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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Aplikasi  IM dan  Media Sosial di Smartphone 

Teknologi Komunikasi Smartphone (ponsel pintar) merupakan 

generasi terbaru dari peralatan komputasi bergerak (mobile) yang 

memadukan antara  teknologi komunikasi seperti ponsel dan komputer. 

Smartphone dapat dianalogikan seperti sebuah komputer jaringan yang 

berukuran kecil dengan bentuk seperti ponsel. Belum ada definisi standar 

mengenai smartphone. Bagi beberapa orang, telepon pintar merupakan 

telepon yang bekerja menggunakan seluruh piranti lunak sistem operasi 

yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang 

aplikasi. Dengan kata lain, telepon pintar merupakan komputer mini yang 

mempunyai kapabilitas sebuah telepon (Ferri Herlinawati. 2010: 2). 

PCMag Encyclopedia memberikan definisi smartphone sebagai 

sebuah telepon selular yang dilengkapi dengan aplikasi dan akses 

internet. Smartphone memiliki fitur pesan teks, e-mail, browsing web, 

kamera foto, kamera video, pemutar audio, pemutaran video dan 

panggilan suara. Selain fungsi tersebut, smartphone juga dapat 

menjalankan berbagai macam aplikasi sesuai kebutuhan penggunanya. 

Ada banyak aplikasi gratis dan berbayar  yang telah disediakan oleh 

masing-masing paltform smartphone. Dapat dikatakan, telepon cerdas 

merupakan komputer mini yang mempunyai kapabilitas sebuah telepon 

(PCMag, 2013). 
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Secara umum smartphone adalah sebuah ponsel multifungsi yang 

menggabungkan beberapa fungsi dari sebuah PDA, seperti personal 

scheduler, kalender dan phone book. Sebuah smartphone dilengkapi 

dengan kemampuannya untuk mengakses internet, chating, instant 

messenger, aplikasi jejaring sosial, GPS, e-mail, memainkan game 

online, memutar musik, video, mengambil gambar, merekam suara, 

sampai menulis dan mengedit dokumen spreadsheet seperti file word, 

powerpoint, pdf  dan excel. Selain itu smartphone dirancang dan bekerja 

melalui sistem  operasi, dimana pengguna dapat dengan bebas 

menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai 

keinginan pengguna  layaknya sebuah komputer dalam genggaman. 

Smartphone merupakan teknologi mobile phone yang terus berkembang 

sejak awal kemunculannya dan akan terus mengalami berbagai inovasi 

untuk memenuhi kebutuhan komunikasi (Chuzaimah, Mabruroh & 

Fereshti, N.D. 2010:315). 

Perangkat yang ada pada smartphone dapat dikategorikan 

menjadi dua macam seperti perangkat di komputer. Perangkat yang 

pertama dinamakan perangkat keras (hardware). Sedangkan perangkat 

yang kedua disebut dengan perangkat lunak (software). Perangkat lunak 

(sofware) tersebut meliputi aplikasi dan sistem operasi yang diproses 

menggunakan perangkat keras (hardware) processor, ram, dan memory 

chip. Saat ini muncul banyaknya berbagai macam sistem operasi untuk 

smartphone dengan berbagai keunggulan masing-masing yang dirancang 

untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Jenis-jenis sistem operasi 
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pada smartphone diantarannya Windows phone (Microsoft), Blackberry, 

Android (Google), S60 (Symbian), IOS (Apple), dan sebagainya (Tim 

Pike, 2011:4). 

Setiap perangkat smartphone yang ada di pasaran memiliki 

kehandalan dan keunggulan masing-masing, namun pada dasarnya 

ponsel pintar tersebut  memiliki fungsi yang hampir sama. Kesamaan 

tersebut terletak pada  fungsinya untuk melakukan komunikasi. Fitur dan 

aplikasi tersebut sudah built-in namun dapat ditambahkan secara gratis 

maupun berbayar melalui situs toko aplikasi yang disediakan oleh 

masing-masing developer sistem operasi smartphone, seperti Google 

Play  (Android), APP Store (IOS), Windows Market (Windows Phone)  

dan BlackBerry World (BlackBerry). Situs web tersebut berwujud etalase 

virtual yang menyediakan produk virtual (software/aplikasi smartphone), 

dan proses transaksi berlangsung secara virtual.  

Software aplikasi smartphone yang sering digunakan untuk 

berkomunikasi adalah Instant Messenger dan media sosial.  Instant 

Messenger merupakan perangkat lunak yang memfasilitasi pengiriman 

pesan singkat (instant messaging). Layanan komunikasi tersebut 

memungkinkan seseorang untuk melakukan  percakapan dengan orang 

lain secara langsung (real-time communication) melalui media internet 

maupun intranet. Pada umumnya, percakapan melalui aplikasi instant 

messenger ini berupa pesan teks, gambar, video dan pesan suara yang 

sering disebut dengan istilah “chatting” (Aji Setiyo Sukarno, 2011:102).  



14 

 

Sedangkan media sosial merupakan media online  yang didesain 

untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis 

teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari 

sebelumnya bersifat broadcast media monologue (satu ke banyak 

audiens) ke sosial media dialogue (banyak audiens ke banyak audiens). 

Jenis media sosial online di dunia virtual sangat beragam, antara lain 

jejaring sosial, microblogging platform, jejaring berbagi foto serta video, 

chat rooms, message board, Forum, mailing list, serta masih banyak 

lainnya (Agustin, 2012:21). Saat ini beberapa situs dan aplikasi media 

sosial sudah dilengkapi fitur IM untuk melakukan chating. 

Berikut aplikasi Instant Messenger dan media sosial yang sering 

digunakan oleh pengguna smartphone untuk berkomunikasi, chating dan 

mencari informasi melalui dunia virtual:  

1. Facebook  

2. Twitter 

3. Instagram 

4. Yahoo! Messenger (YM) 

5. BlackBerry Messenger (BBM) 

6. WhatsApp (WA) 

7. G-Talk/Hangouts 

 

8. Line 

9. Friendcaster 

10. WheChat 

11. Foursquare 

12. Kakao Talk 

13. Path 

14. Youtube. 

 

Dengan menggunakan smartphone, seseorang dapat 

mengoperasikan beberapa fitur IM dan media sosial dalam satu 

perangkat. Berbagai aplikasi yang terpasang dalam smartphone juga 
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dapat aktif secara bersama, sehingga pengguna bebas menggunakan 

aplikasinya untuk melakukan komunikasi. Seluruh fitur dan aplikasi yang 

ada pada smartphone tersebut, tidak dapat beroperasi jika tidak 

terkoneksi dengan internet. Pengguna smartphone harus terhubung 

terlebih dahulu dengan layanan operator atau layanan brodband  GSM 

dan CDMA melalui jaringan GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 1X, EVDO atau 

memanfaatkan fitur wifi jika berada di area hotspot. 

2. Kajian Teknologi Digital di Kehidupan Manusia 

Pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia sangatlah penting. 

Dapat dikatakan bahwa manusia tidak lari dari teknologi. Teknologi ada 

dimana-mana dan mempengaruhi hidup manusia dalam hampir semua 

bidang. Manusia bekerja dan bermain dengannya, serta memproduksi dan 

membelinya. Dunia manusia merupakan dunia yang dikonstruksikan 

terutama oleh teknologi. Terkadang, teknologi yang dihasilkan manusia 

membuat kehidupan bertambah baik, namun di lain waktu teknologi 

terebut menjadikan hidup manusia menjadi susah. Teknologi membentuk 

dan mengubah budaya serta lingkungan manusia. Pengalaman manusia 

tanpa teknologi sangantlah sedikit dan justru menjadi aneh ketika 

manusia tanpa menggunakan teknologi (Lim, Francis, 2008: 1). 

Teknologi mengalami berbagai macam inovasi dari yang 

sebelumnya sederhana (mekanik) menjadi lebih canggih (mikroelektrik). 

Teknologi canggih yang digunakan manusia saat ini adalah teknologi 

yang dikendalikan oleh komponen microchip. Komponen tersebut telah 

diprogram oleh manusia sesuai kebutuhan melalui baris logika yang 
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tersistematis dalam struktur algoritma. Dengan adanya komponen 

microchip, perangkat elektronika dapat dibentuk secara portable dan 

mobile. Perangkat yang mengintegrasikan microchip di dalamnya seperti 

komputer, hanphone, smartphone, tablet PC,  laptop dan berbagai 

perangkat penghitung dan perangkat komunikasi. Komponen microchip 

tersebut yang berfungsi untuk mengolah dan memproses sinyal-sinyal 

digital. Digital merupakan kombinasi urutan bilangan-bilangan biner 0 

dan 1 untuk proses informasi yang mudah, cepat dan akurat. Sinyal 

disebut sebuah “bit” teknologi digital yang memiliki beberapa 

keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog 

(Jack, 2002:142): 

a. Mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang 

membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi (instant). 

b. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. 

c. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam 

berbagai bentuk. 

d. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan 

mengirimnya secara interaktif. 

 

Perkembangan teknologi membawa babak baru bagi peradaban 

manusia. Dalam hal ini teknologi digital seperti komputer dan telepon 

seluler memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. 

Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar perangkat berteknologi 

tinggi seperti komputer hadir dalam keseharian masyarakat. Melalui 

layanan internet masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan 

informasi dan berkomunikasi. Melalui teknologi berbasis digital, 

hambatan jarak, ukuran dan ruang dapat diatasi, sehingga memungkinkan 
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peristiwa yang terjadi di berbagai bagian dunia dapat dilihat secara live 

atau real-time di seluruh dunia secara praktis. Saat ini lingkungan telah 

dikuasai oleh berbagai macam interface, yaitu relasi yang diperantai oleh 

mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia dengan 

mesin. Interface  di dalam lingkungan, dengan aneka peralatan dan 

gadget yang mendukungnya, mengakibatkan terbentuknya gaya hidup 

digital di dalam masyarakat mutakhir (Yasraf, 2010:240).  

Dalam terminologi estetika, Bell (2012) berpendapat bahwa 

keberadaan media digital seperti internet membawa perubahan estetika 

(objek) tersendiri yang mengikuti perkembangan teknologi komputer. 

Bahwa objek yang selama ini ada di cyberspace seperti email, 

messenger, website dan lain sebagainya telah mengalami perkembangan 

mulai dari fasilitasnya hingga ke penampilannya yang semakin mudah 

dan nyaman dioperasikan (user friendly). Pada akhirnya perkembangan 

tersebut tidak lagi dilihat sebagai perubahan dari segi fungsi teknologinya 

saja, melainkan perkembangan tersebut telah menjadi style atau gaya 

hidup (Rulli, 2012:22). Kecepatan tinggi dalam memproses data dan 

informasi membuat perangkat digital seperti smartphone digemari oleh 

masyarakat khususnya kalangan mahasiswa yang dimana kalangan 

pelajar lebih mudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 

canggih.  
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3. Kajian Komunikasi di Dunia Virtual 

a. Tinjauan Komunikasi 

Dalam konteks hubungan sosial, setiap individu akan 

berinteraksi dengan individu lainnya. Interaksi tersebut dilakukan 

karena adanya maksud, baik itu untuk mempengaruhi individu 

maupun tujuan-tujuan tertentu lainnya. Dalam proses interaksi antar 

manusia, komunikasi menjadi syarat utama. Komunikasi juga 

merupakan bagian yang terpenting dan vital dalam kehidupan 

manusia. Tanpa Komunikasi maka manusia dapat dikatakan 

“tersesat” dalam menjalani kehidupan. Manusia berkomunikasi 

untuk membagi pengetahuan dan pengalaman, baik secara lisan, 

tulisan, gambar, langsung maupun tidak langsung (Rulli Nasrullah, 

2012:1). 

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris 

berasal dari bahasa Latin  communis  yang berarti “sama”,  

communico, ommunicaten, atau communicare yang berarti  

“membuat sama” (to make common). Istilah pertama (communis) 

adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul komunikasi, 

yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. 

Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama (Deddy Mulyana, 2006 : 4). 

Onong Uchayana Efendi (2002:11) mengatakan komunikasi 

sebagai proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses 

penyamapaian pikiran, atau perasaan oleh seseorang (komunikator) 
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kepada orang lain (komunikan). Pikiran ini merupakan gagasan, 

informasi, opinin dan lain lain yang muncul dalam benaknya. 

Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keraguan, 

kekhawatiran, kemarahan, keberanian kegairahan, dan sebagainya 

yang timbul dari lubuk hati. Burhan Bungin mengatakan bahwa 

lingkup komunikasi menyangkut persoalan-persoalan yang ada 

kaitannya dengan substansi interaksi sosial orang-orang dalam 

masyarakat; termasuk konten interaksi (komunikasi) yang 

dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media 

komunikasi (Burhan Bungin, 2006:30). 

Komponen dalam  proses komunikasi meliputi 

Komunikator (sumber atau pengirim informasi), Pesan (berupa 

informasi yang akan disampaikan), media (saluran pembawa 

pesan), komunikan (audiensi yang menerima pesan), dan efek  

(dampak yang timbul dan pengaruhnya) (Rulli, 2012:39). 

b. Internet sebagai Dunia Virtual  

Perkembangan jaman membawa setiap orang ke dalam 

pengaruh teknologi digital, dan terminologi yang sering digunakan 

adalah virtual. Kata tersebut sering dipadukan dengan kata benda 

seperti organisasi virtual, kantor virtual, teman virtual, komunikasi 

virtual, komunikasi vitual, hiburan virtual, ataupun kota virtual. 

Menurut Rob Shields virtual adalah sesuatu yang nyata namun 

tidak aktual, ideal namun tidak abstrak seperti memori, mimpi dan 

niat (Rob Shields, 2011:27). Teknik virtual dapat menciptakan 
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suatu ilusi kehadiran melalui alat peraga, simulasi, kehadiran 

parsial (seperti suara yang disampaikan melalui telpon atau pikiran 

orang yang ditulisakan dalam buku) dan ritual yang 

membangkitkan masa lalu dan membuat masa sekarang tidak ada. 

Pada abad ke-20, pemisahan ruang dari tempat yang dicapai 

melalui penggunaan telpon  menandakan bahwa kehidupan virtual 

sudah ada sejak lama (Rob Shields, 2011:44). 

Dunia Virtual merupakan suatu ruang maya yang merujuk 

pada teknologi manajemen indra untuk menciptakan realitas 

alternatif. M. Fatherstone dan R. Burrows (1995) mendefinsiskan 

realitas virtual sebagai pengalaman multimedia yang dapat dilihat, 

disentuh, dan didengar, ketika „bioaparatus‟ sebuah headphone, 

eyephone (audio yang diletakan dikepala dan dihubungkan ke 

televisi) dan data glove (sarung tangan dlengkapi sensor yang 

memungkinkan pemakai memanipulasi dan merambah dunia 

virtual) melingkupi tubuh manusia dengan pengalaman mendengar, 

melihat, menyentuh yang artifisial. Para pemikir sosial dalam 

kritiknya teknologi komunikasi menyatakan bahwa dunia sosial 

dan alam telah digantikan dengan dunia virtual, yang di dalamnya 

tanda elektronik dan citra mensimulasikan realitas (Nicholas A., 

Stephen H. & Bryan S.T., 2010:604). 

 Istilah dunia virtual juga sering disebut dengan dunia 

cyberspace. Menurut Slouka dunia cyberspace  bukan merupakan 

ruang dalam pengertian secara umum seperti ruang fisik tiga 
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dimensi, melainkan sebuah metafora tentang ruang simbolis yang 

menjadi tempat “kediaman jutaan orang, tidak dalam pengertian 

fisik. Internet merupakan bagian dari dunia virtual atau cyberspace 

yang terus berkembang dan telah menghubungakan pada jutaan 

pengguna komputer PC dan pengguna telpon seluler canggih.  

(Astar, 2005:15). 

Gudang-gudang virtual cyberspace berbentuk fisik seperti, 

compact disk, floppy disk, hardisk, flashdisk, secure disk, zip disk 

dan Memory card. Untuk membuka dan mengoperasikan isi 

(virtual) dari gudang tersebut diperlukan software, yakni suatu 

bentuk pengetahuan elektronik digital yang memungkinkan 

manusia berkeliling dan berkelana di ruang cyberspace dan 

membuat isi gudang tersebut dapat dinikmati oleh sensor manusia, 

dalam bentuk tulisan, gambar dan suara. Software tersebut hanya 

terdapat pada peralatan elektronik canggih seperti komputer, tablet, 

phablet, laptop dan smartphone. Dengan kemampuan virtualnya, 

manusia menjadi “penguasa tertinggi” yang mempunyai otoritas 

penuh dalam mendesain hasratnya (Astar, 2005: 17). 

Dunia virtual/Cyberspace merupakan sebuah ruang utama 

dimana simualsi sosial muncul dan hidup di dalamnya. 

Kemunculan ruang-ruang simulasi sosial di dalam dunia 

virtual/cyberspace telah mempengaruhi kehidupan sosial di luar 

ruang artifisial tersebut.  Pengaruh tersebut meliputi tiga tingkat, 
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yaitu tingkat individu, antar individul dan komunitas (Yasraf, 2004: 

105-107) : 

1) Tingkat Individual 

Dunia cyberspace telah menciptakan perubahan mendasar 

terhadap pemahaman seseorang tentang identitas. Di 

dalam ruang-ruang sosial cyberspace setiap orang dapat 

memainkan berbagai peran sosial yang berbeda-beda, 

artinya menjadi beberapa orang yang berbeda identitasnya 

pada waktu yang bersamaan. Yang tercipta adalah 

semacam kaburnya identitas, yang akan mempengaruhi 

persepsi, pikiran, personalitas, dan gaya hidup setiap 

orang. 

2) Tingkat Antar-individual 

Perkembangan komunitas virtual di dalam cyberspace 

telah menciptakan relasi-relasi sosial yang bersifat virtual 

di ruang-ruang virtual: virtual shopping, virtual game, 

virtual conference, virtual sex, dan virtual mosque. Relasi-

relasi sosial virtual tersebut telah menggiring ke arah 

semacam deteritorialisasi sosial (social 

deterritorialization), dalam pengertian bahwa berbagai 

interaksi sosial kini tidak memerlukan lagi ruang dan 

teritorial yang nyata (dalam pengertian konvensional), 

melainkan halusinasi teritorial.  

3) Tingkat Komunitas 

Cyberspace diasumsikan dapat menciptakan satu model 

komunitas demokratik dan terbuka yang disebut 

komunitas imajiner (imaginary community). Di dalam 

komunitas konvensional, anggota masyarakat memiliki 

kebersamaan sosial dan solidaritas sosial menyangkut 

sebuah tempat (desa, kampung, atau kota) yang di 

dalamnya berlangsung interaksi. Di dalam komunitas 

virtual diperlukan imajinasi kolektif tentang tempat 

tersebut, yang tidak ada di dalam sebuah ruang nyata, 

melainkan sebuah tempat imajiner yang berada di dalam 

ruang bit-bit komputer.  

 

c. Komunikasi melalui Dunia Virtual  

Komunikasi virtual adalah komunikasi (proses 

penyampaian dan penerimaan pesan) yang terjadi di dalam ruang 

maya (cyberspace)/ dunia virtual yang bersifat interaktif. 

Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet 
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yang menggunakannya sebagai alat komunikasi. Melalui 

komunikasi virtual saat ini, hambatan-hambatan yang ada terdahulu 

seperti jarak, waktu, biaya, serta kesulitan lainnya dapat teratasi. 

Hal ini dikarenakan internet sebagai media komunikasi virtual tidak 

terbatas ruangnya sehingga masyarakat luas dapat menyampaikan 

informasi kemana saja, dan ke siapa saja. 

Komunikasi di dunia nyata memiliki perbedaan dengan 

komunikasi di dunia virtual/cyberspace. Komunikasi di dunia nyata 

terjadi secara langsung (face-to-face) dan melibatkan simbol, tanda, 

teks, ekspresi wajah, tekanan suara, cara memandang, posisi tubuh, 

agama, usia, ras, dan sebagainya. Sedangkan dalam dunia virtual 

(Computer Mediatied Communication) seseorang dapat saling 

berinteraksi meskipun tidak dalam lokasi yang sama, namun 

ekspresi, emosi seseorang tidak terwakilkan seluruhnya karena 

proses komunikasi hanya melalui layar (face-to-screen).    

Sherry Turkle berpendapat bahwa internet telah 

menghubungkan miliaran individu dari belahan bumi manapun 

dalam suatu ruang baru yang berdampak terhadap cara berpikir 

seseorang tentang seksualitas, bentuk komunitas dan identitas diri. 

Dalam komunitas virtual, seseorang berpartisipasi dan terlibat 

percakapan secara intim dengan orang lain dari seluruh dunia, 

tetapi kemungkinan orang-orang tersebut jarang atau tidak pernah 

bertemu secara fisik (Rulli, 2012:67).  
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Trevor Barr (2008) dalam Rulli (2012:68) membuat 

beberapa tipe interaksi di internet, yaitu: 

1) One-to-one messaging ( seperti e-mail) 

2) One-to-many messaging (seperti listerv) 

3) Distrubuted databases (seperti USENET news groups) 

4) Real-time communication (seperti ‘Internet Relay Chat’, & 

Instant Messenger) 

5) Real-time remote computer utilizatiom (seperti „telnet‟) 

6) Remote information retrieval (seperti „ftp’,’ghoper’, and the 

World Wide Web). 

Marc Smith (1995)  dalam Rulli (2012:95) membagi empat 

aspek penting berkaitan dengan interaksi virtual yang membentuk 

perilaku komunikasi, yaitu: 

1) Virtual interaction is aspatial yang berarti bahwa jarak tidak 

mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi. 

2) Virtual interaction via system is predominantly asynchronous. 

Bahwa komunikasi melalui komputer, smartphone dan gadget 

lainnya seperti konferensi sistem, dan e-mail dapat 

dioperasikan berdasarkan waktu atau jadwal yang diinginkan. 

3) CMC is acorporeal because it is primarily a text-only medium. 

Interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya 

diwakili dengan teks tanpa melibatkan seluruh anggota badan 

dalam berkomunikasi. 
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4) CMC is astigmatic yang berarti bahwa interaksi yang terjadi 

cenderung mengabaikan stigma terhadap individu tertentu, 

sebab komunikasi berdasarkan teks, suara maupun gambar 

tidak dapat menampilkan status atau keadaan seseorang 

dibandingkan apabila bertatap muka (face-to-face) secara 

langsung  

Dengan menggunakan smartphone yang terhubung dengan 

layanan data dari broadband maupun wifi, seseorang dapat dapat 

saling bertukar informasi dan berkomunikasi melalui media 

internet tanpa harus bertemu langsung (face-to-face). Proses 

komunikasi berlangsung pada sebuah ruang yang tak nyata/ virtual 

yang terbentuk oleh milyaran data digital. Pengguna media 

internet tidak hanya pasif dalam menerima jutaan informasi, 

melainkan juga aktif dalam memproduksi informasi di ruang 

virtual. Pengguna internet juga dapat mengakses, menyimpan,  dan 

merubah arsip digital dalam database. Arsip tersebut tidak hanya 

dapat diakses oleh penggunanya, tetapi juga dapat diakses oleh 

pengunjung ruang virtual.  

Interaksi secara virtual pada akhirnya melahirkan self-

definiton dan menawarkan self-invention. Setiap individu memiliki 

kemampuan tanpa batas untuk mengkreasikan siapa dirinya di 

dunia virtual dan hasil kreasi tersebut yang nantinya kan mewakili 

individu dalam memainkan perannya serta berinteraski di di 
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internet (Rulli, 2012:128). Dunia virtual tersebut dapat diakses 

melalui  aplikasi seperti web browser, media sosial, chating dan 

instant messenger yang saat ini sudah banyak tersedia untuk 

smartphone. Dengan alat komunikasi tersebut, mumngkinkan 

seseorang dapat selalu terhubung dan berinteraksi di dunia virtual. 

4. Simulasi Realitas dan Hiperealitas. 

Dalam kehidupan, realitas selalu menampakkan wujudnya dalam 

cara yang berbeda. Kemunculan suatu realitas tidak dapat diduga, bahkan 

dalam kemunculannya suatu realitas tidak seperti yang dibayangkan. 

Realitas dapat berwujud dalam suatu keberaturan, tetapi tidak jarang pula 

berwujud dalam ketidakberaturan. Realitas merupakan refleksi dari 

rasionalitas dan juga refleksi dari suatu irrasionalitas. Realitas dibangun 

dalam keliaran fantasi, ilusi, dan halusinasi manusia yang digerakan oleh 

media (Yasraf, 2004: 47). 

Era digital telah mengubah cara manusia dalam melihat suatu 

realitas. Era tersebut juga menimbulkan kesadaran baru terhadap persepsi 

tentang “terhindarnya” keterbatasan manusia dalam menangkap realitas 

yang ada. Pada dasarnya penangkapan manusia terhadap realitas telah 

dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kecanggihan simulasi teknologi 

internet, keterbatasan tidak menjadi masalah, karena dimungkinkan 

manusia dapat hidup di dalam perbauran antara masa lalu, masa kini dan 

masa depan, antara subyek manusia dengan obyek, antara yang natural 

dan yang artifisial, di dalam simulasi elektronik maupun ruang virtual 

(Astar, 2005:5). 
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Pada akhirnya prinsip-prinsip dari realitas itu sendiri telah 

dilampaui, atau telah digantikan oleh subtitusi-subtitusinya, yang 

diciptakan secara artifisial lewat bantuan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni mutakhir, yang telah menggantikan asumsi-asumsi konvensional 

tentang apa yang disebut yang nyata. Kondisi seperti itu disebut dengan 

kondisi posrealitas (pasca-realitas) (Yasraf, 2004:53). Pembahasan 

mengenai kondisi posrealitas  tidak dapat dilepaskan dari berbagai 

konsep dan terminologi yang membangunnya, seperti simulacra, 

simulasi, dan hiperealitas dari Baudrillard.  

a. Simulakra  

 Istilah simulakra (Simulacra, plural: Simulacrum) bukanlah 

sesuatu yang baru karena pernah digunakan oleh Plato dalam 

menjelaskan tentang tiruan dari sesuatu yang asli. Misalnya, lukisan, 

simbol, gambar dan patung.  Dalam kamus Oxford Advance 

Learner’s simulakra diartikan sebagai sesuatu yang tampak dibuat 

atau tampak seperti sesuatu yang lain, dan berupa salinan (copy). 

Dalam Collins Thesaurus, kata salinan mempunyai sinonim seperti 

archetype, counterfeit, duplicate, facsimile, forgery, image, 

imitation, likeness, model, pattern, photocopy, transcription, xerox 

(Yasraf, 2004:57). 

Dalam konteks ruang realitas kebudayaan, simulakra 

merupakan ruang realitas yang disarati oleh reduplikasi dan daur 

ulang pelbagai fragmen kehidupan yang berbeda dalam wujud 

komoditas citra, fakta, tanda, serta kode yang silang-sengkarut. 
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Dalam ruang ini, tidak dapat dikenali mana yang asli dan mana yang 

palsu, mana hasil produksi dan mana hasil reproduksi, mana objek 

dan mana subjek, atau mana penanda dan mana petanda. Dalam 

ruang simulakra ini memungkinkan seseorang menjelajahi pelbagai 

fragmen realitas, baik nyata maupun semu, mereproduksi, 

merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasannya yang 

terjauh (Medhy, 2012:75). 

Simulakra mengalami perkembangan dari bentuknya yang 

sederhana sampai kebentuk yang lebih canggih dan rumit. Tahap 

awal simulacra di zaman renaisans hanyalah sebagai memproduksi 

tanda-tanda yang mengutamakan integritas antara fakta dan citra 

secara serasi dan seimbang seperti bahasa, objek adalah tiruan yang 

dibentuk secara linier dan tunggal (representasi). Dalam tahap 

simulakra selanjutnya bahwa objek-objek alamiah kehilangan aura 

transendensinya. Objek bukan tiruan  yang berjarak, melainkan sama 

persis dengan aslinya. Kemunculan teknologi mekanik pada revolusi 

industri memungkinkan untuk menduplikasi objek sama persis dan 

persisi. Tahap simulakra berikutnya dinamakan simulasi, dimana 

tanda mampu membentuk  struktur dan memberi makna realitas 

akibat teknologi canggih. (Medhy, 2012:76). 

b. Simulasi  

Simulakra/simulakrum bukanlah kata lain dari simulasi. 

Meskipun semua simulasi adalah simulakra, akan tetapi tidak semua 

simulakra/simulakrum adalah simulasi. Menurut Baudrillard 
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simulasi adalah simulakrum dalam bentuknya yang khusus (pure 

simulacrum) (Yasraf, 2004:58). Simulasi merupakan perkembangan 

selanjutnya dari tahap awal simulakra.  Simulakra tahap awal secara 

eksplisit hanya sebatas meniru, mengkopi dan menduplikasi sebagai 

modelnya.  Dalam era simulasi, realitas tidak memiliki eksistensi. 

Menurut Baudrillard (1999:3) realitas telah melebur menjadi satu 

dengan tanda, citra model-model reproduksi tidak mungkin lagi 

menemukan referensi yang real, membuat pembedaan antara 

representasi dan realitas, citra dan kenyataan, tanda dan ide, serta 

semu dan yang nyata. Yang ada hanyalah campur aduk di antara 

semuanya (Medhy, 2012:77). 

Mekanisme simulasi terbangun melalui proses reproduksi 

objek dengan bantuan teknologi digital model biner. Model biner 

digital yang paling sering ditemui adalah kode-kode yang hanya 

dapat dibaca menggunakan komputer, dengan acuan oposisi biner 

antara 0 dan 1. Dengan model opsisi biner seperti ini, semua realitas 

ditransformasikan ke dalam realitas kode digital dalam komputer. 

Baudrillard memandang berkembangnya teknologi digital yang 

bertumpu pada model-biner ini sebagai suatu dasar proses 

transformasi sosial masyarakat kapitalisme lanjut. Baudrillard juga 

menarik gagasan Mcluhan medium is the message ditariknya sampai 

ke batasan yang pailing ekstrem, yakni media yang berupa kode-

kode digital. Dengan kode-kode digital maka proses reproduksi 

beranjak ke batasan paling ekstrem. Ketika objek direproduksi 
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dengan teknologi model biner, maka objek-objek tidak dapat 

dibedakan satu sama lain, bahkan dari mode-model yang menjadi 

sumbernya. Selanjutnya realitas akan kehilangan refrensi (Medhy, 

2012:78). 

Menurut Baudrillard dengan gagasan simulasinya dapat 

dilihat suatu efek tingkat kesadaran masyarakat semakin berkurang 

terhadap apa yang “real” akibat imaji yang disajikan media canggih. 

Setiap individu akan termediasi yang disebut sebagai Baudrillard 

sebagai “ecstasy of communication”, “karena”, “hidup” di dalam 

layar komputer dan bahkan menjadi bagian daripada-nya. Menurut 

Bell dalam suatu ruang artifisial dimana proses simulasi itu terjadi 

akibat perkembangan teknologi komunikasi dan media baru dapat 

menyebabkan individu semakin menjauhkan realitas, menciptakan 

dunia baru yaitu dunia virtual (Rulli, 2012:88). Baudrillard 

berpendapat bahwa media komunikasi elektronik memalsukan relasi 

sosial menjadi sekedar simulasi realitas (Nicholas A, Stephen H. & 

Bryan S.T, 2010:39).  

Penggunaan smartphone dapat membawa seseorang dari 

dunia-kehidupannya yang nyata kemudian mentransfernya ke dunia 

lain. Berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia tidak 

pernah semudah sejak diperkenalkannya smartphone. Namun, 

peningkatan penggunaan perangkat tersebut secara konstan atau 

berlebih juga dapat melemahkan hubungan dengan seseorang di 

dunia yang nyata. Fenomena yang paling umum terjadi adalah 
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bahwa seseorang berkumpul di satu tempat, tetapi masing-masing 

dari mereka “tinggal” di dunia yang berbeda (virtual). Dunia yang 

berbeda merupakan bentuk realitas simulasi dan sudah tidak sesuai 

dengan model dan peta dunia yang riil karena telah menciptakan 

dunianya sendiri. Berkomunikasi melalui smartphone di dunia 

virtual (internet) menggantikan metode komunikasi dibangun 

sebelumnya televisi, radio, media tertulis dan komunikasi pribadi, 

yang didasarkan pada model yang salah satu atau kedua komunikator 

harus berada di lokasi geografis stasioner untuk saling 

berkomunikasi.  

c. Hiperealitas 

Perkembangan teknologi mutakhir, khususnya kemunculan 

teknologi simulasi, telah merubah pandangan manusia terhadap apa 

yang disebut realitas. Sebagai akibatnya perhatian manusia beralih 

dari realitas fisik menuju ke arah realitas yang melampaui fisik. 

Realitas yang telah melampaui fisik  tersebut dinamakan dengan 

istilah hiperealitas (Yasraf, 2004:155). Hiperealitas adalah sebuah 

gejala di mana banyak bertebaran realitas-realitas buatan yang 

bahkan wujudnya nampak lebih real dibandingkan dengan realitas 

yang sebenarnya. menunjuk pada segala sesuatu yang bersifat 

“melampui kenyataan”. Menurut Baudrillard, hiperrealitas 

merupakan ciri paling kentara yang dibawa simulakra 

(Medhy,2012:90).  Dapat dikatakan  bahwa hiperrealitas telah 

menciptakan satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur 
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dengan keaslian; masa lalu berbaur masa kini; fakta bersimpang siur 

dengan rekayasa; tanda melebur dengan realitas; dusta bersenyawa 

dengan kebenaran. Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, 

isu, realitas seakan-akan tidak berlaku lagi di dalam dunia. 

Baudrillard memandang era simulasi dan hiperealitas itu 

sendiri sebagai bagian dari rangkain fase citraan  yang bertururt-turut 

seperti: 

1) Tanda/Citraan adalah refleksi yang mendasar dalam realitas 

2) Tanda/Citraan menutupi dan menyelewengkan dasar realitas 

3) Tanda/Citraan menutupi ketidakadaan dasar realitas 

4) Tanda/Citraan melahirkan ketidak berhubungan pada berbagai 

realitas apapun; ia adalah kemurnian simulakrum itu sendiri 

(Ritzer, 2010:164). 

 

Munculnya fenomena hiperialitas selanjutnya diikuti oleh 

serangkaian fenomena hiper-hiper yang lainnya, seperti kemunculan 

hyperspace, yaitu runtuhnya ruang berdasarkan prinsip geometri 

Euclidian (ruang 2 dan 3 dimensi) dan hukum mekanika Newton 

tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya. 

(percepatan objek adalah , akibat muculnya ruang semu (virtual) dan 

teknologi simulasi (Yasraf, 2011:22).  

Kemunculan ruang virtual sebagai ruang/dunia baru untuk 

berinteraksi bagi manusia mengakibatkan munculnya fenomena 

hiperkonektivitas karena batas-batas dan jarak yang ada di dunia 

nyata dapat dilampaui. Seseorang dapat saling terhubung di mana 

saja dan kapan saja melalui perangkat komunikasi digital.  

Penggunaan internet melui perangkat smartphone juga dapat 

mengakibatkan terjadinya hiperkonektivitas pada seseorang dan 
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telah membentuk komunikasi hyperreal, yaitu suatu keadaan dimana 

seseorang dapat berkomunikasi dan membicarakan apa saja 

meskipun tidak dalam satu ruang yang sama dan berdekatan (face-to-

face).   

5. Teori Interaksionis Simbolik 

Dalam kajian interaksionisme simbolik, George Hebert Mead 

yang dikutip dari Rulli (2012:91) menekankan pada bahasa yang 

merupakan sistem simbol dan kata-kata merupakan simbol karena 

digunkan untuk memaknai berbagai hal. Dengan kata lain, simbol atau 

teks merupakan representasi dari pesan yang dikomunikasikan kepada 

publik. Sebagai contoh, telepon genggam tidak hanya sekedar alat untuk 

berkomunikasi, melainkan sudah menjadi representasi gaya hidup bahkan 

status sosial tertentu. Menurut Mead, makna tidak tumbuh dari proses 

mental soliter namun merupkan hasil dari interaksi sosial atau 

signifikansi kausal interaksi sosial. Individu secara mental tidak hanya 

menciptakan makna dan simbol semata, melainkan juga ada proses 

pembelajaran atas makna dan simbol tersebut selama berlangsungnya 

interaksi sosial.  Ditegaskan juga oleh Charon yang berpendapat bahwa 

simbol adalah objek sosial yang digunakan untuk merepresentasikan apa-

apa yang memang disepakati bisa direpresentasikan oleh simbol tersebut. 

Individu sebagai produsen sekaligus konsumen atas simbol tidak hanya 

merespon simbol secara pasif, tetapi juga secara aktif menciptakan dan 

menciptakan kembali dunia tempat dia bertindak berdasarkan realitas 

yang datang (Rulli, 2012:91).  
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Miller, menjelaskan lima fungsi dari simbol; pertama, simbol 

memungkikan orang berhubungan dengan dunia materi dan dunia sosial 

karena dengan simbol mereka bisa memberi nama, membuat kategori, 

dan mengingat objek yang ditemui; kedua , simbol meningkatkan 

kemampuan orang mempersepsikan lingkungan; ketiga, simbol 

meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah; dan 

kelima, penggunaan simbol memungkinkan aktor melalmpui waktu 

raung, dan bahkan pribadi mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol 

merupakan representasi dari pesan yang dikomunikasikan kepada publik. 

(Ritzer & Goodman, 2004:292) 

Ritzer & Goodman, (2004:289) mengemukakan prinsip-prinsip 

dasar dalam teori interaksionisme simbolik dapat dirangkum sebagai 

berikut: 

1) Manusia tidak seperti binatang yang lebih rendah, namun manusia 

juga memiliki kemampuan berpikir. 

2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. 

3) Dalam interaksi sosial individu mempelajari makna dan simbol yang 

memungkikan mereka menggunkan kemampuan berpikir yang khas 

tersebut. 

4) Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan 

interaksi khas manusia. 

5) Individu mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol 

yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan 

tafsir mereka terhadap situasi tersebut. 
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6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan karena 

kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri, 

yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang 

memungkikan menjajaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka, 

dan selanjutnya memilih. 

7) Jalinan pola tindakan dengan interaksi yang saling berkaitan dapat 

membentuk kelompok dalam masyarakat. 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dwi Adhitya, mahasiswa program 

studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri 

Sebelas Maret Surakarta yang berjudul Simulacra Laptop ( Kajian 

Postmodern Komunitas Masyarakat Maya Di Kalangan Mahasiswa FISIP 

UNS Pengguna Laptop). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini mahasiswa FISIP UNS 

pengguna laptop sebagai informan. Teknik pengumpulan datanya melalui 

wawancara mendalam, observasi berperan dan dokumentasi, sedangkan 

pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Analisa data yang digunakan adalah analisa interaktif yang 

meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi dunia maya yang 

diakses mahasiswa FISIP UNS pengguna laptop merupakan hal yang 

semu atau tidak nyata, mereka berkomunikasi dan menjalin pertemanan 
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pada ruang semu. Akses jejaring sosial Facebook dalam berkomunikasi 

di dunia maya, merupakan salah satu akses internet yang banyak 

digemari mahasiswa FISIP UNS pengguna laptop. Dipandang dari segi 

sosial, jejaring sosial Facebook sangat bermanfaat untuk menjalin 

hubungan pertemanan, baik itu teman lama maupun teman baru. Dalam 

jejaring sosial komunikasi dunia maya mereka dapat mencurahkan 

perasaan atau berbagi cerita dengan teman pada jejaring tersebut. Selain 

itu juga dalam jejaring sosial ini juga dapat membuka peluang usaha, 

mengembangkan bakat menulis dan lain sebagainya. Disamping itu ada 

kerugian yang diakibatkan oleh adanya komunikasi dunia maya yaitu; 

efektivitas waktu yang dialami oleh mahasiswa FISIP 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji fenomena komunikasi dunia 

virtual dari perangkat digital. Persamaan lain antara penelitian ini dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah kesamaan dalam dalam cara 

memperoleh data yaitu dengan cara obesrvasi dan wawancara. Sementara 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah fokus penelitian ini mengkaji tentang simulacra laptop di dalam 

komnunikasi mahasiswa FISIP UNS di dunia maya, sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penliti berfokus pada simulasi realitas pada 

mahasiswa kota Magelang melalui aplikasi IM dan media sosial 

smartphone. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Rifadly Utina, mahasiswa program 

studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin 
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Makasar yang berjudul Internet Sebagai Media  Transformasi 

Masyarakat Nyata Menuju Masyarakat Virtual Digital (studi terhadap 

pengguna internet dikalangan mahasiswa FISIP).  Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menggambarkan bentuk transformasi masyarakat nyata 

menuju masyarakat virtual digital, dan  untuk menggambarkan kondisi 

masyarakat virtual digital dikalangan mahasiswa FISIP UNHAS.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses transformasi 

masyarakat  nyata menuju masyarakat virtual ini terjadi akibat adanya 

pengaruh  perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. 

Perkembangan teknologi informasi tersebut hingga saat ini mampu 

menghasilkan sebuah teknologi baru  berupa internet. Dimana, internet 

tersebut memiliki kemampuan untuk  menciptakan sebuah realitas virtual 

digital yang digunakan oleh pengguna internet sebagai pengganti tubuh 

fisik mereka agar dapat saling beriteraksi  dengan orang lain melalui 

lingkungan virtual digital yang dihasilkan menggunakan teknologi virtual 

digital.  Namun, Hal tersebut mengakibatkan masyarakat pengguna 

internet terjebak kedalam sebuah ruang simulasi yang ditandai dengan 

sifat hiperrealitas, dimana citra dan fakta bertubrukan dalam satu ruang 

kesadaran yang sama, dan lebih jauh lagi realitas semu  tersebut mampu 

mengalahkan  realitas yang sesungguhnya. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yaitu sama-sama mengkaji mengenai adanya transformasi dari interaksi 

masyarakat nyata menuju interaksi masyarakat virtual yang disebabkan 

oleh perkembangan teknologi khususnya internet. Persamaan yang lain 
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dengan penelitian ini adalah, yaitu sama-sama menggunakan teori 

simulasi dan menggunakan metode kualitatif. Sementara perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah oleh 

peneliti yaitu pada obyek dan fokus kajiannya, di mana pada penelitian 

ini fokus beserta obyeknya adalah mahahasiswa FISIP UNHAS  dalam 

mengakses internet sementara penelitian ini fokus dan obyeknya 

mahasiswa pengguna aplikasi IM dan media sosial di smartphone  yang 

ada di kota Magelang. 

C. Kerangka Pikir 

Dewasa ini,  perkembangan teknologi komunikasi  mulai dari 

hardware hingga software  mengalami perkembangan pesat. Inovasi 

perangkat teknologi komunikasi telah memunculkan berbagai macam 

perangkat smartphone atau ponsel pintar dan aplikasinya. Aplikasi 

smartphone yang paling sering digunakan untuk keperluan berkomunikasi 

adalah aplikasi layanan instant messenger dan media sosial. Saat ini telah 

tersedia banyak pilihan aplikasi IM dan media sosial di smartphone dengan 

keunggulannya masing-masing. Salah satu keunggulan menggunakan aplikasi 

tersebut untuk berkomunikasi adalah murahnya biaya yang digunakan dan 

proses penyampaian pesan lebih cepat (real-time).  Namun, penggunaan 

aplikasi tersebut telah memperngaruhi kehidupan mahasiswa di kota 

Magelang. Pengaruh tersebut diantaranya, lanskap komunikasi mahasiswa 

kota Magelang menjadi luas dan tanpa batas, sebagai akibat penggunaan 

aplikasi tersebut. Hal tersebut terjadi karena aktivitas komunikasi mahasiswa 
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tidak hanya terjadi di dunia nyata saja melainkan terjadi di ruang virtual 

dimana ruang tersebut telah menciptakan simulasi realitas.  
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