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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Penelitian 

1. Deskripsi Wilayah 

a. Kondisi Lingkungan dan Geografi  

Kota Magelang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Kota  Magelang secara Geografis terletak pada posisi, 7°26‟ 

18” dan 7° 30‟ 9” Lintang Selatan, dan 110° 12‟ 30” dan 110° 12‟ 52” 

Bujur Timur. Posisi kota  Magelang berada hampir di tengah-tengah 

pulau Jawa. Kondisi ini akan sangat  memudahkan jalur perhubungan 

dengan kota- kota di sekitarnya, seperti dengan  Kota Semarang 

berjarak 75 km, jarak dengan Kota Yogyakarta 42 km, dengan  Kota 

Surakarta berjarak 109 km. Selain itu, Kota Magelang juga terletak 

pada  jalur transportasi, Semarang-Yogyakarta, Semarang-Purwokerto, 

Wonosobo-Salatiga, dan kota-kota di sekitarnya. Secara administrasi 

Kota Magelang dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Magelang, dengan 

batas-batas: sebelah utara kecamatan Secang; sebelah timur kecamatan 

Tegalrejo; sebelah selatan: kecamatan Mertoyudan; sebelah barat: 

kecamatan Bandongan (BPS-Kota Magelang. 2013: 2). 

Kota Magelang mempunyai luas wilayah 18,12 km2 yang 

merupakan kota  terkecil di Jawa Tengah yang hanya 0,06 persen dari 

keseluruhan luas Provinsi  Jawa Tengah. Dari luas tersebut, Kota 

Magelang terbagi dalam 3 kecamatan 17  kelurahan dan 190 RW dan 
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1.014 RT. Seluruh kelurahan yang ada di Kota Magelang sudah termasuk 

desa swasembada (BPS-Kota Magelang. 2013: 3). 

1) Kecamatan Magelang Utara  

Kecamatan Magelang Utara memiliki luas wilayah 6.128 

km2, yang terdiri dari 5 kelurahan yaitu: 

a) Kelurahan Potrobangsan 

b) Kelurahan Wates 

c) Kelurahan Kedungsari 

d) Kelurahan Kramat Selatan 

e) Kelurahan Kramat Utara 

2) Kecamatan Magelang Tengah 

Kecamatan Magelang Tengah memiliki luas wilayah 5.104 

km2, yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu: 

a) Kelurahan Kemirirejo 

b) Kelurahan Cacaban 

c) Kelurahan Magelang 

d) Kelurahan Panjang 

e) Kelurahan Gelangan 

f) Kelurahan Rejowinangun Utara 

3) Kecamatan Magelang Selatan 

Kecamatan Magelang Selatan memiliki luas wilayah 6.888 

km2, yang terdiri dari 6 kelurahan yaitu: 

a) Kelurahan Jurangombo Selatan 

b) Kelurahan Jurangombo Utara 
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c) Kelurahan Magersari 

d) Kelurahan Rejowinangun Selatan 

e) Kelurahan Tidar Utara 

f) Kelurahan Tidar Selatan 

b. Kondisi Karakteristik Sosial Penduduk. 

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2012 (SP 2012), jumlah 

penduduk kota Magelang adalah 119.329 orang, yang terdiri atas 

58.942 laki-laki dan 60.405 perempuan.  

Tabel 1. Jumlah  Penduduk SP2012 Menurut Kecamatan / 

Kelurahan dan Jenis Kelamin 

Kecamatan/Kelurahan 
Jumlah Penduduk 

Prosentase 
L P L+P 

010.Kec,Magelang Selatan 

002. Margersari 

004. Rejowinangun Selatan 

005. Jurangombo Utara 

006. Jurangombo Selatan 

007. Tidar Utara 

008. Tidar Selatan 

20.384 

3.776 

3.819 

4.421 

1.846 

3.762 

2.742 

19.927 

3.952 

3.893 

3.378 

1.965 

3.922 

2.817 

40.311 

7.728 

7.721 

7.799 

3.829 

7.684 

5.559 

33,78% 

6,48% 

6,47% 

6,54% 

3,21% 

6,44% 

4,66% 

011.Kec,Magelang Tengah 

001.Rejowinangun Utara 

002. Kemirirejo 

003. Cacaban 

004. Magelang 

005. Panjang 

006. Gelangan 

20,029 

5.242 

2.378 

3.832 

3.315 

2.691 

3.571 

22,118 

5.234 

2.619 

3.840 

3.609 

3.081 

3.735 

43.147 

10.476 

4.997 

7.672 

6.924 

5.772 

7.306 

36,16% 

8,78% 

4,19% 

6,43% 

5,80% 

4,84% 

6,12% 

020.Kec, Magelang Utara 

004. Wates 

005. Potrobangsan 

006. Kedungasari 

008. Kramat Utara 

009. Kramat Selatan 

17.511 

3.851 

3.754 

3.457 

2.862 

3.587 

 

18.360 

4.114 

4.173 

3.587 

2.719 

3.767 

35.871 

7.965 

7.927 

7.044 

5.581 

7.354 

30,06% 

6,67% 

6,64% 

5,90% 

4,68% 

6,16% 

Kota Magelang 58.942 60.405 119.329  

Sumber (BPS-Kota Magelang, 2013:45). 
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Mata pencaharian penduduk Kota Magelang sebagaimana mata 

pencaharian di daerah perkotaan lainnya, banyak didominasi oleh mata 

pencaharian yang bergerak di sektor jasa. Mata pencaharian yang 

semula didominasi pedagang, pada tahun. Pada tahun 2012 penduduk 

dengan mata pencaharian sebagai buruh industri mencapai 23.599 

orang, diikuti pengusaha diurutan kedua dengan jumlah 12.680 orang, 

sedangkan PNS/TNI/Polri berada di urutan ketiga dengan jumlah 9.252 

orang. Sementara untuk mata pencaharian buruh bangunan menempati 

urutan selan-jutnya dengan jumlah 5.058 orang. Pada tahun 2010 

Jumlah pedagang di Kota Magelang sebesar 2.950 orang yang 

meningkat menjadi 3.022 orang di tahun 2011 dan 3.040 di tahun 2012 

(BPS-Kota Magelang. 2013: 64-65).  

Tingkat pendidikan yang ada di Kota Magelang mulai dari tidak 

tamat SD, tamat Sekolah Dasar hingga Sarjana. Adapun rincian tetang 

pendidikan warga Pageruyung mulai dari 5 tahun keatas pada tahun 2012 

berturut-turut sebagai berikut;  

Tabel 2. Banyaknya Penduduk di atas 5 Tahun  

Dirinci Menurut Pendidikan 

No Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan 

Jumlah 

Orang 

Prosentase 

1 Tidak/belum tamat SD 20.974 17,13% 

2 tamat SD 24.317 19,85% 

3 tamat SLTP 20.117 16,43% 

4 tamat SLTA 40.424 33,01% 

5 tamat perguruan tinggi  16.641 13,59% 

 Total 122.473  

Sumber: (BPS Kota Magelang tahun 2013:62-63). 
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Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan 

pendidikan terbesar adalah penduduk dengan lulusan SD, sementara yang 

paling rendah jumlahnya adalah penduduk Kota Magelang dengan 

pendidikan tamat Perguruan Tinggi. 

Terdapat bebagai macam fasilitas di dalam kota untuk menunjang 

aktivitas penduduk Kota Magelang dan para pendatang. Fasilitas dan 

prasarana itu antara lain dibidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, dan 

tempat Ibadah. Sarana pariwisata kota Magelang memiliki 2 taman 

wisata dan 6 museum sejarah. Sarana kesehatan tersebut antara lain 

berupa  rumah sakit umum 5, rumah sakit bersalin 2, rumah sakit jiwa 1, 

puskesmas 17 dan tenaga kesehatan 1.161. Untuk tempat ibadah pada 

tahun 2012  terdapat 145 masjid, 192 mushola, 30 gereja, dan 3 vihara. 

Sarana pendidikan pada tahun 2010, jumlah SD ada 77, untuk jenjang 

SLTP ada 22, untuk jenjang SLTA ada 15, sedangkan untuk perguruan 

tinggi jumlahnya ada 5  (BPS-Kota Magelang, 2013:80-113). 

c. Universitas di Kota Magelang 

1) Universitas Tidar Magelang (UTM) 

Lokasi Universitas Tidar terletak di jalan S. Parman 39 

Potrobangsan Magelang Utara. Universitas Tidar Magelang (UTM) 

memiliki beberapa fasilitas dan Unit kegiatan mahasiswa (UKM). Yaitu 

Ruang kuliah, Perpustakaan , Laboratorium: Fisika Dasar, CNC, CAD, 

CAM, Teknologi Mekanik, Hidrolika, Mekanika Fluida, Mekanika 

Tanah, Bahan Bangunan, Ilmu Ukur Tanah, Elektronika, Pengukuran, 

Instalasi, Mesin Listrik, Kimia Dasar, Kebun Percobaan, Hama dan 
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Penyakit, Tanah, Tanaman, Bahasa, Akuntansi Komputer, Pusat 

Pelayanan dan Pengembangan Komputer, Lembaga penelitian: 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Pusat 

Penenlitian dan Pusat Pengabdian pada Masyarakat), Kegiatan 

mahasiswa: Menwa, Mapala, UKAI, UKMK, BEM, Paduan Suara, 

Bengkel Seni, Fasilitas lain: lapangan olahraga (voli, sepakbola, 

Merpati Putih, badminton), Klinik Kesehatan Koperasi Mahasiswa, 

Masjid, Bank, Kantin Kampus.  

Tabel 3. Banyaknya Mahasiswa Universitas  

Tidar Magelang 2012. 

No Fakultas Mahasiswa Prosentase 

 Jenjang S1 1.470 93,45% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ekonomi Pembangunan 

Administrasi Negara 

Pend. Bahasa & Sastra Indonesia 

Pend. Bahasa Inggris 

Agro Teknologi 

Teknik Elektro 

Teknik Mesin 

Teknik Sipil 

122 

208 

270 

631 

74 

41 

50 

74 

7,76% 

13,22% 

17,16% 

40,11% 

4,70% 

2,61% 

3,18% 

4,70% 

 Jenjang Diploma III 103 6,55% 

1 

2 

Akuntansi 

Teknik Mesin/ Otomotif 

68 

35 

4,32% 

2,23% 

 Total Seluruh Mahasiswa 1573  

Sumber: (BPS Kota Magelang tahun 2013:90). 
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2) Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM). 

Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang terdiri 

Kampus 1 di Jalan Tidar, Magersari, No. 21, Magelang serta 

Kampus 2 di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Mertoyudan 

Kabupaten Magelang. Di kota Magelang sendiri, UMM hanya 

memiliki dua fakultas yaitu fakultas Hukum dan ekonomi. Untuk 

fakultas yang lainnya, seperti FKIP,Teknik, Ilmu Kesehatan, dan 

Agama Islam berada di wilayah kabupaten Magelang. 

Tabel 4. Banyaknya Mahasiswa Universitas 

 Muhammadiyah Magelang dalam Kota Magelang 2012. 

No Fakultas 

Mahasiswa 

Jumlah Prosentase Kota 

Magelang 

Luar Kota 

Magelang 

  L P L P   

1 

2 

3 

Manajemen (S1) 

Akuntansi (S1) 

Ilmu Hukum (S1) 

32 

36 

32 

32 

105 

13 

139 

124 

124 

135 

230 

52 

338 

495 

221 

32,07% 

46,96% 

20,97% 

 Total 70 150 387 417 1054  

Sumber: (BPS Kota Magelang tahun 2013:88). 

3) STMIK Bina Patria Magelang  

STMIK Bina Patria merupakan sekolah tinggi computer di 

Magelang yang berlokasi di Jl. Raden Saleh 2 Potrobangsan 

Magelang Utara. STMIK Bina Patria menyiapkan anak didiknya 

untuk mempunyai keunggulan bersaing (Competitive Advantage) 

dan meningkatkan nilai tambah (Added Value) dalam bidang ilmu 

Pengetahuan dan teknologi. STIMIK Bina Patria Magelang memiliki 

5 Jurusan, yaitu (http://www.stmikbinapatria.ac.id): 
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a) S1 eknik Informatik   

b) S1 Sistem Informasi 

c) D3 (Diploma Tiga) Manajemen Informatika 

d) D1 (Diploma Satu) Manajemen Informatika. 

 Karakteristik Mahasiswa di kota Magelang beragam karena 

mahasiswa tersebut berasal dari berbagai daerah dan latar belakang 

yang berbeda. Mahasiswa yang menempuh studi di kota Magelang 

justru didominasi oleh mahasiswa luar kota yang  berasal dari 

kabupaten Magelang. Jarak yang dekat dan biaya perkuliahan yang 

dapat dijamgkau membuat seseorang yang tinggal di sekitar kota 

Magelang memilih kuliah di kota tersebut. Mahasiswa di kota 

Magelang memiliki status sosial yang berbeda-beda. Beberapa 

mahasiswa ada yang kuliah sambil berkerja dan ada yang hanya kuliah 

sambil aktif dalam organisasi dan UKM.  Beberapa mahasiswa juga 

sudah berkeluarga. Karakteristik yang yang lainnya adalah, mahasiswa 

kota Magelang senang berkumpul sesama rekannya jika ada waktu 

senggang. Mereka juga sering terlihat melakukan interaksi untuk 

membicarakan berbagai macam  tema , seperti bergurau, perkuliahan, 

organisasi, masalah pribadi, mencari informasi, merencanakan sesuatu 

dan berbisnis. 

Dalam setiap aktivitas di luar maupun di dalam kampus terlihat 

mahasiswa kota Magelang sering menggunakan  perangkat komunikasi 

ponsel dan beberapa ponsel tersebut merupakan ponsel pintar 
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(smartphone). Saat ini telah muncul budaya baru di kalangan  

mahasiswa kota Magelang s yakni penggunaan perangkat komunikasi 

smartphone seperti yang terjadi di kota-kota besar. Benda canggih 

tersebut seolah nyaris menjadi perangkat wajib bagi mahasiswa. Benda-

benda tersebut disinyalir dapat memberikan banyak manfaat, termasuk 

bagi kelangsungan perkuliahan dan membantu aktivitas lainnya. 

Budaya baru tersebut juga didukung oleh jaringan telekomunikasi 

seluler yang memadai.  

2. Deskripsi Informan Penelitian. 

Informan dalam penelitian ini difokuskan pada kalangan 

mahasiswa kota Magelang pengguna aplikasi Istant Messenger dan 

media sosial di perangkat smartphone. Informan dalam penelitian ini 

terdiri dari 8 mahasiswa kota Magelang dengan latar belakang jurusan 

yang berbeda, angkatan yang berbeda dan perangkat smartphone yang 

berbeda. 

a. Mirza  

Mirza adalah seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang 

berasal dari daerah Pirikian, Banjarnegoro, Kabupaten Magelang. 

Dia merupakan mahasiswa angkatan 2011 di Universitas Tidar 

Magelang dan mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris di 

fakultas ilmu kependidikan. Saat ini dia sedang berada di semester 

empat. Selain menjadi mahasiswa, Mirza juga aktif mengikuti 

organisasi BEM. Mirza memilik smartphone kira-kira sejak dia, 

pertama kali masuk kuliah dibulan septemberl tahun 2011. 



60 

 

 

Smartphone yang dimiliki adalah  merek Sony Ericson Xperia X8, 

yang ber-sistem operasi Android Éclair. Dalam smartphone-nya dia 

memiliki aplikasi Whatsapp, Friendcaster, Twitter, Foursquare  dan 

Line. 

b. Satria  

Satria Aji adalah mahasiswa yang berusia 19 tahun yang 

berasal dari Mertoyudan Kabupaten Magelang. Saat ini dia sedang 

kuliah di Universitas Tidar Magelang, Fakultas Ilmu Pendidikan 

jurusan bahasa Inggris semester empat. Selain jadi mahasiswa, dia 

juga menjadi aktivis kampus. Untuk memabntu aktivitasnya sebagai 

mahasiwa Satria aji menggunkan perangakat komunikasi 

smartphone. Sekitar bulan Agustus 2012, dia membeli Blackberry 

tipe Davis untuk perangkat komunikasinya. Aplikasi IM yang dia 

miliki adalah Facebook, twitter, Whatsapp dan BBM. 

c. Takas  

Takas  adalah mahasiswa berusia 21 tahun yang berasal dari 

daerah Pagutah, Plimas, Tegal Rejo, Kabupaten Magelang. Saat ini 

sedang dia sedang menjalani studi di Universitas Tidar Magelang 

Fakultas dan Jurusan Pertanian semester delapan. Selain menjadi 

mahasiswa dia juga aktif dalam organisasi BEM universitas. Takas 

juga memliki usaha yaitu berdagang hewan sperti burung muray, 

ayam, kambing dan kadanga iya juga berdagang ponsel bekas. Untuk 

mempermudah usahanya, belum lama ini awal semester delapan ia 

membeli smartphone dengan merek BlackkBerry. Aplikasi yang 
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dimiliki di smartphone-nya hanya facebook dan BBM, karena 

menurutnya aplikasi tersebut dirasa cukup untuk membantu usaha 

dagangnya. 

d. Choirul  

Choirul adalah mahasiswa berusia 23 tahun yang berasal 

dari daerah Trasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. 

Saat ini dia sedang menjalani studi di Universitas Tidar Magelang 

Fakultas dan Jurusan Teknik Elektro semester delapan. Choirul 

merupakan mahasiswa tingkat akhir yang aktif dalam organisasi 

BEM fakultas Teknik Elekto. Dalam membantu aktivitas 

perkuliahan, interaksi dengan teman-temannya dan usaha 

bisnisnya, Choirul selalu menggunakan perangkat smartphone 

sebagai media komunikasinya. Dia memiliki dua ponsel aktif  yaitu 

ponsel konvensional dan ponsel pintar (smartphone). Ponsel pintar 

yang dimiliki adalah ponsel Samsung dengan sistem operasi 

Android Froyo V.2.3. Dalam ponsel pintarnya terdapat aplikasi IM 

dan media sosial seperti Facebook, WeChat, Whatsapp.  

e. Budi  

Budi adalah mahasiswa berusia 22 tahun yang kuliah di 

Universitas Tidar Magelang, Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia 

angkatan 2009.  Mahasiswa tersebut tinggal di daerah Kalegen, 

Bandongan, Kabupaten Magelang. Selain kuliah kesibukan Hasan 

adalah mengikuti UKM kampus LPM (lembaga pers mahasiswa), 

dan kegiatan diluar adalah mengikuti kelompok pecinta anime 
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cosplay. Selain itu dia juga memiliki usaha dagang. Untuk 

menunjang aktivitasnya, Hasan menggunakan perangkat smartphone 

BlackBerry dan Tablet Android. Perangkat yang sering digunkannya 

untuk menunjang aktivitas adalah BB-nya. Aplikasi yang digunkan 

dalam smartphone-nya  adalah BBM dan Facebook. 

f. Meilani  

Meilani adalah seorang mahasiswi berusias 19 tahun yang 

saat ini sedang menempuh studi di Universitas Tidar Magelang, 

Faklutas Ilmu Pendidikan, Jurusan Bahasa Inggris. Saat ini Meilani 

merupakan mahasiswa baru angkatan 2012 di UTM  dan sedang 

menduduki smester 2. Dia tinggal di daerah Malangan, Kecamatan 

Magelang Selatan, Kota Magelang. Jarak antara kampus dengan 

rumahnya dekat karena masih dalam wilayah perkotaan. Untuk 

menunjang aktivitasnya sebagai mahasiswa, Meilani menggunakan 

smartphone Apple  Iphone 4S (Siri)  yang baru sebulan ini 

digunakan. Aplikasi  IM dan media sosial yang aktif di perangkatnya 

adalah Facebook, twitter, Line KakaoTalk, Skype, Path, Instagram. 

g. Putri  

Putri merupakan mahasiswi berusia 22 tahun, yang saat ini 

sedang menjalani studi di Universitas Tidar Magelang, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Putri merupakan 

mahasiswi angkatan 2010 yang saat ini sedang berada di semester 6. 

Selaian sebagai mahasiswa, Putri juga aktif berada di organisasi 

keagamaan kampus UKAI. Putri bertempat tinggal di Kabupaten 
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Temanggung.  Setiap hari, Putri menempuh perjalanan dari 

Temanggung ke Kota Magelang. Untuk menunjang aktivitas kuliah 

dan organisasinya, Putri menggunkan perangkat smartphone 

Android. Dalam smartphone-nya, terdapat aplikasi IM dan media 

sosial seperti, WhatsApp,WeChat, Line dan Facebook. 

h. Dwi. 

Dwi merupakan  mahasiswa yang berusia 19 tahun, yang saat 

ini sedang menjalani studi di Universitas Tidar Magelang, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Putri 

merupakan mahasiswi angkatan 2010 yang saat ini berada di 

semester 2. Dwi tinggal di Karangboyo, Secang, Kecamatan 

Payaman, Kabupaten Magelang. Untuk membantu aktivitasnya, Dwi 

menggunakan perangkat komunikasi Blacberry. Dwi sudah 

menggunkan perangkat komunikasi tersebut selama 1 tahun. 

Aplikasi IM dan media sosial yang terpasang pada BlackBerry-nya 

adalah, Facebook, twitter, dan BBM. 
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Tabel  5. Profil Mahasiswa Kota Magelang Pengguna Aplikasi 

 IM dan media sosial di smartphone 

No Nama Usia Jurusan 
Sistem Operasi 

Smarthpone 

Kepemilikan 

Smarthpone 

1. Mirza 22 Pend. Inggris Android 1,5 Tahun 

2 Satria 19 Pend. Inggris BlackBerry 11 Bulan 

3 Takas 21 Pertanian BlackBerry 6 Bulan 

4 Choirul 23 Teknik Elektro Android 1,5 Tahun 

5 Budi 22 Pend. Indonesia BlackBerry 6 Bulan 

6 Meilani 19 Pend. Inggris IOS (Iphone) 1 Bulan 

7 Putri 22 Pend. Inggris Android  3 Bulan 

8. Dwi 19 Pend. Inggris BlackBerry 1 Tahun 

Sumber: Dokumen Pribadi. 

B. Analisis dan Pembahasan 

1. Fenomena Penggunaan  Aplikasi IM dan Media Sosial di Smartphone 

pada Mahasiswa Kota Magelang. 

a. Munculnya Berbagai Macam Aplikasi IM dan Media Sosial di 

Smartphone. 

Aplikasi instant messenger (IM) dan media sosial merupakan 

perangkat lunak (software) yang digunakan orang untuk melakukan 

komunikasi dan berinteraksi. Aplikasi tersebut  hanya dapat digunakan 

melalui perangkat keras (hardware) seperti smartphone dan komputer 

yang terhubung dengan jaringan internet. Antara aplikasi IM dan 

media sosial memiliki beberapa perbedaan, meskipun kedua aplikasi 

tersebut tujuan penggunaannya sama, yaitu untuk berkomunikasi jarak 

jauh. Perbedaan diantara aplikasi tersebut hanya ada pada fiturnya 

saja, dimana IM fungsinya untuk mengolah pesan singkat (secara real-
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time), dan lebih praktis dibandingkan e-mail, sedangkan media sosial 

adalah aplikasi yang memfasilitasi seseorang untuk membuat 

informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain 

(jejaring sosial). 

Untuk dapat menjalankan aplikasi tersebut seseorang harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu untuk membuat akun pribadi. 

Seseorang harus mengisi formulir atau persyaratan tertentu agar 

terdaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut. Dalam proses pengisian 

formulir, seseorang dapat mengisi biodata secara sembarang, bahkan 

untuk username (nama pengguna) tidak perlu sama persis dengan 

penggunanya. Setelah proses pembuatan akun selesai maka pengguna 

akan memiliki username dan password sebagai kunci untuk 

mengakses aplikasi tersebut. Pengguna akan mendapatkan halaman 

khusus untuk mengkonstruksi identitasnya di dunia virtual. Orang lain 

akan mengenali kita melalui beberapa identitas virtual yang telah 

dibuat saat melakukan registrasi. Terdapat informasi umum dalam 

identitas virtual yang meliputi, nama, tempat tanggal lahir, 

pendidikan, hobi  bahkan foto pribadi sebagai penanda dirinya.  

Saat ini berbagai macam aplikasi IM dan media sosial semakin 

berkembang dan bertambah banyak jumlahnya. Sebagian aplikasi 

seperti situs media sosial dapat dioperasikan menggunakan komputer. 

Aplikasi IM dan media sosial tersebut diantaranya adalah , IM: BBM, 

Line, WeChat, Kakao, Gtalk, YM, FB, Friendcaster, Foursquare, 

Twitter, Instagram, WhatsApp, Foursquare, ChatOn, Skype dan lain 
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sebagainya. Setiap aplikasi memiliki keunggulan masing-masing 

untuk menunjang kebutuhan komunikasi.  

Seseorang dapat memiliki aplikasi tersebut secara gratis 

melalui melalui toko aplikasi online situs Google Play, BlackBerry 

World, App Store, Ovi Store dan Windows Store. Agar dapat 

digunakan aplikasi tersebut harus dipasangkan pada smartphone 

dengan tipe dan sistem operasi yang sesuai. Perangkat smartphone 

mampu mengoperasikan berbagai macam aplikasi IM dan media sosial 

dalam satu perangkat seperti. Selain itu, perangkat tersebut membuat 

berbagai aplikasi IM dan media sosial, dapat digunakan dan aktif 

secara bersamaan dalam satu perangkat. Dengan demikian, pengguna 

smartphone bebas menggunakan berbagai aplikasi tersebut sesuai 

dengan keinginannya secara mobile.  

Kemunculan berbagai macam iklan aplikasi IM di televisi dan 

seringnya penggunaan media sosial untuk berkomunikasi, berakibat 

semakin banyaknya aplikasi tersebut digunakan orang melalui 

smartphone. Dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa dapat 

secara bebas menggunakan aplikasi tersebut untuk berbagai keperluan. 

Dengan munculnya berbagai IM dan media sosial ditanggapi beragam 

oleh mahasiswa di kota Magelang. Menurut mahasiswa kemunculan 

berbagai macam aplikasi IM dan media sosial dapat memberikan 

kemudahan seperti pernyataan Mirza mahasiswa usia 21 tahun : 

Menurut saya dengan adanya berbagai macam aplikasi IM dan media 

sosial tersebut  akan bisa memudahkan berkomunikasi dengan teman-
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teman di dunia maya (jejaring sosial) (Mirza, Hasil Wawancara 10 

Juni 2013).  

Munculnya berbagai aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone akan membantu aktivitas mahasiswa  dalam 

berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya. Hal serupa juga 

diungkapkan oleh Satria Aji mahasiswa usia 19 tahun: Sangat 

memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, lebih 

mudah juga untuk mengerti kabar seseorang yang kita sayang, ibu, 

teman dan dosen kita (Satria Aji, Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 

Dari data hasil penelitian di atas, sebagian mahasiswa di kota 

Magelang memandang bahwa hadirnya berbagai aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone akan memberikan kemudahan dalam 

berkomunikasi dengan teman-teman di dunia maya. Tidak hanya 

dengan temannya saja, bahkan menurut pandangan mahasiswa kota 

Magelang dengan munculnya beragam aplikasi canggih dalam 

smarrtphone juga dapat membantu komunikasi dengan orang tua dan 

dosen.  

Selanjutnya berbagai fitur-fitur yang ada dalam berbagai 

aplikasi IM dan media sosial dalam smartphone dipandang oleh 

mahasiswa kota Magelang tidak hanya sebagai sarana yang dapat 

memudahkan untuk berkomunikasi atau chating saja. Namun, fitur 

yang di  tawarkan dari aplikasi tersebut dipandang dapat membantu 

aktivitas mahasiswa dalam menjalankan usaha. Hal tersebut seperti 
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yang diungkapkan oleh Takas seorang mahasiswa tingkat akhir yang 

berusia 21 tahun: 

“yaa.. memudahkanlah untuk melakukan komunikasi dalam 

waktu singkat, walaupun waktunya jauh, apalagi untuk saya 

yang sering menawarkan barang dagangan, jadinya sangat 

membantu dengan adanya aplikasi tersebut” (Satria Aji, 

Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Mahasiswa bernama Budi 

Hasan yang berpandangan bahwa semakin beragam aplikasi 

smartphone akan semakin mempermudah dalam berkomunikasi, 

khusunya dalam menjalankan usaha bisnis: 

" Ada dua sisi, positif dan negatifnya.. sisi positifnya bisa buat 

bisnis dan komunikasi sesama komunitas lebih lancar. 

Negatifnya sibuk dengan aplikasi IM dan lupa dengan urusan 

lain. Tapi saya hanya menggunakan beberapa saja dan belum 

mencoba yang lain.”(Budi, Hasil Wawancara 19 Juni 2013). 

 

Dari data hasil penelitian di atas terlihat bahwa mahasiswa 

kota Magelang memandang dengan kemunculan berbagai aplikasi IM 

dan media sosial dalam smartphone tidak hanya menjadi media 

komunikasi saja. Namun mahasiswa juga beranggapan bahwa 

munculnya berbagai aplikasi tersebut di smartphone dapat 

memberikan manfaat dan membantu mahasiswa dalam menjalankan 

suatu bisnis dan usaha.  Selain itu, masih ada mahasiswa yang 

khawatir akan dampak yang timbul akibat munculnya beragam 

aplikasi  IM dan media sosial di smartphone, Karena akan 

mengganggu urusan yang lainnya. Sehingga tidak semua aplikasi 
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smartphone digunakan mahasiswa untuk dijadikan media komunikasi 

dan media berbisnis secara online. 

Kemunculan berbagai aplikasi IM dan media sosial dalam 

smartphone  dalam kalangan mahasiswa kota Magelang menjadikan 

cara mereka berkomunikasi semakin beragam dan menarik. Hal 

tersebut dipandang karena masing-masing  fitur dari aplikasi tersebut 

memiliki berbagai keunggulan yang unik sebagai media komunikasi. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Choirul seorang 

mahasiswa Teknik Elektro tingkat akhir yang berusia 23 tahun: 

Menrurut ku, Lebih asik karena banyak emotikon  yang tersedia dan 

tampilan pada setiap aplikasi IM  berbeda-beda (Choirul,Hasil 

Wawancara 12 Juni 2013). 

Dari data di atas terlihat bahwa mahasiswa kota Magelang 

memandang  berbagai kemunculan aplikasi IM dan media sosial pada 

smartphone, membuat komunikasi menjadi menarik atau “asyik” 

karena masing-masing aplikasi tersebut memiliki interface atau 

tampilan yang menarik sebagai media komunikasi. Selain itu yang 

menjadi menarik dari masing-masing aplikasi tersebut adalah adanya 

banyak emoticon yang dapat digunakan mahasiswa untuk 

berkomunikasi dengan orang lain.  Emoticon  atau emosikon 

merupakan emotional icon yang berwujud kombinasi simbol, huruf  

dan tanda  yang dimaknai sebagai gambaran ekspresi wajah atau 

perasaan manusia (Rulli, 2012: 99).  



70 

 

 

Simbol dari emoticon sering digunakan pada e-mail, chating, 

dan forum diskusi internet. Bentuk emoticon sederhana dengan huruf 

seperti  gambar wajah orang senyum kombinasi huruf “:” dengan “-)” 

menjadi “:-)”, dan gambar wajah senyum kombinasi huruf “:”, dengan 

“-(“ menjadi “:-(”. Sedangkan emosikon pada messenger BlackBery 

juga masih menggunakan kombinasi simbol namun lebih bervariasi 

seperti,   (⌣  ⌣   ,  yang berarti sedih,  ƪ(ˆ▽ˆ)ʃ yang berarti  senang, 

dan masih banyak yang lainnya. Saat ini emoticon sudah 

menggunakan file gambar berformat GIF, JPEG, dan PNG sehingga 

simbol dapat mudah dipahami. Antara emoticon di aplikasi yang satu 

dengan yang lainnya memiliki keunikan masing-masing. Namun 

masing-masing perbedaan tersebut dipandang sebagai variasi dalam 

melakukan komunikasi antar pengguna smartphone. 

Meskipun dengan munculnya berbagai aplikasi IM dan media 

sosial di  smartphone  akan mempermudah proses komunikasim, 

namun ada juga mahasiswa kota Magelang yang memandang dengan 

berbagai macam aplikasi justru akan membuat perangkat smartphone 

menjadi lambat kinerjanya. Hal tersebut seperti pernyataan dari 

mahasiswi Putri:  

“Aplikasi smartphone banyak, namun jika aplikasinya terlalu 

banyak dapat membuat ponsel menjadi lambat kinerjanya., tapi 

dari berbagai aplikasi terebut banyak yang saya suka, karena 

dapat berkomunikasi bisa lebih cepat” (Putri, Hasil 

Wawancara, 20 Juni 2013). 
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Dari pernyataan informan di atas, terlihat bahwa berbagai 

aplikasi IM dan media sosial yang ada tidak seluruhnya dapat 

dioperasikan secara optimal di perangkatnya. Hal tersebut terjadi 

karena perkembangan hardware (perangkat keras), juga diikuti oleh 

berkembangnya software (perangkat lunaknya), dan begitu sebaliknya. 

Dalam hal ini, berbagai aplikasi IM dan media sosial yang baru 

muncul, belum didukung oleh perangkat smarpthone yang dimiliki 

sebagian mahasiswa kota Magelang.  

b. Faktor Pendorong Penggunaan Aplikasi Instant Messenger  dan 

Media Sosial di Smartphone. 

Banyaknya aplikasi IM dan media sosial di smartphone, 

membuat penggunaan aplikasi tersebut banyak dinikmati oleh 

berbagai kalangan termasuk mahasiswa di kota Magelang. Dengan 

adanya aplikasi tersebut akan banyak membantu bagi kalangan yang 

memiliki mobilitas tinggi seperti mahasiswa dalam menjalankan 

aktivitas perkuliahannya. Alasan mahasiswa kota Magelang 

menggunakan aplikasi IM dan media sosial  di smartphone adalah 

faktor portabilitasnya dalam dalam melakukan komunikasi jarak jauh 

dan akses jejaring sosial. Seperti yang diungkap oleh mahasiswa 

Mirza Idham Faruq berusia  22 tahun  mengatakan bahwa: Karena itu 

adalah jejaring sosial yang mudah digunakan dan itu semua bisa 

digunakan hanya dengan satu genggaman (Mirza, Hasil Wawancara 

10 Juni 2013). 
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Dari data di atas, terlihat bahwa mahasiswa kota Magelang 

menggunakan aplikasi IM dan media sosial di smartphone sebagai 

media pertemanan lebih khusus untuk jejaring sosial. Aplikasi tersebut 

banyak diminati karena mudah pengoperasiannya namun memiliki 

fungsi yang vital bagi mahasiswa dalam melakukan interaksi dengan 

teman dan kerabat. Kemudahan untuk mengakses jejaring sosial 

menjadi alasan mahasiswa menggunakan aplikasi IM dan media sosial 

di smartphone. Melalui perangkat smartphone-nya, mengakses situs 

dan aplikasi tersebut menjadi lebih efisien jika dibandingkan 

menggunakan perangkat komputer. Melalui teknologi elektronik-

digital seperti dalam aplikasi  smartphone, hambatan jarak, ukuran dan 

ruang dapat diatasi, sehingga memungkinkan peristiwa yang terjadi di 

berbagai bagaian dunia dapat dilihat secara live atau real-time di 

seluruh dunia secara praktis (Yasraf, 2010:240). 

Saat ini aplikasi IM dan media sosial mengalami 

perkembangan terhadap fitur-fiturnya. Selain mudah dioperasikan dan 

faktor portabilitasnya, alasan mahasiswa kota Magelang menggunakan 

aplikasi tersebut karena fiturnya beragam. Saat ini berkomunikasi 

melalui IM dan media sosial tidak hanya terbatas teks, namun dapat 

berupa  pesan suara , gamabar dan video.  Hal teresebut seperti 

pernyataan mahasiswi bernama Putri, sebagai berikut: 

“lebih mudah dan cepat untuk berkomunikasi,  aplikasi yang 

paling saya suka dan yang paling sering saya gunakan adalah  

WA, karena banyak teman  saya yang menggunakan  itu dan 

dalam aplikasi tersebut kita bisa mengirim pesan berupa 



73 

 

 

audio,foto, video dan di aplikasi WA banyak terdapat 

emoticon(Putri, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

 

Dari data di atas, terlihat bahwa mahasiswa kota Magelang, 

tertarik menggunakan aplikasi  smartphone karena adanya berbagai 

fitur yang membuat proses komunikasi jarak jauh menjadi lebih 

efektif dan menarik. Melalui pesan gambar dan video, memudahkan 

mahasiswa kota magelang dalam memahami informasi dalam  pesan 

tersebut. Selain itu saat ini sudah banyak mahasiswa kota Magelang 

yang menggunakan aplikasi tersebut di perangkatnya, sehingga dapat 

memudahkan dalam berkomunikasi dengan sesama temannya.  

Alasan menggunakan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone untuk memudahkan berkomunikasi dengan teman dan 

cepatnya mendapatkan informasi. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh mahasiswa bernama Choirul, sebagai berikut: 

“lebih mengenal dengan banyak orang, dan memudahkan 

berkomunikasi dengan teman-teman kampus. Selain itu untuk 

mengetahui informasi produk baru atau berita baru „ kan lebih 

cepat “(Choirul, Hasil Wawancara 12 Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa bernama Satria 

Aji, mengenai alasan menggunakan aplikasi smartphone untuk 

memudahkan dalam melakukan komunikasi dengan teman dan 

dosennya. Peryataannya sebagai berikut: Untuk memudahkan 

berkomunikasi dengan teman dan dosen dan juga lagi ngetrend untuk 

saat ini” (Satria, Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 
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Dari hasil data kedua informan di atas, terlihat bahwa alasan 

mahasiswa kota Magelang memfungsikan aplikasi IM dan media 

sosial di smartphone untuk lebih memudahkan dalam melakukan 

komunikasi dengan teman dan dosennya. Melalui aplikasi di 

smartphone telah menghilangkan batasan  yang ada. Seperti 

mahasiswa di kota Magelang yang dapat memungkinkan dapat 

berkomunikasi dengan siapa saja yang diinginkan seperti ketika 

berkomunikasi dengan dosen menjadi lebih mudah jika melalui 

aplikasi di smartphone. Selain itu alasan mahasiswa kota Magelang 

menggunakan aplikasi IM dan media sosial di smartphone juga karena 

adanya tuntutan trend teknolog dan gaya hidup digital. Suatu trend 

ddan gaya hidup yang menuntut adanya kecepatan dalam memperoleh 

informasi dan berkomunikasi. Menurut Bill Gates gaya hidup digital 

dicirikan dengan adanya inovasi cepat berbagai aplikasi komputer 

yang  disebabkan infrastruktur bagi keterhubungan berkecepatan 

tinggi, sehingga melahirkan perangkat keras dan lunak baru yang 

mengubah hidup manusia (Yasraf, 2010:240). 

Selain difungsikan sebagai media komunikasi,  jejaring sosial, 

dan trend  teknologi, aplikasi IM, dan media sosial di smartphone 

digunakan mahasiswa untuk membantu dalam melakukan aktivitas 

usaha dan bisnis. Seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa bernama 

Takas:  Untuk kerja dan untuk menawarkan barang, karena 

menggunkan smartphone atau BBM ini  akan mejadi lebih mudah 

(Takas, Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa bernama Hasan, 

yang menggunakan smartphonenya untuk kegiatan berbisnis dan 

sebagai alat komunikasi sesama komunitas cosplay, sebagai berikut: 

Sebagai sarana komunikasi dengan komunitas, karena komunitas juga 

sudah menggunakan aplikasi IM , selain itu untuk berbisnis, dan  

untuk komunikasi teman yang jauh (Hasan, Hasil Wawancara 19 Juni 

2013). 

Dari kedua pernyataan mahasiswa di atas, bahwa alasan 

penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone di kalangan 

mahasiswa kota Magelang tidak hanya sebatas sebagai alat 

komunikasi dan media jejaring sosial saja. Melalui media tersebut, 

seorang mahasiswa juga dapat melakukan hal lain seperti berbisnis 

atau usaha. Dalam hal ini, menawarkan barang melalui aplikasi IM 

dan media sosial di smartphone  menjadi lebih mudah dan efisien. 

Melalui aplikasi tersebut, pesan dan informasi mengenai barang 

dagangan akan cepat tersebar  ke orang lain. Respon terhadap 

informasi barang dagangan juga dapat segera ditanggapi oleh 

mahasiswa melalui aplikas IM dan media sosial di smartphone. 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial pada smartphone 

juga membantu mahasiswa kota Magelang untuk tetap terhubung dan 

berkomunikasi antar sesama komunitas. Aplikasi tersebut 

mempermudah mahasiswa dalam berbagai dan memberikan informasi 

tentang adanya acara dan kegiatan yang terkait dengan komunitasnya. 

Saat ini lingkungan dimana mahsiswa melakukan interaksi sudah 
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dikuasai oleh berbagai macam interface, yaitu relasi yang diperantai 

oleh mesin elektronik digital, dan hubungan simbiosis antara manusia 

dengan smartphone untuk membantu aktivitas sehari-hari.Fenomena 

budaya-teknologi (technoculture) pada kehidupan interaksi mahasiswa 

saat ini, yang medasari perlunya menggunakan perangkat komunikasi 

digital untuk tetap saling terhubung. 

Selain kebutuhan komunikasi jarak jauh, berbagai macam 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone yang beredar saat ini 

memiliki fasilitas dan penampilan yang lebih mudah dan nyaman 

digunakan (user friendly). Menurut Bell dalam Rulli (2012:22) ada 

perubahan estetika dalam aplikasi IM dan sosial. Fitur IM saat ini 

memungkinkan mahasiswa untuk mengetahui status rekannya dengan 

status online atau offline. Selain itu fitur IM di smartphone dapat 

melakukan pesan suara, gambar, layanan diskusi,  bahkan video call. 

Interface dari aplikasi  IM memiliki tema yang mudah dioperasikan 

(tidak rumit) dan interaktif. Fasilitas dari aplikasi media sosial di 

smartphone juga memiliki keunggulan yang sama ketika diakses 

melalui komputer. Bahkan pengoperasiannya lebih praktis 

dikarenakan mahasiswa dapat mengambil foto dan membaginya di 

dunia maya hanya dengan beberapa langkah.  Pengoperasian aplikasi 

yang tidak rumit sehingga orang awam juga dapat menggunakannya. 

Saat ini aplikasi IM juga memiliki fitur media sosial, bergitu juga 

dengan media sosial yang saat ini terintegrasi dengan layanan IM. 
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c. Intensitas Mahasiswa dalam Menggunakan Aplikasi IM dan 

Media Sosial di Smartphone. 

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini telah banyak 

membawa perubahan masyarakat dalam berinteraksi. Teknologi 

komunikasi canggih telah menciptakan dunia baru, yaitu sebuah 

dunia vritual yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Dunia 

saat ini menjadi serba terhubung, dan batas-batas antar wilayah 

menjadi hilang. Baudrillard sebagai sosiolog  postmodern melihat 

era masa kini (post-industrial)  tidak lagi didominasi produksi, 

melainkan didominasi oleh “media, model sibernetika dan sistem 

pengemudian, komputer, pemrosesan informasi, industri hiburan dan 

pengetahuan (Ritzer, 2010:641). 

Kemunculan berbagai layanan aplikasi IM dan media sosial 

menjadi faktor saling terhubungnya antar masyarakat. 

Keterhubungan tersebut semakin dipermudah dengan adanya 

perangkat komunikasi smartphone yang memungkinkan dapat 

mengakses berbagai aplikasi tersebut tanpa bantuan komputer. 

Ukurannya yang kecil dan dapat digenggam membuat perangkat 

tersebut dapat dibawa dan dioperasikan dimana saja. Seseorang 

menjadi bebas di mana saja dan kapan saja untuk melakukan 

komunikasi melalui perangkat komunikasi tersebut. 

Perubahan perilaku sebagai akibat pengguna perangkat 

smartphone juga dirasakan oleh sebagian besar informan yang 

memanfaatkan internet untuk berkomunikasi di dunia virtual seperti 
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menggunakan aplikasi IM dan media sosial  (Line, Wahatsapp, 

WeChat, Instagram, facebook, Yahoo Messenger, twitter, dan 

sebagainya). Pemanfaat dari layanan aplikasi IM dan media sosial di 

perangkat smartphone untuk berkomunikasi sudah menjadi rutinitas, 

atau kegiatan sehari-hari para mahasiswa kota Magelang, dimana hal 

tersebut merupakan gambaran pada masyarkat di era budaya digital.  

Mahasiswa kota Magelang pengguna smartphone dalam 

mengakses layanan aplikasi IM dan media sosial untuk 

berkomunikasi di dunia virtual berintensitas tinggi. Hal tersebut 

seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa yang bernama Budi Hasan  

yang hampir setiap kesempatan melaungkan waktunya untuk 

berkomunikasi melalui aplikasi IM dan media sosial di smartphone: 

“Setiap hari dan  setiap waktu  menjelang  tidur  dan setelah 

bangun tidur. Jika ada pesan masuk saya selalu 

menyempatkan untuk membaca. Terlebih  karena saya bisnis 

melalui online shop jadi sering sekali saya gunakan… Saya 

menggunakan layanan operator dengan paket media sosial 

saja supaya lebih irit” (Budi, Hasil Wawancara 19 Juni 

2913).. 

 

Dari argumen informan di atas, dapat diketahui bahwa 

mahasiswa kota Magelang sering menggunakan aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone untuk berbagai keperluan. Perangkat 

tersebut digunakan oleh mahasiswa mulai bangun tidur hingga tidur 

kembali. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa pengguna 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone tidak ingin melewatkan 

informasi dari pesan yang masuk. Sehingga setiap ada 
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pemberitahuan masuk, mahasiswa tersebut selalu menyempatkan 

untuk membaca dan menanggapinya. Terlebih jika mahasiswa 

menggunakan aplikasi tersebut untuk kebutuhan onlineshop maka 

mahasiswa harus sering memeriksa pesan yang masuk dan 

menanggapinya agar pelanggan tidak kecewa. Meskipun mahasiswa 

sibuk dengan aktivitas perkuliahan namun mereka dapat 

menjalankan transaksi secara online, hal tersebut yang membuat 

intensitas penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

menjadi tinggi. Intensitas yang tinggi juga disebabkan karena 

menggunakan paket khusus dari operator sehingga lebih hemat 

biaya. Dalam hal ini, media digital sangat penting untuk membantu 

aktivitas mahasiswa sehari-hari. 

Seringnya berkomunikasi  melalui aplikasi IM dan media 

sosial di smartphone juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama 

Putri, sebagai berikut: Hampir setiap hari saya gunakan... karena ada 

teman saya yang sering menghubungi saya melalui aplikasi IM di 

smartphone (Putri, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

Dari argumen informan di atas, dapat dilihat juga bahwa 

intensitas penggunaan aplikasi IM dan media sosial yang tinggi di 

kalangan mahasiswa kota Magelang disebabkan karena adanya 

mahasiswa lain yang juga menggunakan aplikasi IM dan media 

sosial untuk saling berkomunikasi. Keadaan seperti itu yang 

membuat mahasiswa harus selalu mengaktifkan aplikasi 

smartphone-nya supaya dapat saling berinteraksi dengan sesama 
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pengguna. Melalui penggunaan aplikasi tersebut,mahasiswa kota 

Magelang dapat dapat mengakses layanan IM dan media sosial dari 

aplikasi smartphone kapan saja. Hal tersebut lebih praktis 

dibandingkan harus melalui laptop atau PC. Dalam hal ini, media 

canggih seperti menjadi syarat untuk melakukan  interaksi antar 

mahasiswa, khususnya pengguna aplikasi smartphone. 

Intensitas tinggi dalam berkomunikasi melalui aplikasi IM 

dan media sosial di smartphone  juga diungkapkan oleh mahasiswi 

bernama Meilani, sebagai berikut: 

“Setiap hari selalu saya gunakan dimana saja. Aplikasi 

smartphone saya selalu aktif, supaya lebih update dengan 

informasinya , tetapi  kadang saya matikan sistem datanya 

supaya lebih mengirit baterai” (Meilani, Hasil Wawancara 20 

Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama Dwi 

yang sering menggunakan aplikasi IM dan media sosial smartphone-

nya: Hampir setiap hari, dimana saja saya selalu aktifkan, agar selalu 

dapat dihubungi dan selalu update atau memperbarui kabar berita 

(Dwi, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

Dari kedua data informan di atas, dapat dilihat bahwa 

intensitas penggunaan smartphone juga tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan karena mahasiswa kota Magelang yang menggunakan 

aplikasi IM dan media sosial  di smartphone, supaya lebih up-to-date 

terhadap informasi yang terbaru. Teknologi sekarang menyuguhkan 

perubahan cepat.  Dapat dikatakan saat ini banyak hal baru seperti 
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informasi yang dengan cepat disuguhkan kepada masyarakat 

khususnya mahasiswa kota Magelang. Ruang dan waktu tidak 

menghalangi mahasiswa kota Magelang memperbaharui informasi 

melalui aplikasi IM dan media sosial di smartphone. Penggunaan 

aplikasi tersebut diberbagai aktivitas dan kesempatan, sudah menjadi 

rutinitas sehari-hari mahasiswa kota Magelang. Namun yang 

menjadi hambatan konektivitas dunia virtual adalah baterai 

smartphone yang cepat habis karena selalu terhubung dengan 

jaringan internet.  

Selain itu, beberapa mahasiswa kota Magelang juga tidak 

selalu mengaktifkan aplikasi IM dan media sosial pada smartphone-

nya dikarenakan faktor adanya faktor penyebab. Faktor yang 

menjadi penghambat mahasiswa kota Magelang untuk 

berkomunikasi di dunia virtual adalah biaya operator seluler yang 

mahal. Biaya dikeluarkan kadang tidak sesuai dengan apa yang ingin 

dicapai, sehingga mahasiswa kota magelang  sering tidak menentu 

mengaktifkan aplikasi IM dan media sosialnya. 

 Di era saling keterhubungan, mahasiswa kota Magelang 

pengguna smartphone justru menjumpai masalah baru, akibat 

konsekuensi logis perkembangan teknologi. Masalah baru tersebut 

adalah mahasiswa harus mengeluarkan biaya untuk mengakses 

layanan aplikasi  IM  dan media sosial untuk berkomunikasi, yang 

kadang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. 

Meskipun demikian, mahasiswa dapat memanfaatkan fitur Wifi 
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(Wireless Fidelity) di smartphone, sehingga mahasiswa masih dapat 

menikmati layanan aplikasi tersebut meskipun tidak memiliki cukup 

pulsa untuk mengakses internet.  Namun fitur Wifi hanya terbatas 

dalam beberapa area tertentu saja (hotspot), misalnya area kampus, 

café, dan fasilitas umum.  Hal tersebut seperi yang diungkapkan oleh 

mahasiswa bernama Satria, sebagai berikut: 

“jika ada yang mengirim pesan BBM saya aktifkan, tetapi 

tidak sesering kebanyakan orang, dikarenakan paketnya yang 

mahal, jadi tidak selalu saya gunakan, tapi biasanya saya 

memanfaatkan wifi untuk Facebook  (Satria, Hasil 

Wawancara 10 Juni 2013). 

 

Konektivitas merupakan hal yang “vital” bagi mahasiswa 

pengguna aplikasi IM dan media sosial di smartphone. Dikarenakan 

mahasiswa tersebut sudah terbiasa dalam menjalankan aktivitasnya 

mengandalkan smartphone. Dengan menggunakan aplikasi di 

smartphone, informasi yang akan disampaikan dan diterima menjadi 

lebih cepat, mudah dan menghemat biaya. Kesibukan dalam 

menjalani aktivitas sebagai mahasiswa, tidak mengahalangi 

seseorang untuk mengetahui informasi terbaru dari sahabatnya. 

Namun mahasiswa di kota Magelang yang menggunakan 

smartphone hanya digunakan sebagai media bisnis onlineshop. Hal 

tersebut dilakukan karena mudahnya mempromosikan barang 

dagangan. Untuk menghemat biaya, mahasiswa menggunakan paket 

khusus dari operator sesuai kebutuhannya saja. Dapat menjalankan 

IM dan media sosial sudah cukup bagi mahasiswa untuk 
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mempromosikan dagangannya dan mengetahui informasi 

kampus.Bahkan jika tidak ada barang yang dipromosikan, 

mahasiswa memilih menonaktifkan layanan aplikasi tersebut. 

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh mahasiswa 

bernama Takas dimana intensitas penggunaan aplikasi IM dan media 

sosial di smartphone-nya tidak seperti mahasiswa pengguna 

smartphone  yang lainnya, dikarenakan aplikasi tersebut hanya 

digunakan mahasiswa untuk keperluan bisnis dan mencari informasi 

perkuliahan saja: 

“Jika ada kepentingan atau kabar tentang perkuliahan, tapi 

seringnya saya gunakan untuk promosi. Saya langsung 

mengaktifkan jika sedang melakukan promosi untuk usaha 

saya. Jika  tidak ada barang dagangan yang dipromosikan 

bisasanya jarang saya aktifkan  BBM-nya ”(Takas, Hasil 

Wawancara 10 Juni 2013).  

 

Saat ini, mudah dijumpai mahasisiwa kota Magelang yang 

serign menggunakan smartphone untuk berbagai keperluan. Hampir 

di setiap tempat dan waktu mereka selalu mengoperasikan perangkat 

tersebut. Tidak jarang waktu luang mahasiswa juga digunkan untuk 

mengoperasikan smaertphone.Sehingga, fenomena yang terjadi dan 

dapat dilihat  saat ini adalah banyaknya mahasiswa yang menatapi 

layar smartphone di setiap aktivitasnya. Selama masih ada sinyal 

dari operator dan layanan hotspot smartphone dapat dibawa dan 

digunakan di mana saja. Oleh sebab itu, intensitas mahasiswa kota 

Magelang dalam  menggunakan smartphone cukup tinggi meskipun 
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biaya operasionalnya masih mahal, dikarenakan masih ada laternatif 

lain untuk bisa tetap terhubung (online).  

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial melalui piranti 

komunikasi smartphone, bisa menjadi "trigger" atau pemicu 

fenomena simulasi realitas yang merupakan fenomena budaya baru 

di kalangan mahasiswa pengguna aplikasi smarpthone. Multitasking 

(kegiatan ganda  dalam satu waktu) adalah fenomena kebudayaan 

baru di dalam masyarakat mutakhir sebagai akibat dari pemanfaatan 

teknologi digital, seperti yang terjadi pada mahasiswa kota Magelang 

pengguna aplikasi IM dan media sosial di smartphone. 

Berbagai produk aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

yang banyak bermunculan saat ini ditanggapi beragam oleh mahasiswa 

kota Magelang. Pada akhirnya keberadaan aplikasi tersebut memicu 

mahasiswa untuk menggunakannya di segala aktivitas. Pada akhirnya hal 

tersebut menimbulkan fenomena Penggunaan  aplikasi IM dan media 

sosial di smartphone pada mahasiswa kota Magelang. Fenomena yang 

terjadi dapat dirinci sebagai berikut: 

a. Kemudahan dalam bekomunikasi dari aplikasi IM dan media sosial 

membuat mahasiswa kota Magelang pengguna smartphone banyak 

dan sering menggunakannya. 

b. Fitur  yang menarik seperti emosikon, mengirim gambar, pesan, 

suara dan video secara real-time,dan user friendly  menjadi alasan 

mahasiswa kota Magelang pengguna smartphone banyak dan sering 

menggunakannya. 
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c. Berbagai aplikasi IM dan media sosial yang beredar, dianggap oleh 

mahasiswa kota Magelang menjadi peluang untuk melakukan bisnis 

online shop. 

d. Penggunaan aplikasi IM dan media sosial juga disebabkan oleh 

kebutuhan dan keinginan mahasiswa untuk update informasi terbaru 

dimana saja kapan saja. 

e. Faktor pendorong mahasiswa kota Magelang dalam penggunaan 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone, dikarenakan banyak 

rekan dari mahasiswa yang sudah menggunakan aplikasi tersebut. 

2. Simulasi Realitas Mahasiswa Kota Magelang melalui Aplikasi IM 

dan Media Sosial di Smartphone.  

a. Lingkungan Mahasiswa yang Tervirtualisasi: Antara 

Komunikasi Menggunakan Aplikasi Smartphone  dan 

Komunikasi Langsung 

Perkembangan perangkat smartphone yang diikuti dengan 

munculnya berbagai aplikasi IM dan media sosial,  membuat cara 

seseorang berkomunikasi semakin beragam. Pemanfaatan aplikasi 

IM dan media sosial di smartphone juga tidak hanya sebagai 

perangkat komunikasi saja , namun sudah merupakan kebutuhan 

akan gaya hidup digital. Dimana dalam gaya hidup tersebut, arus 

pertukaran informasi berlangsung secara cepat dan terus-menerus. 

Kehadiran aplikasi tersebut dalam ponsel pintar, juga 

memungkinkan seseorang dapat saling  berkomunikasi meskipun 

tidak dalam satu tempat yang sama. Hal tersebut dapat terjadi karena 
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adanya media canggih yang dapat menghubungkan antara orang 

yang satu dengan yang lainnya.  

Seseorang yang memiliki perangkat komunikasi, dapat saling 

terhubung dengan yang lainnya, meskipun jaraknya saling berjauhan 

maupun sedang melakukan mobilitas. Terlebih bagi pengguna aktif 

ponsel pintar yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi IM dan 

media sosial, akan mengalami pertukaran informasi yang lebih cepat. 

Kemunculan aplikasi IM dan media sosial  menyebabkan banyak hal 

yang berubah. Salah satu yang berubah adalah medan geografis atau 

ruang dimensi seseorang berada. Terdapat dua kondisi saat seseorang 

melakukan komunikasi melalui aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone. Kondisi yang pertama adalah ketika seseorang  berada 

di dalam ruang fisik yang  nyata, dan kondisi yang kedua adalah 

ketika seseorang memasuki dunia virtual untuk melakukan 

pertukaran informasi.  

Virtual adalah liminal, sebuah lingkungan yang dihuni dan 

milik pihak lain. Di dalamnya berupa representasional, sebuah fiksi 

yang sesuai di mana para peserta „saling bertemu‟ namun hanya 

secara figuratif; semua elemen berinteraksi, tetapi tidak secara fisik 

(Rob Shields, 2011:53). Sedangkan realitas adalah segala kondisi, 

situasi atau objek-objek yang dianggap benar-benar ada di dalam 

dunia kehidupan, sebagai kebalikan dari apa yang disebut fiksi, ilusi, 

halusinasi dan fantasi (Yasraf, 2004:21). 
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 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) (Rulli, 2012:67).    

Fenomena komunikasi dunia virtual (cyberspace) juga terjadi 

pada mahsiswa kota Magelang yang menggunakan apalikasi IM dan 

media sosial pada smartphone sebagai media komunikasi. Munculnya 

aplikasi tersebut memunculkan interaksi baru di dunia virtual yang  

membentuk perilaku baru mahasiswa kota Magelang dalam 

berkomunikasi. Hal tersebut seperti pandangan mahasiswa kota 

Magelang mengenai komunikasi virtual melalui aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone yang diungkapkan oleh mahasiswa 

bernama Mirza: 

“Menurut saya perbedaan tersebut adalah jika kita 

berkomunikasi melalui aplikasi smartphone kita bisa 

berkomunikasi kapan saja, dan jika komunikasi secara 

langsung hanya pada waktu kejadian.” (Mirza, Hasil 

Wawancara 10 Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama 

Meilani yang berpendapat bahwa dengan aplikasi smartphone 
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seseorang dapat berkomunikasi kapan saja. Pendapatnya,  sebagai 

berikut: 

“Berkomunikasi melalui aplikasi smartphone dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, sedangkan berkomunikasi secara langsung 

harus bertemu dengan orangnya terlebih dahulu dan itu 

memerlukan waktu” (Meilani, Hasil Wawancara 20 Juni 

2013) 

 

Demikian pula dengan mahasiswa bernama Hasan yang 

berpendapat bahwa komunikasi virtual melalui smartphone dapat 

mempersingkat  waktu karena dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja: sesuai keinginannya tanpa harus bertatap muka: 

“mengirit waktu, Apalagi saat ini banyak kegiatan sehingga 

dengan minimnya waktu, masih bisa berkomunikasi lewat 

smartphone. Tidak harus bertemu langsung atau  harus 

bertatap muka jika ingin berkomunikasi dan  merencanakan 

sesuatu.dengan seseorang. Bahkan saat ada cara ujian atau 

pengajian di rumah saya masih bisa berkomunikasi tanpa 

harus menunda acara.”(Hasan, Hasil Wawancara 19 Juni 

2013). 

 

Dari Hasil data ketiga informan di atas,  dapat dilihat bahwa 

pandangan mahasiswa terhadap komunikasi melalui aplikasi 

smartphone dapat dapat dilakukan kapan saja sesuai keinginan. 

Seorang mahasiswa bebas menggunakan waktunya untuk melakukan 

komunikasi melalui aplikasi smartphone, termasuk saat menjalankan 

aktivitas dan di saat waktu istirahatnya dan bahkan di waktu yang 

mendesak. Sedangkan berkomunikasi secara langsung (face-to-face) 

harus menyempatkan waktu untuk melakukan komunikasi. Hal 

tersebut seperti yang dijelaskan Marc Smith mengenai aspek 
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komunikasi virtual yaitu, virtual interaction via system is 

predominantly asynchronous. Bahwa komunikasi melalui komputer, 

smartphone dan gadget lainnya seperti konferensi sistem, chating 

dan e-mail dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau jadwal yang 

diinginkan (Rulli, 2012:95). 

Keberadaan aplikasi IM dan media sosial dipandang 

mahasiswa kota Magelang sebagai media komunikasi yang 

memungkinkan seseorang dapat melakukan komunikasi dimana saja, 

sedangkan komunikasi langsung ekspresi tidak sepenuhnya dapat 

tersampaikan, seperti yang diungkap oleh mahasiswa bernama Satria:  

Jika berkomunikasi langsung terasa „feelnya‟ dibandingkan melalui 

smartphone, jika jarak memisahkan tidak ada salahnya menggunakan 

smartphone untuk komunikasi (Satria, Hasil Wawancara 10 Juni 

2013). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa bernama Takas 

yang berargumen bahwa komunikasi virtual melalui aplikasi 

smartphone dapat mempersingkat jarak: Jika berkomunikasi secara 

langsung waktunya lama, tapi jika melalui BB bisa berkomunikasi 

jarak jauh dengan waktu singkat (Takas, Hasil Wawancara 10 Juni 

2013). 

Dari hasil data  kedua informan di atas, dapat diketahui bahwa 

pandangan mahasiswa kota Magelang dalam berkomunikasi melalui 

aplikasi IM dan media sosial dapat mempersingkat jarak. Sedangkan 

komunikasi secara langsung  perasaan, dan ekspresi wajah akan lebih 
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terasa dipahami dibandingkan melalui media komunikasi. Namun 

mahasiswa kota Magelang memilih berkomunikasi melalaui aplikasi 

smartphone dibandingkan harus menempuh jarak yang jauh untuk 

melakukan komunikasi. Waktu yang singkat karena tidak menempuh 

jarak jauh juga menjadi alasan mahasiswa kota Magelang 

menggunakan aplikasi di smartphone untuk melakukan komunikasi 

Hal yang terjadi pada mahasiswa kota Magelang dapat dilihat 

dari tiga aspek komunikasi vritual  Marc Smith.  Pertama, virtual 

interaction is aspatial yang berarti bahwa jarak tidak mempengaruhi 

proses komunikasi dan interaksi. Kedua 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. Ketiga adalah, CMC is acorporeal because it is primarily a 

text-only medium. Interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer 

pada dasarnya  masih di dominasi dengan teks tanpa melibatkan 

seluruh anggota badan dalam berkomunikasi (Rulli, 2012:95). 

Perkembangan teknologi komunikasi memberikan kemudahan 

bagi siapapun yang melakukan interaksi, bahkan teknologi saat ini 

telah dapat mewakili kehadiran seseorang (social precense) di dunia 

virtual dalam wujud fantasi, dan citra layar. Menurut Graham, 

teknologi telah memediasi segala aktivitas manusia atau yang disebut 

juga remediated (Rulli, 2012:83). Perbedaan wilayah tidak lagi 
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menjadi kendala bagi orang untuk melakukan komunikasi secara 

langsung. Kehadiran Skype, Google Hangout, dan WeChat sebagai 

aplikasi perbincangan langsung (live chat) melalui kamera smartphone 

memungkinkan mahasiswa dapat saling berkomunikasi langsung 

sekaligus melihat ekspresi wajahnya melalui internet.  Hal tersebut 

seperti yang diargumentasikan oleh mahasiswi bernama Putri, sebagai 

berikut: Menurutku ada, tapi  hampir sama, karena dengan aplikasi 

smartphone kita bisa juga berkomunikasi langsung melalui videocall 

.(Putri, Hasil Wawancara, 20 Juni 2013). 

Melalui penggunaan aplikasi smartphone  di kalangan 

mahasiswa kota Magelang, mengakibatkan terbentuknya relasi-relasi 

sosial yang bersifat virtual di ruang-ruang virtual. Relasi-relasi sosial 

virtual tersebut telah menggiring ke arah deteritorialisasi sosial (social 

deterritorialization), dalam pengertian bahwa berbagai interaksi sosial  

saat ini  tidak memerlukan lagi ruang dan teritorial yang nyata secara 

fisik (dalam pengertian konvensional), melainkan halusinasi teritorial 

(virtual).  Dalam ruang halusianasi tersebut, jarak bukan lagi masalah 

untuk berkomunikasi, bahkan dapat juga dikatakan bahwa jarak telah 

hilang. Selain itu pesan dari komunikasi yang berbentuk tulisan, suara 

maupun gambar dalam aplikasi smartphone, dapat terarsip (Archives) 

secara digital di dalam komponen memori, sehingga membantu  

mahasiswa kota Magelang dalam mengingat pesan dan informasi yang 

telah disampaikan. Arsip digital yang tersimpan dalam memori dapat 

divisualkan kembali secara virtual. 
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Aplikasi IM dan media sosial dalam smartphone merupakan 

alat komputer yang memediasi proses komunikasi, sekaligus telah 

menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sehari-hari, hal ini dapat 

menyebabkan banyak perubahan dalam cara mahasiswa kota 

Magelang berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Selain itu, juga 

dapat mempengaruhi pola komunikasi dan jaringan sosialnya. 

Computer mediated communication atau CMC berbeda dari 

komunikasi tatap muka, dimana CMC  membatasi tingkat sinkronisitas 

atau perjumpaan (presence) dalam interaksi.  

Dunia virtual (cyberspace) merupakan produk fisika (fiber 

optik, mikrochip dan satelit telekomunikasi), akan tetapi, dunia virtual 

itu tidak ada di alam fisik, melainkan semacam ruang pikiran 

imaterial, yang ketika orang “masuk” ke dalamnya, tubuh orang 

tersebut tidak berpindah kemana-mana. Meskipun dalam 

berkomunikasi menggunakan identitas virtual dan melalui ruang 

virtual, akan tetapi komunikator dan komunikan merupakan orang 

yang nyata. Mereka juga masih berada di dalam satu dunia yang sama. 

Hanya saja jarak mereka dalam berkomunikasi saling berjauhan. 

Media hanya menjadi perpanjangan syaraf, sehingga membuat 

persepsi seseorang berubah dan pada akhirnya telah menciptakan 

logika simulasi, yang imajinatif, dan fantasi yang berakibat lanskap di 

dunia nyata meluas menjadi tanpa batas.  
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b. Aktivitas Mahasiswa di Dunia Virtual melalui Penggunaan 

Aplikasi Smartphone. 

Munculnya fenomena komunikasi di dunia virtual sudah 

tidak asing lagi bagi seseorang yang setiap kegiatannya 

mengandalkan tekologi komunikasi untuk berinteraksi. Dengan 

munculnya teknologi komunikasi yang canggih dan memiliki 

portabilitas tinggi seperti smartphone membuat kegiatan 

berkomunikasi dapat dilakukan dimana saja. Terlebih, aplikasi yang 

sedang berkembang saat ini dapat membuat komunikasi seseorang 

semakin mudah dan menyenangkan. Melalui aplikasi canggih dari 

smartphone  memungkinkan seseorang dapat berinteraksi dengan 

yang lainnya meskipun dalam satu waktu dan tempat. Degan 

demikian, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh seseorang 

meskipun seseorang tersebut tidak melakukan mobilitas. Kondisi 

seperti ini tentunya mempermudah umat manusia untuk saling 

berinteraksi, kenal-mengenal dan bertukar informasi. 

Intensitas tinggi dalam menggunakan perangkat smartphone 

untuk berkomunikasi, telah menimbulkan ambiguitas dalam 

kehidupan manusia. Dalam hal ini manusia dapat berinteraksi 

dengan siapa saja tanpa melalui perjumpaan fisik. Seseorang dapat 

menyelesaikan pekerjaannya, dapat membuat rencana, dan dapat 

mendapat informasi sebanyak-banyaknya tanpa harus berhadapan 

langsung dengan orang yang bersangkutan. Sehingga cara berpikir 

masyarakat saat ini telah mengalami perubahan, jika dibandingkan 
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dengan sebelum mengenal teknologi komunikasi. Dampak yang 

ditimbulkan saat ini adalah realitas (kenyataan) menjadi kabur. 

Pengertian dari realitas itu sendiri adalah segala kondisi, situasi atau 

objek-objek yang dianggap benar-benar ada di dalam dunia-

kehidupan, sebagai kebalikan dari apa yang disebut fiksi, ilusi, 

halusinasi atau fantasi (Yasraf, 2004:21). 

Sosiolog  postmodern yang bernama Jean Buadrillard (1994), 

dengan gagasan simulasinya  berpandapat bahwa  masyarakat saat 

ini semakin berkurang kesadarannya terhadap apa yang “real” akibat 

dari yang disajikan media. Individu pada akhirnya akan termediasai, 

seperti yang dikatakan oleh Jean Baudrillard sebagai “ecstasy of 

communication”, karena manusia “hidup” dalam layar smarpthone  

atau bahkan menjadi bagian daripada-nya (Rulli, 2012:88).  Media 

komunikasi seperti aplikasi IM dan media sosial di smarpthone, pada 

dasarnya bukanlah cerminan dari realitas, melainkan ia sudah 

menjadi realitas tersendiri (simulasi realitas). Inilah yang disebut 

Baudrillard sebagai hyperreality di mana media tidak lagi 

menampilkan realitas tetapi sudah menjadi realitas tersendiri bahkan 

apa yang ada di media lebih nyata (real) dari realitas itu sendiri 

(Ritzer, 2008:678). 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

telah “mengambil”  seseorang  dari dunia yang nyata dan 

“memindahkannya” ke “dunia lain” (dunia virtual). Sebuah dunia 

buatan yang hyperreal (melebihi kenyataan), dikarenakan dunia 
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tersebut tidak menyerupai dunia yang nyata, bahkan melebihinya 

karena tidak memiliki dimensi dan masa. Dunia yang tidak 

memerlukan jarak untuk melakukan aktivitas dan berinteraksi 

dengan masyarakat di berbagai penjuru dunia. Dalam hal ini, kata, 

“mengambil”, “memindahkannya”, dan “dunia lain”, tidak 

mengungkapkan makna sebenarnya, melainkan hanya bahasa 

metaforis untuk menggambarkan kemampuan eksploratif dan ruang 

abstrak dari aplikasi smartphone. 

Dunia virtual juga merupakan dunia buatan yang tidak 

memiliki daratan, tidak memiliki garis batas, bebas berinteraksi 

dengan siapa saja, dan bebas melakukan aktivitas apa saja. Realitas 

yang dihadapi saat ini adalah realitas baru di dunia virtual yang 

memungkinkan untuk melakukan interaksi secara langsung 

meskipun namun tidak dalam satu wilayah geografis yang sama. 

Dalam hal ini, kehadiran (presence) seseorang dalam satu ruang dan 

waktu yang sama untuk melakukan komunikasi sudah berubah 

menjadi kehadiran jarak jauh (tele-presence). Sehingga mempercepat 

proses sosial. Dengan proses yang cepat ini memungkinkan semakin 

banyak aktivitas sosial yang dapat dilakukan di dalam ruang-waktu 

yang sama. 

Dengan memanfaatkan berbagai macam fitur IM dan media 

sosial di smartphone, mahasiswa kota Magelang dapat melakukan 

berbagai aktivitas di dunia virtual layaknya di dunia nyata. yang  

utama  yang dilakukan mahasiswa kota Magelang melalui aplikasi 
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IM dan media sosial di smartphone-nya adalah untuk berkomunikasi 

dan berinteraksi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh 

mahasiswa yang bernama Satria , sebagai berikut: Untuk 

mengerjakan tugas, bersosialisasi, sekedar iseng, memberi tahu 

kabar kepada teman. (Satria, Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa bernama Mirza 

yang memanfaatkan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

untuk berkomunikasi jarak jauh: Untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan teman-teman . Jika teman yang jauh bisa lebih 

mudah kita hubungi  pake smartphone” (Mirza, Hasil Wawancara 10 

Juni 2013). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama 

Meilani yang memanfaatkan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone untuk berkomunikasi dengan teman dan membagi 

informasi: Untuk keperluan komunikasi dengan teman, share 

(membagi) informasi  dan browsing” (Meilani, Hasil Wawancara 20 

Juni 2013). 

Selain itu, pemanfaatan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone digunakan mahasiswa kota Magelang untuk 

berkomunikasi dengan komunitasnya untuk berdiskusi dan berbagi 

informasi: Saya juga menggunakan aplikasi tersebut untuk 

memudahkan saya berkomunikasi dengan komunitas saya , melalui 

grup cosplay yang ada di BBM dan FB 
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Demikian juga yang diungkapkan oleh mahasiswi mahasiswi 

bernama Putri yang memanfaatkan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone untuk berkomunikasi jarak jauh bahkan dengan orang 

yang ada di luar negeri: 

“Saya menggunakan untuk berkomunikasi dengan teman 

saya, seperti aplikasi Whatsapp, dan WeChat. Untuk 

berkomunikasi dengan orang di luar negeri  saya 

menggunakan WeChat. Waktu itu melalui fitur shake   

kemudian ada yang nge-add (menambahkan pertemanan)  

namun tidak saya kenal dan setelah itu saya konfirmasi. 

Orang tersebut ada yang dari Arab, Malaysia, Itali, India, 

Singapura, China.” (Putri, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

 

Dari hasil kelima informan di atas menunjukan bahwa 

melalui aplikasi IM dan media sosial di perangkat kecil seperti 

smartphone mampu membantu para mahasiswa untuk saling 

berkomunikasi, bersosialisasi, untuk sarana dalam mengerjakan 

tugas-tugas kampus, memberi kabar kepada teman, membagi 

informasi  dan digunakan sebagai media hiburan (iseng). Bahkan 

terdapat mahasiswi yang menggunakan aplikasi IM dan media sosial 

di smartphonenya untuk berkomunikasi dengan seseorang di 

berbagai penjuru dunia yang meliputi negara Arab, Malaysia, Itali, 

India, Singapura, dan China. Dalam hal ini dunia virtual 

(cyberspace) telah “membawa” mahasiswi tersebut untuk 

berkomunikasi antar budaya. Sebelumnya informan tidak mengenal 

dan belum pernah bertemu dengan orang-orang yang ada di luar 

negeri tersebut. Informan  saling mengenal dengan orang-orang yang 

ada di luar negeri  hanya melalui bantuan dari fitur IM.  
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Saat ini IM  memiliki beberapa keunggulan, salah satunya 

fitur pencari pertemanan. Dalam mencari teman, mahasiswa cukup 

hanya menggunakan fitur “shake” atau menggoncangkan 

smartphone-nya, kemudian saat itu juga muncul beberapa nama 

orang dalam daftar. Orang yang muncul dalam daftar tersebut adalah 

orang yang saat itu juga menggoncangkan smartpone-nya. Kita 

bebas menambahkan teman dari daftar tersebut dan kita bebas untuk 

menolak ketika ada permintaan pertemanan. Sebelumnya untuk 

mencari pertemanan di dunia virtual, mahasiswa hanya 

menggunakan fitur konvensional seperti search melalui aplikasi IM 

dan media sosial di smartphone. 

Aplikasi IM dan media sosial juga digunakan mahasiswa 

untuk “tempat” berkomunikasi sesama komunitas. Realitas yang 

memiliki hambatan untuk melakukan interaksi sesama komunitas, 

saat ini dapat diatasi dengan malakukan „perkumpulan‟ di dunia 

virtual. Dalam simulasi realitas, mahasiswa dapat bertukar 

informasi, menyusun rencana dan berbagi dalam group virtual 

tersebut tanpa harus bertemu atau berkumpul secara fisik. Ruang 

tersebut menjadi tempat ideal bagi komunitas tersebut untuk 

melakukan interaksi. Meskipun masing-masing anggota di dalam 

komunitas tersebut sibuk dengan aktifitasnya masing-masing, namun 

mereka dapat saling berinteraksi. Dalam hal ini, mahasiswa kota 

Magelang yang sibuk dengan aktifitas perkuliahan, melalui aplikasi 
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IM dan media sosial di smartphone membantu mahasiswa untuk 

tetap terhubung dengan komunitas tersebut.  

Selain digunakan untuk berinteraksi dan menjadi media 

pertemanan, ruang virtual tersebut digunakan oleh mahasiswa kota 

magelang untuk berjualan, promosi dan menjalankan bisnis yang 

dilakukan melalui aplikasi IM dan media sosial.. Pengunaan aplikasi 

smartphone untuk media atau etalase berdagang seperti yang 

dilakukan oleh mahasiswa bernama Takas, sebagai berikut: 

“Paling sering ya hanya untuk promosi dagangan.atau 

melihat informasi jika ada teman yang menawarkan barang 

yang nantinya mungkin bisa saya jual kembali. Selain itu ya, 

hanya untuk berkomunikasi dengan teman dan keluarga” 

(Takas, Hasil Wawancara 10 Juni 2013). 

 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

sebagai media berdagang, dan berjualan, sekaligus menjadi media 

interaksi sesama komunitas cosplay, diungkapkan oleh mahasiswa 

bernama Budi sebagai berikuit: Untuk komunikasi, bertukar pikiran, 

membantu bisnis kerja, berjualan  online shop, dan sebagai alat  

iklan (Budi, Hasil Wawancara 19 Juni 2013). 

Dari data kedua informan di atas dapat dilihat bahwa 

aktivitas mahasiswa kota Magelang di dunia virtual melalui aplikasi 

IM dan media sosianyal tidak hanya digunakan sebagai „tempat‟ 

berkomunikasi saja tetapi untuk membantu dalam usah bisnis. 

Dengan adanya alat tersebut kegiatan berjualan atau 

mempromosikan barnag tidak hanya dapat dilakukan mahasiswa di 
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dunia nyata, melainkan dapat dilakukan dalam realitas buatan. 

Seakan, mahasiswa tersebut dapat “membawa” etalasenya kemana 

saja, tanpa harus berada di satu tempat (mobile). Etalase yang 

dimiliki mahasiswa pengguna smartphone bukanlah etalase fisik 

(berwujud nyata) melainkan etalase virtual yang dibuat melalui fitur 

aplikasi di smartphone. Etalase tersebut tidak dapat ditemukan di 

dunia nyata, karena etalase tersebut merupakan sebuah etalase 

simulasi yang merepresentasikan barang yang akan dijual. Dalam hal 

ini, meskipun etalase virtual dan proses transaksi virtual namun 

barang dagangan, penjual, pembeli dan hasil keuntungan yang 

didapatkan berwujud nyata. Mahasiswa tersebut dapat menjalankan 

usahanya meskipun sibuk dengan berbagai aktivitas. Mereka juga 

langsung dapat merespon jika ada pelanggan yang ingin memesan 

barang.  

Dengan menggunakan aplikasi IM dan media sosial dari 

smartphone mahasiswa kota Magelang dapat melakukan kegiatan 

berinteraksi, berdagang, mengikuti komunitas dengan siapaun yang 

sudah dikenalnya maupun belum dikenalnya, tanpa harsus saling 

bertemu. Berbagai kegiatan tersebut sering dilakukan mahaiswa kota 

Magelang dikarenakan saat ini sudah banyak yang menggunakan 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone. Selain itu, menurut 

mahasiswa, bahwa interaksi saat ini tidak harus melalui perjumpaan 

atau pertemuan, tetapi dapat dilakukan melalui aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone. Bahkan smartphone juga dapat menjaga 
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hubungan sosial (silaturahmi) meskipun mahasiswa tersebut jarang 

untuk saling bertemu. Interaksi sosial dengan menggunakan aplikasi 

IM dan media sosial dapat menggantikan interaksi sosial secara 

langsung tanpa harus melakukan perjumpaan sosial seperti yang 

diungkapkan oleh mahasiswa bernama Satria, sebagai berikut:  

Menurut saya itu berinteraksi tidak harus secara langsung, tapi bisa 

juga melalui aplikasi tersebut (Satria, Hasil Wawawncara 10 Juni 

2013). 

Dengan menggunakan aplikasi IM dan media sosial juga 

dapat menjaga hubungan sosial dalam hal ini melakukan silaturahmi 

tanpa harus melakukan perjumpaan sosial karena dapat 

menggunakan fitur videocall menyebabkan perjumpaan sacara fisik 

dapat ditukar dengan perjumpaan melalui representasi dirinya yang 

muncul di layar smartphone. Hal tersebut, seperti yang diungkapkan 

oleh mahasiswi bernama Putri, sebagai berikut: 

“ya.. menurut saya dengan aplikasi smartphone bisa menjalin 

silaturahmi karena dengan apkikasi smartphone seperti WA 

dan dengan WeChat  kita bisa berkomunikasi secara langsung  

menggunakan aplikasi videocall” (Putri, Hasil Wawancara 20 

Juni 2013). 

 

Di era digital saat ini, dengan beragam aplikasi IM dan media 

sosial di smartphone  membuat siapa saja tidak hanya menjadi 

penikmat (consumer) sebuah berita, namun dapat menjadi 

pemroduksi (producer) berita sendiri. Pengguna perangkat digital 

seperti smartphone dapat meliput, membuat, dan mendistribusikan 
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beritanya sendiri. Ini dikenal dengan citizen journalism atau kegiatan 

jurnalisme yang dilakukan oleh masyarakat. Mahasiswa kota 

magelang pengguna aplikasi IM dan media sosial di smartphone juga 

menjadikan perangkatnya sebagai media untuk memberikan 

informasi dengan teman-temannya. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan oleh mahasiswa bernama Choirul, sebagai berikut: 

“Iya, seperti acara yang berhubungan  dengan kegiatan dan  

acara-acara kampus saya sering informasikan melalui aplikasi 

tersebut. Misalnya, jika  ada acara futsal saya bisa mengabari 

teman saya di grup lewat aplikasi FB”(Choirul, Hasil 

Wawancara 20 Juni 2013). 

 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

untuk menyampaikan informasi ke teman, sekaligus sebagai tempat 

untuk memberitahukan informasi kondisi pribadi,  seperti yang 

diungkapkan oleh mahasiswa bernama Meilani, sebagai berikut: 

“Ya, kadang kala, misalnya disaat lagi “galau” saya sering 

update status. saya, sering memberikan semangat  teman-

teman, dan sering memberitahukan teman-teman jika ada 

event “(Meilani, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

untuk menyampaikan informasi ke teman juga diungkapkan oleh 

mahasiswa bernama Putri, sebagai berikut: ya, saya sering 

menyampaikan informasi kepada teman saya tapi tidak semua teman 

saya (Putri,  Hasil Wawancara 20Juni 2013). 

Ukuran smartphone yang kecil dan portable, sehingga 

seseorang dapat dengan mudah memberikan informasi up-to-date 
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kepada siapa saja dan dimana saja. Meskipun demikian, konsumen 

informasi tesebut hanyalah dalam lingkup pertemanannya saja. 

Beberapa informasi juga tidak begitu dibutuhkan oleh seseorang 

yang lainnya, misalnya informasi pribadi seperti narsis, curhat 

(curahan hati), dan masalah pribadi. Pada akhirnya informasi-

informasi tersebut “bertebaran” dalam simulasi realitas, sehingga 

tidak diketahui tujuan dari pembuatan dan kebenaran dari isi 

informasinya. Namun beberapa informasi yang diproduksi, juga ada 

yang dijadikan rujukan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya 

informasi tentang kegiatan perkuliahan dan lain sebagainya. 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

tidak hanya sebagai media untuk mendistribusikan informasi tentang 

kegiatan perkuliahan atau even tertentu saja. Melainkan dapat 

dijadikan mahasiswa kota Magelang sebagai sarana untuk 

menyempaikan produk baru atau berpromosi. Mahasiswa dapat 

memanfaatkan fitur kamera dari pernagkatnya, kemudian barang 

yang akan dijual di upload melalui aplikasi IM seperti BlackBerry 

Messenger atau media sosial Facebook. Hal tersebut seperti yang 

diungkapkan mahasiswa bernama Takas, sebagai berikut: 

“Saya sering, apalagi berita penting atau tentang perkuliahan, 

selain itu  jika ada barang dagangan yang mau saya jual pasti 

saya infokan ke teman lewat bb. Lebih enak jika 

menggunakan BB tinggal foto barang yang ingin dijual 

kemudian tinggal di share” (Takas, Hasil Wawancara 10 Juni 

2013). 
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Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

untuk tetap mengetahui informasi kegiatan dalam komunitas, dan 

menginformasikan barang dagangan j uga dilakukan oleh mahasiswa 

bernama Budi, sebagai berikut: 

Seperti memberikan informasi reuni, periklanan, informasi 

pengajian dan informasi tentang komunitas cosplay yang saya 

ikuti. Saya juga sering sharing gambar-gambar ketika ada 

even cosplay di  BBM dan Facebook” (Budi, Hasil 

Wawancara 19 Juni 2013). 

 

Dari data kedua informan di atas dapat dilihat bahwa 

mahasiswa kota Magelang menyampaikan informasi tidak hanya 

menggunakan teks saja, melainkan dapat menggunakan gambar. 

Dengan memanfaat dari aplikasi IM dan media sosial di smartphone, 

seseorang dapat dengan bebas menggunggah gambar atau fotonya ke 

“dalam” dunia virtual supaya proses komunikasi lebih efektif. 

Seseorang tidak perlu lagi melihat benda tersebut secara langsung, 

karena gambar tersebut sudah mewakilkan benda yang aslinya. 

Dalam hal ini, gambar dan foto yang ada di dunia virtual merupakan 

wujud representasi dari benda aslinya. Sehingga mahasiswa kota 

Magelang hanya perlu memantau tanggapan yang masuk melalui 

smartphone-nya, tanpa harus selalu membawa objek atau benda 

tersebut untuk ditunjukan kepada rekannya. 

Melalui analisis Trevor Barr dalam Rulli (2012:68) Tipe 

interaksi yang digunakan mahasiswa kota Magelang di dunia virtual 

melalui aplikasi IM dan media sosial sebagai berikut:  
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a. One-to-one messaging digunakan mahasiswa untuk pesan 

bersifat pribadi dan dalam menjalankan online shop transaksi 

hanya dilakukan pada satu orang saja. Dalam tipe ini, 

memungkinkan proses komunikasi dapat dioperasikan sesuai 

jadwal yang diinginkan dan tidak diketahui oleh pihak lain.  

b. One-to-many messaging yaitu ketika pengguna menerbitkan 

iklan dagangannya dengan berbagai pengguna di group; time 

line, pesan pribadi  dan broadcast di dunia virtual. Sedangkan 

bagi mahasiswa  yang lainnya digunakan  untuk menyampaikan 

informasi, memberikan pengumuman kegiatan dan berita. 

c.  Distributed databases yaitu mahasiswa yang menjalankan 

bisnis online shop dapat menampilkan produknya di dunia 

virtual dan membuat sebuah chat  room dengan media sosial 

atau IM. Dengan demikian, berbagai orang bisa tawar-menawar 

barang di dalamnya. Sedangkan bagi mahasiswa yang lain 

digunakan untuk merencanakan sesuatu, berdiskusi, atau 

berinteraksi dengan sesama komunitas. 

d. Real-time coomunication  yaitu ketika mahasiswa yang 

menjalankan bisnis online shop, secara langsung dapat 

bertransaksi dengan pelangganya dengan cara chatting sehingga 

memungkinkan kesepakatan dapat cepat dibuat. Sedangkan bagi 

mahasiswa yang lainnya digunakan untuk mengobrol, sebagai 

sarana hiburan dan iseng dengan rekannya yang terjadi  secara 



106 

 

 

langsung (live). Obrolan melalui IM dan media sosial dapat 

berwujud pesan suara, tulisan, gambar bahkan video call. 

e. Real-time remote computer utilization tidak digunakan 

mahasiswa pengguna smartphone di kota Magelang.Tipe 

interaksi ini khusus digunakan dalam komputer server untuk 

mengendalikan komputer client.  

f. Remote information retrieval digunakan mahasiswa yang 

menjalankan bisnis online shop untuk mencari informasi dan 

refrensi harga barang terbaru. Sedangkan untuk mahasiswa yang 

lainnya digunakan untuk browsing.  

 Dunia virtual memiliki "pesonanya” sendiri bagi 

mahasiswa  yang “mengunjunginya”.  Mahasiswa bebas berinteraksi 

dengan siapa saja, bebas membicarakan apa saja dan bebas 

menginformasikan apa saja. Meskipun mereka sedang mengerjakan 

aktivitas yang lain di dunia nyata, namun mahasiswa masih dapat  

berinteraksi dengan yang lainnya melalui dunia virtual. Interaksi 

sosial yang sebelumnya membutuhkan ruang nyata, dengan hadirnya 

runag virtual mahasiswa bisa berkomunikasi melalui aplikasi dari 

smartphone-nya, tanpa harus saling bertemu satu persatu di suatu 

tempat. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan ruang tersebut sebagai 

tempat berkumpul sesama komunitas dan juga sebagai etalase 

virtual. Selain itu, dalam ruang buatan tersebut, mahasiswa  juga 

dapat mencari pertemanan baru, dan berinteraksi dengannya, 

meskipun antar wilayah dan negara.  
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Dalam simulasi realitas, kegiatan berkomunikasi antar 

budaya dan negara dapat dilakukan dalam satu waktu tanpa harus 

menempuh jarak jauh. Karena dalam prosesnya diwakilkan oleh 

simbol dan tanda di ruang simulasi sehingga hal tersebut memicu 

terjadinya fenomena hiperealitas (melebihi kenyataan), karena 

realitas telah “dibengkakan”. Komunikasi melalui aplikasi IM dan 

media sosial juga merupakan fenomena komunikasi hipereal karena 

seseorang dapat berkomunikasi di mana saja, kapan saja dan selalui 

siap untuk membalas pesan yang diterima. 

Sarana komunikasi melalui aplikasi smarpthone akan 

memunculkan apa yang diistilahkan oleh Baudrillard sebagai 

simulacra atau simulacrum. Dalam konteks ruang, simulacrum 

adalah tempat yang memungkinkan seseorang menjelajahi berbagai 

fragmen realitas, baik nyata maupun semu; mereproduksi, 

merekayasa dan mensimulasi segala sesuatu sampai batasannya yang 

terjauh. Menurut tokoh postmodern tersebut, simulacrum terjadi 

karena adanya fenomena meleburnya realitas dan tanda. Tanda 

dalam hal ini adalah pesan teks, suara dan gambar yang digunakan 

untuk mengungkap realitas. Sedangkan realitas antara komunikator 

dan komunikan, kemungkinanan memiliki perbedaan yang tidak 

terungkap dalam pesan tersebut, dalam hal ini adalah ekspresi 

dirinya. Fitur emoticon dan stiker berupa gambar ekspresi manusia 

yang dijadikan oleh seseorang sebagai model untuk mewakilkan 

ekspresi dirinya di dunia virtual. 
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Dialog melalui pesan yang disampaikan melalui aplikasi IM 

dan media sosial di smartphone akan memunculkan realitas baru 

yang tercipta dari kedua logika simulasi antara komunikator dan 

komunikan yang keduanya sebenarnya sedang berada dalam suatu 

“wilayah” yang diistilahkan Baudrillard sebagai dunia virtual 

(cyberspace). Dengan logika simulasi, dapat dilihat bahwa simulasi 

realitas melalui aplikasi smartphone telah mempengaruhi banyak 

kehidupan mahasiswa kota Magelang. Meskipun simualsi realitas 

membuat asumsi seseorang tidak pernah sampai pada kebenaran 

karena antara realitas, representasi, atau kebohongan tidak bisa 

dibedakan lagi. 

Mekanisme simulasi realitas yang terjadi pada mahasiswa di 

kota Magelang diawali dengan berkomunikasi menggunakan aplikasi 

IM dan media sosial di smartphone. Realitas buatan tersebut pada 

dasarnya adalah untuk menciptakan ilusi keterlibatan dalam sebuah 

lingkungan yang seolah dapat dirasakan sebagai tempat yang 

sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan teks, gambar, suara dan video 

yang ditampilkan pada layar namun berpengaruh pada kehidupan 

mahasiswa di dunia nyata. Dengan aplikasi IM dan media sosial pada 

perangkat smartphone, membuat hampir semua hal yang dapat 

dilakukan  di dunia nyata dapat dilakukan melalui aktivitas dunia 

virtual. Mahasiswa hanya merubah perspektif mereka tentang 

realitas. Realitas bukan hanya sesuatu yang dapat diraba dan 

dirasakan secara fisik namun juga dapat berlangsung secara digital. 
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Jika tampak sosok mahasiswa, ini merupakan simulasi dari 

mahasiswa yang sebarnya dalam bentuk grafis. Dunia virtual juga 

menawarkan berbagai macam hal yang tidak mungkin dilakukan 

dalam realitas nyata mahasiswa. Dalam hal ini, realitas buatan 

tersebut, menggantikan posisi aktivitas mahasiswa yang terhambat 

oleh ruang fisik, geografis dan waktu di dunia nyata. 

Dalam teori Interaksionisme simbolik, keunikan dan 

dinamika simbol dalam proses interaksi sosial menuntut manusia 

harus lebih kritis, peka, aktif dan kreatif dalam menginterpretasikan 

simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial. Penafsiran yang 

tepat atas simbol tersebut turut menentukan arah perkembangan 

manusia dan lingkungan. Esensi teori interaksionisme simbolik 

adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni 

komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Individu satu 

dengan yang lain dimulai dari saling mengetahui sesuatu, 

menilainya, memberinya makna yang dijembatani oleh penggunaan 

simbol-simbol, oleh penafsiran, dan oleh  kepastian makna dari 

tindakan orang lain. Hal tersebut juga dapat dilihat pada hubungan 

sosial mahasiswa kota Magelang di dunia virtual melalui 

penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone. 

Dalam dunia virtual mahasiswa kota Magelang saling 

melakukan pertukaran pesan, yang di dalamnya menggunakan 

simbolisasi-simbolisasi tertentu. Simbol yang digunakan dalam 

interaksi mahasiswa berupa teks, gambar maupun foto yang 
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didalamnya terdapat informasi dan makna. Melalui simbol tersebut, 

mahasiswa dapat mengkonstruksi dirinya menjadi siapa saja, 

termasuk menjadi seorang pedagang atau menjadi mahasiswa yang 

ikut menjadi bagian dalam komunitas. Selain itu, berbagai simbol 

juga digunakan untuk mengintepretasikan makna ruang virtual untuk 

berinteraksi, misalnya dipersepsikan oleh mahasiswa menjadi 

etalase, untuk ruang sharing informasi, chating dan sebagainya. 

Melalui teori interaksionisme simbolik, berupaya untuk 

mengkonstruksi dirinya dengan penggambaran diri. Dalam konteks 

online mahasiswa mengkonstruksi dirinya melalui foto atau tulisan, 

sehingga lingkungan sosial mau menerima keberadaan dan memiliki 

persepsi yang sama dengan individu tersebut. Komunikasi dan 

interaksi yang terjadi di internet pada dasarnya menggunakan 

medium teks, secara langsung hal ini akan memengaruhi bagaimana 

seseorang mengkomunikasikan identitas dirinya di kehidupan virtual 

(virtual life) dan setiap teks menjadi semacam perwakilan dari setiap 

ikon diri dalam self-performance (Rulli, 2012:56). Dalam interaksi 

face-to-face seseorang akan memahami gambaran identitas diri 

orang lain melalui gender, ras, pakaian, dan karakteristik  non-verbal 

lainnya. Namun, beberapa karakteristik ini sangat sulit muncul 

dalam interaksi virtual, teknologi internet menawarkan fasilitas 

untuk menyembunyikan bebepa petunjuk atau karakteristik ternetu 

yang tidak ingin ditampilkan dan diketahui oleh publik (Rulli, 

2012:57). 
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Fenomena Penggunaan  Aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone pada mahasiswa kota Magelang telah merubah lingkungan 

mahasiswa dalam beraktivitas di kehidupan nyata ke dalam simulasi 

realitas. Realitas buatan teknologi tersebut telah merubah persepsi 

mahasiswa dalam berinterkasi. Dalam ruang simulasi mahasiswa juga 

dapat melakukan berbagai aktivitas. Ruang dan realitas yang 

disimulasikan melalui teknologi smartphone pada mahasiswa kota 

Magelang dirinci sebagai berikut: 

a. Kehadiran ruang simulasi melalui aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone telah merubah persepsi mahasiswa dalam berkomunikasi 

berubah. Perubahan tersebut adalah mahasiswa menjadi berpikir 

instant atau kesegeraan. Hal tersebut dikarenakan dapat dilakukan di 

mana saja kapan saja secara real-time. 

b. Mahasiswa kota Magelang pengguna aplikasi IM dan media sosial 

Komunikisi beranggapan bahwa komunikasi di dalam ruang virtual 

dapat menggatikan komunikasi langsung. Kehadiran individu dalam 

ruang fisik dapat dipertukarkan dengan simbol, grafis dan suara yang 

ditampilkan pada layar smartphone. 

c. Ruang simulasi melalui aplikasi tersebut, dapat menjadi ruang 

aktivitas mahasiswa kota Magelang seperti ketika di dunia nyata. 

Aktivitas tersebut meliputi mengerjakan tugas kuliah, bersosialisasi, 

mencari hiburan, berkomunikasi, berbagai informasi, menjalin 

pertemanan, silaturahmi, menjalankan bisnis online shop,dan 

berdiskusi dengan grup atau komunitas. 
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d. Keberadaan simulasi realitas melalui aplikasi smaertphone membuat 

mahasiswa kota Magelang dapat menjalankan berbagai aktivtas di 

dunia virtual meskipun sibuk dengan aktivitas di dunia nyata. 

e. Perilaku mahasiswa kota Magelang dalam ketika berinteraksi 

„melalui‟ dunia virtual beragam. Beberapa mahasiswa menjadi lebih 

terbuka terhadap orang yang terhubung dengan dunia virtual. 

Mahasiswa kota Magelang bebas mengkonstruksi dirinya. Dengan 

kata lain mahasiswa kota Magelang lebih memiliki kebebasan untuk 

menjadi siapa. 

3. Dampak dari Simulasi Realitas di Kalangan Mahasiswa Kota 

Magelang melalui Aplikasi dan Media Sosial di Smartphone. 

a. Dampak Positif dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di 

Smartphone. 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di perangkat 

smartphone telah membawa kondisi masyarakat menjadi serba 

terhubung. Keterhubungan tersebut terjadi di dalam dunia baru, yaitu 

dunia virtual, yang bukan dunia dalam pengertian fisik. Dunia virtual 

menjadi ruang baru untuk masyarakat melakukan interaksi melalui 

berbagai perangkat media digital. Ruang tersebut dihuni oleh berbagai 

macam masyarakat dan budayanya. “Penduduknya” bebas melakukan 

kegiatan apa saja dan berinteraksi dengan siapa saja. Smartphone 

merupakan perangkat komunikasi digital yang bersifat portable (dapat 

dioperasikan dimana saja) sehingga meudahkan manusia untuk selalu 
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terhubung dengan dunia virtual. Interaksi masyarakat terhadap dunia 

meningkat berkat teknologi tersebut. 

Keberadaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone tujuan 

utamanya adalah untuk membantu masyarakat dalam menjalin 

hubungan sosial di masa depan dan menjadi perangkat hiburan baru. 

Harapan seperti itulah yang mucul pada mahasiswa kota Magelang 

pengguna aplikasi IM dan media sosial di smartphone. Sebagian besar 

mahasiswa di kota Magelang sudah menggunakan perangkat 

telekomunikasi termasuk penggunaan smartphone. Sebuah alat 

komunikasi yang tidak hanya sekedar alat telekomunikasi, melainkan 

dapat memberikan keuntungan lebih bagi pemiliknya.  

Manfaat dari adanya komunikasi mobile juga semakin 

mempermudah mahasiswa kota Magelang untuk memperoleh 

informasi  dan  berkomunikasi dengan cepat karena dapat mengakses 

internet di tangan. Perkembangan informasi terbaru menjadi mudah 

didapat dan diikuti perkembangannya. Aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone sebagai perangkat lunak yang mengoptimalkan fungsi 

perangkat smartphone sebagai media komunikasi. Hal tersebut Seperti 

yang telah disampaikan oleh mahasiswa yang bernama Mirza sebagai 

berikut: Manfaatnya saya jadi bisa mudah berkomunikasi dengan 

rekan-rakan saya, sealin itu, temannya bertambah banyak. (Mirza, 

Hasil Wawancara 14 Juni 2013). 

 Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiswi yang bernama 

Putri sebagai berikut: Manfaat yang  saya dapat dari aplikasi IM yaitu 
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teman  menjadi  bertambah dan bisa kenal teman baru yang ternyata 

itu ada di sekitar atau dekat dengan daerah saya (Putri, Hasil 

Wawancara 14 Juni 2013). 

Dari data kedua informan di atas terlihat bahwa manfaat dari 

adanya aplikasi IM dan media sosial di smartphone  telah 

mempermudah  mahasiswa kota Magelang dalam berkomunikasi dan 

memudahkan  mahasiswa dalam menjalin pertemanan, sehingga 

bertambah banyak orang yang dikenal. Portabilitas dari smartphone, 

membuat mahasiswa kota Magelang semakin mempermudah 

mahasiswa melakukan hal tersebut dimana saja dan kapan saja. 

Manfaat dari berbagai aplikasi IM dan media sosial di smartphone 

bagi mahasiswa kota Magelang selain untuk media komunikasi, media 

pertemanan, silaturahmi, menyampaikan informasi, mencari informasi 

juga digunakan untuk membuka usaha onlineshop. Manfaat yang 

didapatkan dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone dalam menjalin pertemanan dan menjalankan usaha bisnis 

(online shop) diungkapkan oleh mahasiswa bernama Takas sebagai 

berikut: Setelah memiliki IM di smatphone komunikasi  menjadi lebih 

mudah dengan disertai gambar. Alhamdulilla, dengan media IM  

komunikasi untuk bisnis juga lebih mudah (Takas, Hasil Wawancara 

14 Juni 2013). 

Hal serupa juga disampaikan oleh mahasiswa yang bernama 

Choirul  sebagai berikut:Merasa bangga krna ikut dalam bagian 

apliksa IM dan pastinya menambah pertemanan, Mengenai penjualan 
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produk, teman lebih cepat tahu mendapatkan informasi dan bisa 

mudah  laku (Choirul, Hasil Wawancara 14 Juni 2013).  

Manfaat dari penggunaan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone dalam berbisnis dan media pertemanan juga dirasakan 

oleh mahasiswa bernama Budi sebagai berikut:Manfaatnya penjualan 

tambah lancar,tambah banyak kenalan, bisa tukar pikiran menenai 

pembuatan costum dan tempat kulak‟an (Budi, Hasil Wawancara 14 

Juni 2013). 

Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone telah 

menimbulkan dampak pada kehidupan nyata mahasiswa kota 

Magelang. Manfaat yang pertama adalah mahasiswa kota Magelang 

menjadi bertambah relasi pertemanannya. Mahasiswa kota Magelang 

juga mudah mengetahui informasi terbaru. Selain itu penggunaan 

aplikasi IM dan media sosial untuk bisnis onlineshop juga 

memberikan kemudahan bagi Mahasiswa kota Magelang dalam 

mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan proses transaksi 

dan promosi di dunia virtual dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja melalui aplikasi smartphone.  

b. Dampak Negatif Penggunaan Aplikasi IM dan Media Sosial di 

Smartphone. 

Dampak yang timbul akibat penggunaan aplikasi IM dan 

media sosial di smartphone tidak hanya memberikan manfaat bagi 

mahasiswa kota Magelang, namun juga dampak negatif karena 

menimbulkan beberapa masalah di realitas kehidupan mereka. 
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Masalah tersebut berawal dari belum semua masyarakat khusunya 

mahasiswa kota Magelang memiliki akses terhadap aplikasi di 

smartphone tersebut. Kebaradaan aplikasi tersebut hanya dapat 

dinikmati oleh mahasiswa yang memiliki smartphone. Sehingga 

fenomena yang terjadi adalah terhubung (connected/online) bagi yang 

memiliki perangkat dan tidak terhubung (disconnected/offline). Dalam 

hal ini mahasiswa mungkin sangat intensif berhubungan dengan orang 

jauh di lain benua dan bahkan belum pernah ia kenal sama sekali, tapi 

sekaligus terputus dengan orang-orang tidak memiliki akses terhadap 

layanan aplikasi tersebut. Keterputusan ini dalam hal mendapatkan 

informasi, dimana mahasiswa yang memiliki perangkat tersebut lebih 

cepat mendapatkan informasi dari rekannya di bandingkan yang tidak 

menggunakan. Munculnya masalah seperti ketidak terhubungan 

karena belum semua orang memiliki akses  IM dan media sosial di 

smartphone untuk berkomunikasi di dunia virtual seperti yang 

diungkapkan oleh mahasiswa bernama Takas, sebagai berikut: 

“Tidak semua, paling akhirnya cuman lewat sms atau telpon 

saja . Semisal ada pembeli yang tertarik dengan barang saya 

tapi dia tidak punya BB, terpaksa saling bertemu untuk melihat 

barangnya. Jika  tidak biasanya saya promosikan lewat FB, 

karena di FB lebih banyak pertemananya” (Takas, Hasil 

Wawancara 10 Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswa bernama Budi 

yang menjumpai masalah di era keterhubungan ini: 

“Tidak, karena tidak semuanya punya smartphone dan BBM. 

solusinya dengan  melalui SMS atau telpon bagi orang yang 

tidak memiliki IM . Jika tidak ya saya harus melalui orang  lain 
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yang punya BB atau media sosial untuk memberitahukan. 

Namun informasi yang diterima  tidak  secepat bagi orang 

yang punya BBM  atau media sosial ” (Budi, Hasil Wawancara 

10 Juni 2013). 

 

Demikian juga sperti yang diungkapkan oleh mahasiswi 

bernama Dwi, sebagai berikut: karena tidak semuanya punya 

smartphone, ya jika mau berkomunikasi mungkin kita dapat 

mengunjungi rumahnya atau tempat yang biasa teman saya datangi 

(Dwi, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

Dari hasil data ketiga informan di atas, bahwa penggunaan 

aplikasi smartphone belum dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa dan 

masyarakat yang lainnya. Mahasiswa pengguna smartphone tidak 

dapat berinteraksi secara cepat dengan orang yang tidak memiliki 

perangkat tersebut. Dalam hal ini memunculkan masalah digital divide 

(kesenjangan digital) di kalangan mahasiswa dimana tidak semua 

orang memiliki akses terhadap layanan aplikasi tersebut. Sehingga 

memunculkan ketidaksetaraan dalam hal mengakses informasi lebih 

cepat. Namun, masalah tersebut dapat diatasi oleh mahasiswa, dengan 

cara berkomunikasi secara konvensional sms maupun telpon dan 

melakukan kontak secara langsung. Tetapi arus informasi tidak 

secepat bagi yang memiliki perangkat smartphone dikarenakan 

masalah biaya, kemudahan dan jika melakukan kontak langsung akan 

membutuhkan waktu lebih lama.  

Keterhubungan di dunia virtual di saat menggunakan aplikasi 

smartphone juga berdampak pada hubungan sosial di dunia nyata. 
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Dalam hal ini, mahasiswa pengguna aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone dapat terhubung dengan seseorang yang lainnya di dunia 

virtual, namun mereka terputus dengan rekannya di dunia nyata. 

Keadaan dimana seorang yang jauh seolah menjadi dekat di dunia 

virtual dan sebaliknya. Kondisi tersebut sering di keluhkan dan 

mendapat teguran dengan teman disekitarnya, jika mahasiswa 

pengguna smartphone terlalu asyik bermain dengan perangkatnya. Hal 

tersebut seperti yang disampaikan oleh mahasiswa bernama Choirul, 

sebagai berikut: 

“Iya, meskipun  tidak sering,  tapi pernah ada yang mengeluh 

ketika saya asyik menggunakan  smartphone. Saat itu sedang 

rapat kegiatan kampus kemudian ada pesan masuk, dan saya 

asyik menanggapi pesan yang masuk hingga ditegur teman 

saya” (Choirul, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

 

Hal serupa juga diungkapkan mahasiswi bernama Putri, yang 

sering dikeluhkan oleh temannya jika terlalu asyik bermain 

smarpthone: Kadang-kadang mereka suka mengeluh jika saya terlalu 

asyik menggunakan smartphone” (Putri, Hasil Wawancara 20 Juni 

2013). Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama Dwi, 

sebagai berikut: Iya.. kadang teman-teman saya sering mengeluh jika 

saya terlalu asyik (Dwi, Hasil Wawancara 20 Juni 2013).  

Masalah lain yang muncul dari penggunaan aplikasi IM dan 

media sosial adalah ketika menjadi addict atau “candu”. Seseorang 

menjadi bergantung terhadap penggunaan aplikasi tersebut.  Hampir di 

setiap kesempatan pengguna aplikasi smartphone selalu memantau 



119 

 

 

perangkatnya untuk mengetahui informasi yang masuk. Masalah akan 

muncul ketika smartphone tidak terkoneksi dengan internet, layanan 

IM  dan media sosial. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

mahasiswa bernama Mirza sebagai berikut: Terkadang sering terjadi 

lost communication , sehingga saya kadang khawatir  dengan apa yang 

terjadi dengan teman saya, karena saya jarang online (Mirza, Hasil 

Wawancara 10 Juni 2013). 

Masalah yang sama juga terjadi pada mahasiswa bernama 

Satria, jika layanan aplikasi smartphone-nya tidak terkoneksi: Akan 

“kudet” (kurang update) terhadap apa yang ada disekitar kita , 

contohnya informasi tugas kuliah dari dosen (Satria, Hasil Wawancara 

10 Juni 2013). 

Hal serupa juga diungkapkan oleh mahasiswi bernama 

Meilani, sebagai berikut: akan terjadi masalah, karena ada sesuatu 

yang hilang.. karena sudah kebiasan berkomunikasi dengan aplikasi 

smartphone” (Meilani, Hasil Wawancara 20 Juni 2013). 

Masalah juga akan muncul, ketika perangkat smartphone-nya 

tidak terkoneksi dengan layanan aplikasi IM dan media sosial. 

Terlebih jika perangkat tersebut sudah digunakan mahasiswa untuk 

melakukan bisnis online. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh 

mahasiswa bernama Takas, sebagai berikut: Tidak dapat menawarkan 

dagangan atau promosi, karena usaha saya ya hanya melalui BB ini 

saja . Jadi kesulitan untuk menjualnya (Takas, Hasil Wawancara 10 

Juni 2013). 
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Hal serupa juga diungkapkan mahasiswa bernama Budi yang 

mendapatkan masalah ketika tidak dapat online  

“Rasanya menjadi susah, akibatnya akan terhambat bisnisnya, 

ada yang memesan barang jadi tidak mengetahui, tiba-tiba jika 

saya aktif kan lagi  BBM-nya orang yang terlanjur pesan 

barang dengan saya bisa marah karena tidak segera dibalas. 

Orang lain yang ingin menghubungi saya menjadi susah” 

(Budi, Hasil Wawancara 19 Juni 2013). 

 

Dari pernyataan lima informan di atas, bahwa mahasiswa kota 

Magelang akan mendapatkan masalah jika selama beberapa waktu 

layanan aplikasi IM dan media sosial di smartphone-nya tidak 

terkoneksi (online). Penggunaan aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone justru dapat mengasingkan (alienasi) mahasiswa dengan 

dirinya atau kemanusiaannya. Dalam hal ini, seperti saat aplikasi IM 

dan media sosial tidak dalam keadaan terhubung (disconnect/offline) 

menimbulkan umpatan dan kekecewaan. Saat jaringan selulernya 

melambat dan mahasiswa tidak dapat menirim pesan di aplikasi IM, 

maupun media sosial, mahasiswa di kota Magelang akan mendapatkan 

masalah dan merasa gelisah. Mahasiswa pengguna aplikasi di 

smartphone juga menjadi out-of-date atau tertinggal informasi penting 

dari rekannya. Seakan-akan dengan tidak “hadirnya” mahasiswa di 

dunia simulasi akan membuat terasing dengan dirinya sendirin di 

dunia nyata.  

Dampak ketidak hubungan (disconnect/offline) bagi 

mahasiswa kota Magelang yang yang sudah mengandalkan aplikasi di 

perangkatnya sebagai etalase untuk berjualan adalah mahasiswa 
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menjadi kesulitan untuk menawarkan barang dan menanggapi 

permintaan pelanggan. Karena “mesin” IM dan media sosial di 

smartphone tidak hanya sebagai etalase virtual namun menjadi mesin 

reklame yang bekerja secara otomatis menarik minat pelangganya. Hal 

tersebut menandakan bahawa duni virtual sudah banyak 

mempengaruhi dan menjadi bagian kehidupan bagi mahasiswa, 

sehingga antara yan virtual dan nyata (real) menyatu dan menjadi 

susah untuk dibedakan. 

Tabel. 6 Dampak Penggunaan Aplikasi IM dan media sosial  

di smartphone pada Mahasiswa kota Magelang 

Dampak Positif Penggunaan 

Aplikasi IM dan media sosial di 

smartphone 

Dampak Negatif Penggunaan Aplikasi 

IM dan media sosial di smartphone 

1. Komunikasi menjadi lancar 

cepat dan mudah 

2. Mudah dalam menjalankan 

dan mendapatkan keuntungan 

dari bisnis online shop. 

3. Bertambahnya teman  

1. Keterasingan diri (alienasi) 

2. Ketergantungan pada teknologi 

3. Keterhubungan di dunia virtual 

4. hingga melampaui batas fisik, 

geografi dan teritori dapat berakibat 

pada hubungan dengan seseorang di 

sekitarnya. 

5. Menjadi individu “diam” dalam 

aktivitas sosialnya dikarenakan 

penggunaan aplikasi tersebut 

memudahkan  dalam  mendapatkan 

informasi hampir tidak perlu lagi 

banyak bergerak 

Sumber: Data Penelitian Juni 2031 
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C. Pokok-pokok Temuan Penelitian 

Setelah melihat berbagai data yang disebutkan dalam sub-bab 

sebelumnya, serta berbagai temuan-temuan yang ada dalam hasil penelitian, 

peneliti menyimpulkan bahwa simulasi realitas di kalangan mahasiswa kota 

Magelang melalui aplikasi  IM dan media sosial di smartphone dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Munculnya aplikasi IM dan media sosial di smartphone memudahkan 

mahasiswa dalam berkomunikasi dengan teman, keluarga dan akan 

menjadi peluang untuk bisnis. Adanya aplikasi tersebut juga membuat 

proses komunikasi mahasiswa menjadi menarik karena memiliki 

berbagai fitur canggih seperti tersedianya berbagai macam emoticon. 

Namun, tidak semua fasilitas dan fitur dari berbagai aplikasi tersebut 

dapat dinikmati mahasiswa karena kemampuan hardware smartphone 

yang tidak dapat menjalankan secara optimal untuk menjalankan 

software aplikasi terbaru. 

2. Intensitas penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone pada 

kalangan mahasiswa kota Magelang sangat tinggi. Mahasiswa kota 

Magelang setiap waktu dan dimana saja selalu mengaktifkan koneksinya 

terhadap layanan aplikasi IM dan media sosial di smartphone. Karena hal 

tersebut didukung kebutuhan mahasiswa kota magelang untuk 

memperoleh informasi lebih cepat dan mudah, sekaligus untuk keperluan 

bisnis onlineshop. 

3. Faktor yang menghambat komunikasi virtual melalui aplikasi 

smartphone tersebut adalah biaya yang dikeluarkan tidak sebanding 
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dengan keuntungan yang didapat, menjadikan tidak semua smartphone 

mahasiswa dalam keadaan online. Namun mahasiswa kota Magelang 

dapat memanfaatkan wifi. 

4. Komunikasi mahasiswa kota Magelang di dalam dunia virtual melalui 

aplikasi IM dan media sosial di smartphone lebih mudah, praktis, 

mempersingkat jarak tempuh, mempersingkat waktu, dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, namun komunikasi virtual sedikit dalam menampilkan 

ekspresi seseorang dibandingkan bertatap muka. 

5. Aktivitas mahasiswa kota Magelang pengguna aplikasi IM dan media 

sosial di dunia virtual untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, media 

pertemanan, mencari pertemanan, mencari informasi, merencanakan 

kegiatan, menyampaikan informasi, mencari hiburan, tempat promosi, 

berinteraksi sesama komunitas dan sebagai onlineshop. 

6. Dampak positif yang muncul pada mahasiswa kota Magelang dari 

penggunaan aplikasi IM dan media sosial di smartphone yaitu, mudah 

dalam berkomunikasi, bertambahnya teman, dan mahasiswa kota 

Magelang mendapatkan keuntungan dari bisnis onlineshop dengan 

mudah. Dampak negatifnya yaitu,  ketergantungan terhadap teknologi, 

tidak up-to-date terhadap informasi, (alienasi) keterasingan diri, dan 

bisnis onlineshop tidak dapat beroperasi ketika perangkat smartphone 

dalam keadaan offline.  


