
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kehadiran media sosial telah mengubah serta menggeser segala aspek 

kehidupan masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut, sekarang  

masyarakat berada pada arus perubahan yang sangat cepat akibat media sosial. Media 

sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya 

(internet) yang memungkinkan para pengguna media sosial berkomunikasi, 

berinteraksi, saling kirim pesan, membuat profil, melihat daftar pengguna yang 

tersedia, saling berbagi, dan membangun jaringan sosial. 

Sebagai salah satu media komunikasi, media sosial sangat diminati oleh 

masyarakat kerena kemudahan serta fitur-fitur yang ditawarkannya. Kini media sosial 

berkembang sangat pesat terbukti dengan kehadiran berbagai macam media sosial 

seperti facebook, twitter, path, instagram, skype, line, dan lain-lain. 

Media sosial memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi dengan mudah 

dilakukan tanpa harus berada pada ruang dan waktu yang bersamaan. Mereka dapat 

menjalin hubungan pada siapa saja serta kapan saja mereka mau. Keadaan seperti ini 

di sadari atau tidak sedikit banyak telah mengubah pola interaksi pada masyarakat 

Indonesia, terutama mereka yang menggunakan media sosial sebagai media interaksi. 

Dikalangan mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed, media sosial 

facebook banyak digunakan sebagai media berinteraksi dengan teman-teman baik 
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teman kuliah ataupun teman yang di konfirmasi di akun facebook-nya, 

mengikuti group atau komunitas yang diminati dalam facebook baik dalam kampus 

maupun luar kampus, dan lain-lain.  

Media sosial sebagai salah satu media interaksi  pada mahasiswa Pendidikan 

Antropologi 2013 Unimed, tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan 

inspirasi, tapi juga ekspresi diri, pencitraan diri, ajang curhat dan keluh-kesah. Status 

terbaik di media sosial adalah update status yang informatif dan inspiratif. Pencitraan 

diri melalui media sosial banyak dilakukan penggunanya untuk menampilkan citra 

diri yang diinginkan. Mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed melihat ini 

sebagai sarana kegiatan dalam mempresentasikan diri untuk menyampaikan kesan 

pada orang yang melihatnya.  

Presentasi diri di dunia maya merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan dan 

belakangan menjadi marak, terkhusus dikalangan mahasiswa Pendidikan Antropologi 

2013 Unimed. Hal ini dapat dilihat bahwasanya terjadi perubahan pola interaksi yang 

dahulu presentasi diri dilakukan  melalui interaksi secara langsung. Namun sekarang 

kebanyakan orang terkhusus mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed 

mempresentasikan dirinya melalui media sosial facebook, dengan begitu kegiatan 

presentasi diri dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, tanpa harus bertatap muka 

dengan orang lain dan cakupannya lebih luas. Semua kegiatan ini menjadi sebuah 

tindakan yang tidak bisa dikatakan spontan, tetapi melalui sebuah proses yaitu 

kegiatan berfikir, memilih, mencocokan, serta tindakan demi menampilkan atau 

mencitrakan diri terhadap orang lain dengan sempurna.  
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Banyak cara yang bisa dilakukan pengguna media sosial facebook dalam 

mempresentasikan dirinya agar terlihat citra yang baik sesuai keinginan sang 

pengguna facebook. Demikian juga halnya dengan mahasiswa Pendidikan 

Antropologi 2013 Unimed, mereka memiliki cara tersendiri dalam memberikan citra 

serta mengeskpresikan dirinya melalui media sosial facebook, hal ini mengartikan 

bahwa  setiap orang menampilkan konsep citra serta ekspresi diri yang berbeda-beda. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian tentang presentasi 

diri yang dilakukan oleh mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed dalam 

membentuk sebuah citra pada publik dunia maya melalui media sosial facebook.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Kehadiran media sosial yang sangat diminati masyarakat telah membawa 

masyarakat pada arus perubahan yang sangat cepat 

2. Beragam  media sosial seperti facebook, twitter, path, instagram, skype, line 

dan lainya telah menghilangkan jarak dan waktu dalam interaksi 

3. Mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed banyak menggunakan 

facebook sebagai media interaksi 

4. Mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed dalam menggunakan 

facebook tidak hannya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, 

tetapi juga sebagai media presentasi diri dalam membentuk sebuah citra 
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5. Cara yang dilakukaan mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed 

dalam membentuk sebuah citra melalui media sosial facebook 

 

1.3 Pembatasan Masalah  

Agar tidak terlalu luas dan lebih terarah, maka yang menjadi pembatasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Mahasiswa Pendidikan Antopologi 2013 Unimed dalam menggunakan 

facebook tidak hanya di manfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, 

tetapi juga sebagai media presentasi diri dalam membentuk sebuah citra. 

2. Cara yang dilakukaan mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed 

dalam membentuk sebuah citra melalui media sosial facebook 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijelaskan di atas adapun 

rumusan masalahnya yaitu: 

1. Bagaimana mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 Unimed memanfaatkan 

facebook sebagai media presentasi diri dalam membentuk sebuah citra? 

2. Bagaimana cara yang dilakukaan mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 

Unimed dalam membentuk sebuah citra melalui media sosial facebook? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami mahasiswa Pendidikan Antropologi 2013 

Unimed memanfaatkan facebook sebagai media presentasi diri dalam 

membentuk sebuah citra 

2. Untuk mengetahui dan memahami cara yang dilakukan mahasiswa 

Pendidikan Antropologi 2013 Unimed dalam membentuk sebuah citra melalui 

media sosial facebook. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis maupun pembaca mengenai Media Sosial (Stdudi Deskriptif 

Presentasi Diri Penggunaan Facebook Pada Mahasiswa Antropologi 2013 

Unimed) 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya mengenai Media Sosial (Stdudi 

Deskriptif Presentasi Diri Penggunaan Facebook Pada Mahasiswa 

Antropologi 2013 Unimed) 

 


