepet habis. kemudian sekarang kebanyakan pengguna 

facebook yang alay-alay dan tag sembarangan jadi males facebook-

an. dan juga ada info yang hoaks (tidak jelas) juga jadi gak asyik 

lagi jadi harus pinter-pinter menyaring, terus paling sebal kalo ada 

teman yang tiap detik update status ngebak-ngebaki pemberitahuan 

aja.
87

 

 

Hal yang sama juga dirasakan oleh Iin Nur Indah,  

 

Positifnya, ya tadi bisa terus mengupdate berita, tambah teman. 

Negatifnya, harus pintar-pintar menfilter atau mnyaring beritanya 

mas, banyak situs negatif yang muncul, kadang beritanya hoak. 
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Kemudian kalo punya paketan internet itu bikin boros,apalagi kalo 

buat game terus itu gak bisa berhenti, terus-terusan main sampai 

lupa waktu. Saya lebih memilih wi-fi gratis aja kalo buka 

facebook.
88

 

Kemudian hal positif dari facebook yakni untuk menambah teman, 

mencari berita terbaru, hal negatif yang dirasakan oleh mahasiswa 

selanjutnya yakni mahasiswa menjadi ketagihan akan facebook, keseringan 

membukanya  dan sering mengaksesnya sehingga mengakibatkan mereka 

lupa waktu. Sesuai yang dirasakan oleh Muhammad Alvian Syukroni, 

Mahasiswa KPI Angkatan 2014 : 

Dampak negatifnya adalah bisa ketagihan dan jadi sering online. 

Kurang beraktifitas. Untuk posotifnya lebih mudah mendapatkan 

informasi dan kemudahan lainnya. Sekali membuka facebook 

langsung tau apa yang terjadi disana dan tempat lain. Kan banyak 

yang update. Seperti halaman-halaman yang pasti juga update 

berita tentunya. Sekali lihat branda langsung muncul semuanya.
89

 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh Lucy, :  

Positifnya, ya tadi bisa terus mengupdate berita, Negatifnya, harus 

pintar-pintar menfilter atau mnyaring beritanya mas, karena saya 

paling sebal beritanya hoak (tidak jelas). Kemudian kalo punya 

paketan internet itu bikin boros,apalagi kalo buat game terus itu 

gak bisa berhenti, terus-terusan main sampai lupa waktu.
90

 

Dalam penggunaan facebook sehari-hari dikalangan mahasiswa 

juga digunakan sebagai sarana diskusi dan juga sharing pendapat. Inilah 

yang patut dicontoh dari penggunaan facebook. Setiap responden memiliki 

perbedaan dalam penilaian sebuah obyek, termasuk dalam memilih kebutuhan 

dalam informasi. Sperti yang diungkapkan oleh Setya Widarti :  
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Dampak positif e bisa buat sharing tipis-tipis (sharing ringan) 

sama temen-temen. Dampak negatif e banyak, tapi yang paling 

banyak terjadi ya cyber sex atau situs yang terlarang untuk 

dikunjungi. Muncul banyak firus di Facebook. Banyak grup 

yang gak dikenal masuk padahal udah diprivasi tetep masuk 

virusnya.
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisa Pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap 

penggunaan Media Sosial Facebook. 

Adapun pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap media 

sosial facebook lebih cenderung kesukaan mereka terhadap facebook 

karena beberapa hal, seperti fitur-fitur yang disajikan facebook, 

kemudahan dalam berbagi informasi, bisa mencari dan menambah teman 

yang lama tidak ada kabar. Pandangan mahasiswa ini terkumpul dalam 3 

fungsi yakni fungsi kemudahan mencari berita, fungsi persahabatan, dan 

fungsi jual beli online. Ada beberapa mahasiswa yang tidak menyukai 

facebook. Tetapi rata-rata dari mereka pernah menggunakan facebook.  

1. Fungsi Kemudahan Mencari Berita dan Informasi. 

Media massa adalah institusi yang menghubungkan seluruh unsur 

masyarakat satu dengan lainnya dengan melalui produk media massa 

dihasilkan Sedangkan media massa itu sendiri merupakan sarana 

penyampaian komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran 

informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas 

pula.
92
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Diantara produk dari media massa adalah internet. Internet sebagai 

salah satu media komunikasi massa mempunyai taraf signifikasi yang 

sangat luar biasa. Perkiraan jumlah user  di AS melebihi 200 juta - 75 

persen dari populasi. Dalam beberapa tahun saja internet sudah menjadi 

medium utama untuk iklan. Pada 2005 pengiklan mengeluarkan 12,9 

miliar untuk membeli space di web site internet, naik 34 persen dari tahun 

sebelumnya dan seperlima dari yang ikeluarkan untuk televisi. Studi tahun 

2004 menemukan bahwa lebih dari setengah pembeli mobil baru 

mendasarkan pemilihannya dari informasi melalui internet.  

Dari akun media sosial facebook ini sangat dimanfaat kan sekali 

oleh mahasiswa untuk berbagi informasi dan  berita. Dari hasil wawancara 

dengan responden kebanyakan dari mahasiswa sudah merasakan 

kemudahan berbagi informasi dan mencari berita yang bisa didapatkan 

melalui fitur group, kemudian halaman yang muncul di beranda atau 

halaman awal. 

2. Fungsi Persahabatan 

Diantara kegunaan facebook adalah bisa menjalin slilaturahmi dan 

persahabatan. Karena dengan adanya facebook sesama pengguna bisa 

terhubung satu dengan yang lain. Sebagai situs jejaring sosial, facebook 

memberikan banyak kegunaan. Selain sebagai sarana menambah 

pertemanan di dunia Maya, tidak jarang facebook juga sering digunakan 

sebagai media kampanye untuk menggiring opini. Seperti contoh gerakan 

facebookers mendukung pembebasan Pimpinan KPK Bibit Samat Rianto 
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dan Candra Hamzah, dan Gerakan KOIN untuk mendukung Prita Mulya 

Sari, facebook dinilai banyak kalangan sebagai sarana pembentuk opini 

publik yang cukup efektif. Selain itu facebook juga dapat mempertemukan 

teman-teman yang sudah lama tidak berhubungan, hal ini yang menjadi 

nilai unik dari situs jejaring sosial facebook. 
93

 

3. Fungsi Jual Beli Online. 

Salah satu fitur yang disukai sebagian mahasiswa adalah fitur Pasar 

(marketplace), karena disitu kita bisa mempromosikan barang dan menjual 

barang didalamnya, tidak hanya barang tetapi juga berdasarkan jasa atau 

persewaan barang. Dari hasil wawancara dengan responden 

menyimpulkan bahwa kebanyakan mahasiswa menggunakan facebook 

untuk jual beli online saja. Diantara mahasiswa yang menggunakan 

facebook sebagai sarana jual beli online adalah untuk menjual Handphone, 

mencari tahu harga handphone, menjual produk kosmetik, dan lain-lain. 

B. Analisa Latar belakang yang mendorong Mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo menggunakan media sosial Facebook. 

Fokus peneliti dalam bab ini adalah mengkaji lebih dalam apa yang 

menjadi latarbelakang dari mahasiswa KPI STAIN Ponorogo 

menggunakan. Diantara mereka menggunakan facebook untuk ingin lebih 

tahu tentang facebook dan ingin mempunyai akun facebook. tetapi rata-

rata dari mereka menggunakan facebook hanya untuk biar tetap eksis dan 
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mengikuti tren masa kini didunia maya, ikut-ikutan teman dan untuk 

punya-punyaan saja. 

1. Rasa Ingin Tahu 

Facebook merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang 

diluncurkan pada bulan Pebruari 2004, dan berkantor pusat di Menlo Park, 

California, Amerika Serikat. Pada september 2012, facebook lebih dari 1 

milliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya menggunakan telephon 

genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum menggunakan situs ini. 

Setelah itu pengguna dapat membuat profil pribadi, menambah pengguna 

lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis 

ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu pengguna juga dapat 

bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama, 

diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah atau perguruan tinggi, atau 

ciri khas lainnya atau mengelompokkan teman-teman mereka ke dalam 

daftar seperti rekan kerja atau teman dekat.
94

 

Rasa ingin tahu mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap 

facebook mengakibatkan mereka ingin mempunyai facebook. Dari hasil 

wawancara dengan responden, menyimpulkan bahwa rata-rata yang 

melatarbelakangi mereka menggunakan facebook salah satunya adalah 

sejak awal muncul facebook ingin tahu akan facebook dan ingin membuat 

akun facebook agar sama kaya teman-temannya. 
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2. Ingin Tetap Eksis dan Ikut Tren Masa Kini 

Pertumbuhan pengguna facebook di Indonesia didorong oleh 

program pengenalan internet kepada usia remaja. Khususnya dikalangan 

mahasiswa. Dengan program internet yang masuk di lingkungan Kampus 

semakin banyak mahasiswa yang tertarik menggunakan media Facebook 

sebagai media komunikasi dalam mendapatkan teman. Dengan adanya 

facebook di lingkungan kampus mahasiswa bisa saling berkomunikasi 

dengan cara menyampaikan pesan tanpa harus memerlukan waktu lama 

dalam penyampaiannya.
95

 

Dengan banyaknya mahasiswa yang menggunakan facebook, 

timbullah benak diantara mereka untuk terus eksis dan ngetren agar tidak 

kalah dengan yang lain. Dengan demikian hal ini lah yang menjadi 

latarbelakang dari kebanyakan mahasiswa KPI STAIN Ponorogo, tetapi 

rata-rata dari mereka menggunakan facebook hanya untuk tetap eksis 

didunia maya, ikut-ikutan teman dan untuk punya-punyaan saja. 

 

C. Implikasi penggunaan Media Sosial Facebook bagi Mahasiswa KPI 

STAIN Ponorogo. 

Implikasi (Dampak) penggunaan Facebook secara umum adalah 

sebagai berikut : 
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1. Dampak Postif Facebook 

a. Mempererat Hubungan Silaturahmi. Dengan facebook kita dapat 

bertemu kembali dengan saudara, family atau pun teman lama dan 

dengan mudah kita bisa berkomunikasi jarak jauh bersama mereka. 

b. Sebagai Media Promosi. Facebook sangat potensial untuk 

mempromosikan sebuah produk,  jasa, intansi dan lain sebagainya. 

c. Tempat Sarana Diskusi. Dengan facebook kita bisa bertukar pikiran 

ataupun berbagi informasi dengan membuat sebuah group atau 

organisasi 

d. Tempat Curhat, Facebook juga dapat digunakan sebagai tempat curhat 

apabila kita menghadapi suatu masalah. Dengan mengupdate status 

sebagai curahan hati setidaknya sudah bisa meringankan apa yang 

selalu membebani pikiran, apalagi setelah mendapat komentar dari 

teman, baik itu hanya sekedar memberikan humor atau semangat yang 

membuat suasana hati menjadi tenang dan terhindar dari stress. 

e. Tempat Penyimpanan Data Pribadi. Koleksi atau album pribadi dapat 

di simpan di facebook, tentu saja album yang di maksud merupakan 

koleksi pribadi yang bisa di bagikan kepada teman sehingga mereka  

bisa ikut melihat album tersebut. 

f. Berbagi Informasi. Dengan facebook kita bisa saling memberikan atau 

berbagi informasi mengenai apa saja yang kita miliki yang tentunya 
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saja bermanfaat, sehingga teman kita mendapat informasi yang 

mungkin saja sedang mereka butuhkan.
96

 

2. Dampak Negatif Facebook 

a. Mengganggu pekerjaan. Banyak karyawan, dosen dan  mahasiswa 

yang curi-curi waktu bermain facebook saat bekerja yang tentunya 

akan mengurangi hasil kerja dan dapat merugikan dirinya sendiri dan 

orang lain. 

b. Batasan ranah pribadi yang menjadi kabur. Dalam facebook kita bebas 

menulis apa saja dan seringkali tanpa sadar kita menuliskan hal yang 

seharusnya tidak disampaikan melalui jejaring sosial, maka tak jarang 

pengguna facebook terkadang tak sadar menuliskan aib dirinya sendiri 

pada wall facebook nya. 

c. Interaksi sosial berkurang. Banyak orang memilih menyendiri 

dirumah atau warnet ketimbang bergaul dengan teman-teman atau 

anggota keluarganya. 

d. Dapat menimbulkan kesalahfahaman antar pengguna 

facebook. Facebook merupakan jejaring sosial yang sifatnya terbuka. 

Haruslah disadari menulis status di wall facebook dan mengomentari 

status teman adalah sama hal nya seperti obrolan di kehidupan nyata 

bahkan efeknya mungkin lebih parah karena bahasa tulisan terkadang 
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meimbulkan salah tafsir yang dapat menimbulkan masalah antar 

sesama pengguna facebook. 

e. Penipuan. Seperti media online lainnya, facebook juga rentan 

dimanfaatkan untuk tujuan penipuan sampai kasus pembunuhan. 

f. Mengganggu kesehatan. Facebook  membuat orang berlama-lama di 

duduk depan komputer, padahal duduk berlama-lama didepan 

komputer sangat mengganggu kesehatan seperti kekurangan vitamin 

D yang akibatnya bisa membuat tulang mudah rapuh 

g. Lupa waktu. Update status, upload foto, mengobrol atau melihat 

dinding teman facebook sangat mengasikkan dan yang akhirnya bisa 

membuat lupa waktu. 

h. Lenyapkan ungkapan tradisional. Survei yang dilakukan sebuah 

perusahaan peneliti pasar pada 4.000 orang yang usianya dibawah 30 

tahun, mengungkap bahwa banyak ungkapan tradisonal yang tidak 

lagi diungkapkan karena Facebook. Misalnya kalau di negeri kita 

silaturahim saling kunjung mengunjungi berkurang, karena sudah 

digantikan oleh ucapan lebaran lewat facebook, demikian juga saling 

kirim kartu lebaran juga sudah tergantingan ucapan lebaran lewat 

facebook. 

i. Mengungkap kehidupan pribadi. Banyak orang yang memajang foto-

foto pribadinya di Facebook tanpa menyadari bahaya yang sedang 

mengintainya. Seperti kasus istri seorang kepala agen rahasia Inggris, 
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Sir John Sawers, yang memajang foto-foto keluarganya secara detail 

di Facebook saat berlibur bersama keluarganya. 

j. Sebagai Ajang Berjudi. Program poker yang ada di Facebook 

sebenarnya hanya sekadar untuk bermain sambil berhubungan lewat 

jejaring sosial tersebut. Namun, dalam perkembangannya, permainan 

tersebut oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk memperkaya diri. 

Kondisi itu terus berkembang hingga menjadi konsumsi berbagai 

kalangan yang gemar bermain judi. Jadi sekarang ini Facebookpun 

telah dimanfaatkan untuk sarana berjuadi. 

k. Sebagai Sarana Trafficking. Facebook juga disalahgunakan sebagai 

sarana untuk memantau calon-calon korban penculikan anak dan 

perempuan dan akhirnya menjebaknya. Coba kita perhatikan kasus 

mutakhir yang menimpa siswa SMPN di Sidoarjo berinisial MNT dan 

siswi SMA 22 Surabaya berinisial SA. Akibat ber-facebook-ria, 

mereka dibawa kekasihnya. Lebih detailnya tentang penyalahgunaan 

facebook sebagai sarana traffiking. 

l. Sebagai sarana Pelecehan Agama. Modus operandi para penista 

agama dengan menggunakan facebook adalah kebanyakan 

menggunakan facebook sebagai sarana mereka ber-”iklan” tentang 

propaganda mereka yang berbau atau mengandung penistaan agama. 

Seperti yang terjadi baru-baru ini di Abudabi Uni Emirat Arab. Ini 

sungguh keterlaluan dan sekaligus merupakan penghinaan dan 

penistaan terhadap agama Islam, betapa tidak. Dia yang mengaku 
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sebagai atheis membuka akun Faceebook mengatasnamakan Allah 

dan menyebarkan isi postingnya yang ia klaim sebagai kandungan 

 kitab suci Al – Qur’an.  

m. Terjadinya pornografi. Tak dapat dihindari, sebagaimana situs jejaring 

sosial lainnya, tentu ada saja para pihak yang memanfaatkan situs 

tersebut untuk kegiatan yang berbau pornografi dan pemberitaan pada 

berbagai media massa, banyak yang memaparkan kejadian asusila 

tersebut. 

n. Penipuan. Seperti media online lainnya, Facebook juga rentan 

dimanfaatkan untuk tujuan penipuan. Kita tidak akan tahu sebenarnya 

siapa dibalik account Facebook. Setiap orang dapat dengan mudah 

membuat account baru untuk keperluan yang tidak baik. Ada yang 

menggunakan modus berkenalan dan akhirnya menjadi akrab di dunia 

maya, namun ternyata ujung-ujungnya digunakan untuk melakukan 

penipuan atau tindakan kriminal lainnya.
97

 

Sementara itu dikalangan mahasiswa implikasi facebook yang 

dirasakan oleh Mahasiswa KPI STAIN Khususnya dampaknya juga 

berbeda-beda. Bahkan dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak 

positif. Diantaranya sebagai berikut : 
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a. Implikasi positif. 

1. Bisa mencari teman lama dan menambah teman baru. 

Dengan adanya fitur add friend dan Find friend pengguna bisa 

menemukan teman dan menambah teman dimanapun dan kapan pun 

mereka berada baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Karena 

jaringan facebook merupakan jaringan yang luas di seluruh dunia. Hal 

ini bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk bisa terhubung dengan 

teman, saudara dan kerabat yang jauh. 

2. Bisa mendapatan banyak infomasi dan berita terkini. 

Salah satu keunggulan facebook dari fitur news feed, dalam menu 

tersebut pengguna bisa melihat kiriman teman, halaman tertentu yang 

disitu terus diperbarui setiap menit. Apabila menyukai suatu halaman 

tertentu maka halaman itu akan terus muncul di halaman muka 

pengguna. Contoh : ada mahasiswa yang menyukai halaman berita 

“PONOROGO COMMUNITY” mendapatkan informasi dari facebook 

melalui group lokal ponorogo. Dalam grup tersebut selain dapat 

informasi juga bisa saling diskusi ke beberapa member grup. Dan juga 

beberapa pejabat ponorogo yang juga sebagai member. 

3. Sebagai komunitas sarana diskusi antar mahasiswa. 

Yang digunakan oleh mahasiswa KPI STAIN sebagai komunitas 

sarana diskusi adalah dalam menu group yang ada di facebook. Group 
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ini terdiri dari beberapa anggota yang disitu bisa bertukar pendapat dan 

pikiran.  

4. Sebagai sarana bisnis online 

Bisnis online juga banyak yang diminati oleh sebagian mahasiswa. 

Mereka memprosmosikan barang melalui group facebook. Seperti 

contoh group “FORUM JUAL BELI PONOROGO”. Disitu mereka 

bisa mengetahui harga barang, jenis barang dan lain-lain.  

5. Sebagai sarana mengekspresikan diri 

Mengekspresikan diri merupakan hal yang juga tidak kalah 

diminati oleh mahasiswa, terutama dari kalangan mahasiswi. Mereka 

mengirimkan foto di aplikasi wall facebook dan menulis curahan hati 

mereka di setiap keadaan baik itu disaat sedih maupun senang.  

b. Implikasi negatif 

1. Paketan internet sangat boros. 

Dalam mengakses facebook dibutuhkan jaringan internet yang 

kuat. Menurut sebagian mahasiswa jika digunakan melalui jaringan 

internet handphone, akan mengakibatkan boros paketan internet. Hal 

inilah yang tidak disukai oleh mahasiswa. 

2. Ketagihan jadi lupa waktu. karena terlalu sering mengakses facebook 

jadi lupa akan aktifitas lain. 

3. Banyak situs-situs pornografi dan perjudian yang masuk di beranda 

facebook. 

4. Interaksi sosial jadi berkurang antar mahasiswa. 
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5. Setelah menggunakan facebook motiv untuk berprestasi jadi 

berkurang,  facebook dijadikan untuk senang-senang di waktu luang 

saja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dengan judul “Peran media sosial facebook 

sebagai media komunikasi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam 

(KPI) STAIN Ponorogo” dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pandangan Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo terhadap penggunaan 

Media Sosial Facebook terdiri dari 3 fungsi, 

a. Fungsi kemudahan dalam mencari berita dan informasi 

b. Fungsi persahabatan 

c. Fungsi jual beli online.  

2. Sedangkan latar belakang yang mendorong mahasiswa KPI STAIN 

Ponorogo menggunakan facebook adalah hanya untuk menimbulkan 

rasa ingin tahu dan ingin tetap eksis serta ikut tren masa kini. 

3. Impikasi dari penggunaan facebook itu sendiri yang dirasakan oleh 

Mahasiswa KPI STAIN Ponorogo ada berbagai hal : 

a. Implikasi positif. 

1. Sarana mencari teman lama dan menambah teman baru. 

2. Sarana mendapatan banyak infomasi dan berita terkini. 

3. Sebagai komunitas sarana diskusi antar mahasiswa. 

4. Sebagai sarana bisnis online 
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5. Sebagai sarana mengekspresikan diri 

b. Implikasi negatif 

1. Implikasi Ekonomi, yakni biaya akses internet sangat boros. 

2. Ketagihan jadi lupa waktu. karena terlalu sering mengakses 

facebook jadi lupa akan aktifitas lain. 

3. Implikasi Moral, yakni banyak situs-situs terlarang seperti 

pornografi dan perjudian yang masuk di beranda facebook. 

4. Interaksi sosial jadi berkurang antar mahasiswa. 

5. Implikasi Pendidikan, setelah menggunakan facebook motiv 

untuk berprestasi mahasiswa jadi berkurang, karena facebook 

digunakan untuk bersenang-senang saja 

B. SARAN  

Saran dari peneliti khususnya bagi mahasiswa KPI diantaranya : 

1. Hendaknya bisa memilah hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi 

kita dari penggunaan facebook yang sekian lama teknologi semakin 

maju dan jangan sampai kecanduan teknologi karena bisa merugikan 

diri kita sendiri. 

2. Hindari perselisihan dan jalinlah hubungan silaturahmi yang baik dan 

jangan tinggalkan budaya islam dengan adanya teknologi-teknologi 

modern yang semakin maju. 

71 



73 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adnan Perambahan, http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-

fakta- sejarah.html. (Di akses tanggal 25 Pebruari 2016, pukul 17.00). 

 

Aldianto Elvinaro dan Komala Lukiati, Komunikasi Massa Suatu Pengantar 

(Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2004). 

 

Andi, “Facebook dan dampaknya,” dalam 

http://humaskotaprob.probolinggokota.go.id, (diakses pada tanggal 3 

April 2016, jam 11.12). 

 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2002). 

 

Dwi Kusumaningtyas, Ratih.”Peran Media Sosial Online (Facebook) sebagai 

saluran self Disclosure Remaja Putri di Surabaya”, (Skripsi, 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Surabaya, 2010). 

 

Formasiana.com, “Pengertian komunikasi menurut para ahli”, (diakses tanggal 
30 Maret 2016, pukul 19.30). 

 

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, Teknologi Komunikasi dan Informasi 

Pembelajaran (Jakarta : Bumi Aksara, 2010). 

 

Hendroyono, Tony. FACEBOOK: Situs Social Networking Bernilai 15 Miliar 

Dolar (Yogyakarta : PT Bentang Pustaka, 2009). 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook, “Facebook” (diakses tanggal 25 
Pebruari 2016, pukul 17.30). 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook. (diakses tanggal 14 Pebruari 2016, 

jam 17.30). 

 

http//kbbi.web.id, “Komunikasi”, (diakses pada tanggal 1 April 2016, jam 

18.35). 

 

http://bilqishima.blogspot.co.id/2013/09/dampak-positif-dan-negatif-bagi-

para.html (diakses tanggal 11 Juni 2016, jam 10.00). 

 

Khoirutun, Nafi’ah, Alfiana. Pengaruh Penggunaan Jejaring sosial Facebook 

terhadap perilaku siswa kelas VIII kepada guru di SMP Negeri 1 

Kalasan Sleman Yogyakarta , (Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 

2014). 

 

http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta-%20sejarah.html
http://www.asal-usul.com/2009/03/facebook-data-dan-fakta-%20sejarah.html
http://humaskotaprob.probolinggokota.go.id/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://bilqishima.blogspot.co.id/2013/09/dampak-positif-dan-negatif-bagi-para.html
http://bilqishima.blogspot.co.id/2013/09/dampak-positif-dan-negatif-bagi-para.html


74 

 

 

Kristanto, Hari. Facebook sebagai media komunikasi (Studi Deskriptif 

Kualitatif Motivasi dan Persepsi Penggunaan Media Komunikasi 

jejaring sosial dalam pertemanan pada mahasiswa Fisip UNS Non 

Reguler Angkatan 2007-2008, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 

Surakarta, 2010,). 

 

Lukiati Komala, Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses dan Konteks (Bandung : 

Widya Padjadjaran, 2009). 

 

Morrisan, Teori Komunikasi Individu Hingga Massa (Jakarta : Kencana 

Prenada Media Group, 2013). 

 

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja  Rosda 

Karya, 2000). 

 

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 

2003). 

 

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi dan Teori dan Praktek (Bandung : 

PT. Remaja Rosdakarya, 1990). 

 

PONOROGO, STAIN. Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Kuantitatif, 

Kualitatif, Library, PTK), (Ponorogo:Jurusan Tarbiyah, 2014). 

 

Riyanto, Yatim . Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif, 

(Surabaya: Unesa University Press, 2007). 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif  dan R dan D (Bandung: 

Alfabeta, 2007). 

 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2005). 

 

Suparyogo, Imam. Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2001). 

 

Vivian, John. Teori Komunikasi Massa, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2008). 

 

Wahyu, Ilaihi. Komunikasi Dakwah (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 

2010). 

 

Yayan Herdianto, “Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Pola 

Komunikasi Interpersonal. Studi Kasus MAN 2 Serang,” (Skripsi, 

Universitas Sultan Agung, Serang, 2011). 

 


