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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Munculnya teknologi web 2.0 dalam perkembangan internet yang dicetuskan oleh 

O’Reilly Media pada tahun 2004 telah membawa seluruh dunia berkomunikasi secara 

online dengan menggunakan new media yang kita kenal sebagai Internet. Seperti paper 

yang ditulis oleh Fajar Junaedi (2011: 78-79) dalam buku Komunikasi 2.0 “Teoritisasi dan 

Implikasi” dengan judulnya yaitu Teoritisasi Baru Pornografi: Pornografi 2.0, ada beberapa 

hal yang membedakan web 2.0 dengan web generasi sebelumnya (web 1.0 yang dikenal 

sebagai World Wide Web) yaitu sebagai berikut. Pertama, web 2.0 menyediakan aplikasi 

yang memungkinkan pembaca secara langsung menanggapi dan tanggapan tersebut 

langsung ditayangkan. Kedua, web 2.0 mengumpulkan kekayaan intelektual bersama, 

melalui tanggapan pembaca yang memberikan sumbang saran tanpa harus mengetahui 

pemograman HTML (Hyper Text Mark up Language yaitu bahasa pemograman untuk 

menyusun konten suatu web). Ketiga, jaringan yang semakin besar dari pengguna 

menjadikan konten akan berkembang semakin cepat dalam waktu singkat saat konten 

tersebut ditanggapi orang lain. 

Perkembangan teknologi internet ini merupakan salah satu bentuk dari globalisasi 

yang mengarah pada konvergensi teknologi komunikasi dan media. Dalam Jurnal Teknik 

Industri Vol.12 yang ditulis oleh Machmud Muslimin (2011:57) dengan judul 

“Perkembangan Teknologi dalam Industri Media”, globalisasi yang terjadi saat ini, 

berdampak pada semua aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana manusia 

memperoleh dan menyampaikan informasi. Ketika dunia menjadi kosmopolitan, sehingga 

tercipta keseragaman budaya yang membuat komunikasi manusia saling mempengaruhi 

meskipun tempat tinggal itu sangat jauh. Salah satu tuntutan globalisasi adalah informasi 

dapat diakses oleh seluruh masyarakat. 

Dengan hadirnya internet, globalisasi informasi pun mendorong terbentuknya 

‘masyarakat informasi’, yaitu sebuah paradigma yang secara sosial-ekonomi 

merestrukturisasi ruang  dan waktu dimensi tradisional, di mana masyarakat hidup, 

bekerja, dan berinteraksi (Loader, 1998). Masyarakat informasi diartikan sebagai 

sekelompok orang dalam suatu bangsa yang mayoritas angkatan kerjanya terdiri dari 

pekerja informasi, di mana informasi merupakan elemen paling penting (Rogers yang 

dikutip oleh Nasution, 1989). Dengan demikian, tidak heran penggunaan internet 
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berkembang sangat pesat setiap tahunnya. Seperti data statistik yang diakses dalam 

Internet World Stats berikut ini:

Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Asia1

Data di atas menunjukkan 44,8% pengguna internet terbanyak adalah negara Asia 

dengan jumlah 1.076.681.059 per 30 Juni 2012. Termasuk di dalamnya negara Indonesia 

yang menyumbang 55.000.000 penduduk yang aktif menggunakan internet. Menteri 

Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dalam acara INAICTA 

2013, membeberkan fakta bahwa di Indonesia sudah ada 62,9 juta pelanggan layanan 

internet (Taufiqqurakhman, 2013)2.

Beralihnya minat masyarakat ke internet antara lain karena daya tarik dari situs-

situs jejaring sosial seperti facebook dan twitter yang semakin berjamur di dunia maya. 

Data dari Nielsen mencatat pengguna facebook tahun 2009 di Indonesia meningkat hampir 

700 persen sejak tahun lalu. Demikian juga pengguna twitter naik hingga 3.700 persen. 

Kebanyakan penggunanya adalah mereka yang berusia 15-39 tahun (Anonim1)3. Pada 

tahun 2010, Yahoo Net Index Study (2010) juga menempatkan Indonesia sebagai yang 

terdepan dalam online growth di Asia Tenggara. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia 

merupakan negara yang berpotensial menjadi the world’s fastest growing mobile consumer 

markets (Takdir, 2010).

1Internet World Stats. 2012. Internet Users in Asia 2012 Q2. http://www.internetworldstats.com/stats3.htm. 
diakses pada 31 Maret 2013, pukul 24.48 WIB.
2Taufiqqurakhman, Ahmad. 2013. Inilah Jumlah Pengguna Media Sosial di Indonesia. 
web.inilah.com/read/detail/1958027/inilah-jumlah-pengguna-media-sosial-di-indonesia#.UVxbwjes3SU, 
diakses pada 3 April 2013, 23.47 WIB.
3Anonim1. Penetrasi Internet di Indonesia Naik Dua Kali Lipat. 
http://tekno.kompas.com/read/2009/12/08/13553071/pengguna.internet.melonjak.17.persen, diakses pada 26 
Mei 2013, 14.00 WIB.
4Takdir, Muhammad. 2010. Genitnya Facebook Indonesia. dalam Tri Wahono (ed).
http://tekno.kompas.com/read/2010/07/07/15525015/Genitnya.Facebook.Indonesia, diakses pada 31 Maret 
2013, pukul 23.44 WIB.
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Perkembangan internet tersebut umumnya didominasi oleh para remaja. Mereka 

menggunakan internet tidak hanya untuk mendapatkan informasi tapi juga berkomunikasi 

secara online. Sebuah kajian pada tahun 2003 yang dilakukan oleh Harris Interactive and 

Teenage Research Unlimited untuk perusahaan media internet Yahoo! menemukan bahwa 

anak muda berusia 13-24 tahun menghabiskan lebih banyak waktu online setiap minggu 

dibandingkan menonton televisi, yaitu 17 jam banding 14 jam (Hernandez, 2007). 

Mahasiswa merupakan salah satu yang memberikan sumbangsih terhadap keaktifan dalam 

menggunakan internet. Mereka memanfaatkan media sosial berkumpul secara virtual

dengan teman-teman atau komunitasnya. Banyak situs yang dapat dipakai untuk 

berhubungan dengan orang lain di belahan dunia mana pun seperti Facebook, Twitter, 

MySpace, Google+ dan lainnya yaitu Tumblr. 

Tumblr hadir pada 1 November 2007 sebagai sebuah platform blog oleh David 

Karp. Kini Tumblr mencapai prestasi terbaru, masuk daftar 50 situs yang paling dikunjungi 

di U.S serta mencapai jumlah pengguna sekitar 6 juta orang serta 1,5 milyar pageviews

sebulannya. Perkembangan pesat ini juga menjadi daya tarik di Indonesia. Seperti yang 

diungkapkan dalam DailySocial.net bahwa layanan blogging, simpleblog serta microblog

menjadi penting di Indonesia khususnya untuk bidang penjualan. Kalau melihat dari 

screenshot di bawah ini, bisa dilihat penyebaran pengguna Tumblr termasuk dot yang ada 

di Indonesia (Baskoro, 2010)5.

Gambar 2. Jumlah Pengguna Tumblr di Seluruh Dunia

5Baskoro, Wiku. 2010. Tumblr: 1.5 Miliar Pageviews Serta Top 50 Site di U.S. 
http://dailysocial.net/post/tumblr-1-5-miliar-pageviews-serta-top-50-site-di-u-s, diakses pada 27 November 
2012, pukul 22.54 WIB.
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Bertambahnya pengguna Tumblr di Indonesia didukung dengan kehadiran 

komunitas Tumblr dari masing-masing daerah dan kemudian komunitas nasional yang 

menamakan dirinya sebagai Komunitas Tumblr Indonesia. Hal ini menandakan bahwa 

Tumblr akan menjadi salah satu situs microblogging yang diminati di Indonesia karena 

layanan tumblelog yang diberikan gratis sehingga pengguna dapat memposting foto, quote, 

video, chat, audio, link bahkan memposting di jejaring sosial lainnya dengan cepat. Tumblr 

“YeahMahasiswa” menjadi Tumblr yang mengkhususkan dirinya dalam menggambarkan 

kehidupan mahasiswa. YeahMahasiswa memiliki jumlah followers sebanyak 22.659 dan 

sekitar 2.489.958 orang menjadi fanpage melalui akun Facebook (30 September 2012), 

selain itu di akun Twitter yaitu @yeahmahasiswa sebanyak 140.293 (16 September 2012). 

Data diatas menunjukkan peminat Tumblr “yeahmahasiswa” cukup banyak.

Selain itu, fenomena internet meme menjadi salah satu pendukung dalam menarik 

massa untuk melihat bahkan berinteraksi dalam situs Tumblr “yeahmahasiswa” dan ini 

menjadi salah satu kegemaran baru anak muda untuk menyatakan pendapat yang 

berlawanan dan menjadikannya sebagai komentar publik. Internet meme menjadi budaya 

baru bagi sebagian besar kehidupan remaja. Mereka menggambarkan aktivitas yang 

mereka lakukan atau mengungkapkan perasaan dengan menggunakan ikon-ikon yang telah 

disediakan dalam KnowYourMeme. Biasanya pemakaian ikon dibuat komik hitam putih 

yang berisi ekspresi-ekspresi baik berupa sindiran, ejekan dan sifatnya humor sehingga 

sering disebut sebagai komik Meme atau Rage Comic. Fenomena komik meme tersebut 

juga diadaptasi oleh para pengguna Tumblr “YeahMahasiswa” dengan fokusnya adalah 

kehidupan mahasiswa.

Tumblr ini pertama kali dibuat pada 30 Desember 2010, yang berisikan gambar 

berupa karakteristik mahasiswa serta tingkah lakunya selama berkuliah. Pada awal 

pembuatannya, pemilik blog mem-posting sekitar 19 post dan dipublikasikan ke Tumblr. 

Kemudian pada tahun 2011 sekitar 1.083 post, dan hingga tahun 2012 ada sekitar 400 post 

(bertambah setiap hari). Mahasiswa mengekspresikan pendapatnya dengan berbagai 

macam jenis meme yang dilanjutkan dengan mem-posting di Tumblr, bahkan ada yang 

mem-posting-nya kembali di jejaring sosial lainnya seperti Facebook dan Twitter.

Dalam tulisannya mengenai “Media Sosial dan Presentasi Diri”, Jandy E. Luik

(Fajar Junaedi (Ed), 2011: 114-116, 119) mengatakan beragam praktek bisa dilakukan oleh 

setiap individu terhadap media sosial. Setidaknya perkembangan teknologi sampai saat ini 

memungkinkan kehadiran pengguna di media sosial hanya masih sebatas representasi 

dirinya. Jandy mengutip pernyataan Boyer (2006:4), bahwa dalam presentasi diri, media 
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sosial dipandang sebagai perpanjangan diri pengguna (baik individu, kelompok, atau 

institusi). Inilah yang menarik dari media sosial, yaitu sesama pengguna akan memiliki 

konstruksi identitas masing-masing. Presentasi diri (impression management) merupakan 

sebuah tindakan menampilkan diri yang dilakukan oleh individu untuk mencapai sebuah 

citra diri yang diharapkan. Presentasi diri ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok 

individu tim/ organisasi. Jika presentasi diri ini dibawa dalam kehidupan virtual, dalam hal 

ini di World Wide Web, maka terbentuk sebuah identitas virtual (virtual identity).

Pengguna media sosial akan menata media yang dipakai selayaknya sebuah ‘ruang tamu’, 

bahkan ‘kamar’ bagi para pengunjungnya. Penataan ini juga dapat terlihat dalam Tumblr 

“yeahmahasiswa” ini dimana mahasiswa menjadi objek representasi dalam dunia maya. 

Gambaran mengenai kehidupan mahasiswa ini dapat menarik massa seperti remaja yang 

berstatus mahasiswa (followers) untuk membuka situs ini bahkan sampai berinteraksi 

langsung dengan penggunanya.

Interaksi yang berlangsung akan menghasilkan hubungan sosial yang saling 

bergantung satu sama lain sehingga membentuk komunitas virtual. Menurut Littlejohn dan 

Foss (2008: 292-293), dikutip oleh Rahardjo (Fajar Junaedi (ed), 2011) dalam tulisannya 

yang berjudul “Isu-isu Teoritis Media Sosial” tentang New Media Theory yang 

memberikan penjelasan tentang dua pandangan dominan tentang perbedaan-perbedaan 

antara the first media age yang menekankan pada siaran (broadcast) dengan the second 

media age yang menekankan pada jejaring (networks). Kedua pandangan tersebut adalah 

pendekatan interaksi sosial dan pendekatan integrasi sosial. 

Pendekatan interaksi sosial membedakan media dalam konteks seberapa dekat 

dengan model interaksi tatap muka. Media baru bersifat interaktif dan menciptakan 

komunikasi yang lebih pribadi. Kemudian secara integrasi sosial, pendekatan ini 

mencirikan media dalam konteks ritual: bagaimana orang menggunakan media sebagai 

sebuah cara untuk menciptakan komunitas. Partisipasi yang terjadi merupakan sebuah 

perspektif komunikasi secara ritual, dimana komunikasi ini dilakukan untuk memelihara 

kebersamaan dan solidaritas komunitas. 

Jadi, dalam komunitas virtual, komunikasi yang mereka lakukan adalah berupa 

komunikasi ritual yang menurut Ibnu Hamad (2010:21), para partisipan dalam komunikasi

ini dilibatkan agar menjadi bagian komunitas yang merasa saling memiliki, menjadi 

“jama’ah” dari komunitas tersebut. Kegiatan komunikasi (penggunaan pesan) ini adalah 

untuk berbagi (sharing), partisipasi, asosiasi, persahabatan (fellowship), memelihara 

keyakinan yang sama (the possesion of common faith). Dengan keadaan demikian, dalam
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komunikasi ritual penggunaan pesan lebih dimaksudkan untuk memelihara suatu 

komunitas, bukan untuk sekadar disebarluaskan. Sama seperti halnya Tumblr 

“yeahmahasiswa” dengan komunitas virtualnya yaitu mahasiswa. Mereka mengadakan 

komunikasi secara ritual dengan menggambarkan kehidupan mereka sendiri sebagai 

mahasiswa. Mereka berbagi pengalaman dan mengekspresikan pendapat sehingga 

menciptakan pandangan umum yang sama dengan mahasiswa lainnya.

Untuk beberapa orang, komunitas virtual mengendalikan potensi emansipatorisnya, 

memungkinkan orang untuk menghindari prasangka, rasa takut, dan represi yang dialami 

melalui hidup sehari-hari. Komunitas virtual memberi kontribusi dengan 

mendemonstrasikan bahwa komunitas tidak terikat oleh lokasi geografis tapi dapat eksis 

melalui komunikasi yang termediasi (Hartley, 2010:165-166). Hal ini terbukti dari 

hadirnya Tumblr “yeahmahasiswa” dari Desember 2010 dan masih tetap eksis sampai 

sekarang dengan posting-an gambar-gambar yang makin beraneka ragam.

Penggunaan Tumblr ini merupakan salah satu contoh media sosial yang

dimanfaatkan menjadi sebuah ruang publik di dunia maya untuk mengekspresikan 

pendapat dan pengalaman individu atau kelompok dalam menggambarkan kehidupan 

mahasiswa. Ekspresi yang mereka gambarkan juga sekaligus menggambarkan sistem 

pendidikan di Indonesia di era modern ini.

Dalam bukunya “Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional 

dalam Pusaran Kekuasaan”, Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed (2009) menyatakan bahwa 

pendidikan merupakan suatu hal yang sangat esensial dalam proses pemanusiaan dalam 

masyarakat yang berbudaya. Dalam era globalisasi yang telah memasuki dewasa ini terjadi 

perubahan yang dahsyat dalam kehidupan masyarakat. Di dalam era globalisasi ini terjadi 

loncatan-loncatan atau transformasi nilai-nilai kehidupan dan oleh sebab itu juga terjadi 

perubahan dalam proses pemanusiaan atau pendidikan.

Benni Setiawan (2006: 63-64) mengutip pernyataan Prof. Driyarkara mengenai 

pendidikan. Pendidikan berarti memasukkan anak ke alam nilai-nilai, juga memasukkan 

dunia nilai ke jiwa anak. Pendidikan di sini, sebagai suatu bentuk hidup bersama, berarti 

pemasukan manusia muda ke alam nilai-nilai dan kesatuan antarpribadi yang 

mempribadikan. Mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan orang yang

bertanggung jawaw kepada anak agar mereka menjadi dewasa (Driyarkara, 1980).

Dalam pengertian pendidikan seperti ini, hubungan antara pendidik dan yang 

dididik adalah dialogis, saling mengembangkan dan membantu. Dalam proses pendidikan, 

anak didik terus berpartisipasi, aktif dan tidak diposisikan sebagai objek. Inilah yang 
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terjadi dalam pendidikan yang berdasarkan filsafat konstruktivisme. Menurut filsafat 

konstruktivisme, anak didik harus aktif membentuk pengetahuan mereka sendiri dan juga 

aktif mengembangkan diri mereka. Dalam pengertian ini, peran guru lebih sebagai 

moderator atau fasilitator agar proses pendidikan berjalan lancar dan efektif (Suparno, dkk, 

2001:53).

Guru di sekolah mempunyai andil yang cukup signifikan dalam mengembangkan 

bakat dan minat peserta didik. Guru bukan orang yang serbabisa dan tidak mau menerima 

sanggahan dan kritikan dari peserta didik. Guru harus dapat menampung aspirasi peserta 

didik sehingga terjalin suasana harmonis di antara peserta didik dan guru. Namun, 

kenyataannya, proses pendidikan yang selama ini terjadi cenderung monoton, indoktrinatif, 

teaching-centered, top-down, sentralistik, mekanis, verbalis, kognitif, dan misi pendidikan 

yang mengalami misleading (Setiawan, 2006: 64-65).

Dambaan akan sistem pendidikan yang baik untuk menciptakan lulusan-lulusan 

manusia yang memiliki nilai-nilai baik sangat sulit untuk diterapkan sekarang. Hal ini 

dikarenakan hubungan pendidik dan peserta didik yang tidak harmonis. Peserta didik pun 

tidak bisa diharapkan. Mereka banyak disibukkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat 

bagi diri, keluarga, bangsa dan negara, seperti berkumpul membicarakan hal-hal yang 

kurang bermanfaat, tawuran, merokok hingga mengonsumsi narkoba (Setiawan, 2006: 59). 

Melihat dinamika sistem pendidikan di Indonesia yang begitu pelik, maka penulis 

akan mengambil beberapa isi Tumblr “YeahMahasiswa” ini yang menggambarkan relasi 

dosen dan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana pola pendidikan yang terjadi di 

perguruan tinggi Indonesia sekarang melalui perspektif followers sebagai pelaku yang 

membuat komik meme  dan diunggah ke Tumblr ini yang menceritakan kehidupan 

perkuliahan mahasiswa. Diharapkan dengan mengangkat wacana kehidupan mahasiswa 

dalam Tumblr ini, penulis dapat menjelaskan bagaimana pengguna media sosial

menggambarkan dirinya sebagai mahasiswa dan sosok dosen dalam dunia perkuliahan di 

masa sekarang sebagai objek wacana di media sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana relasi dosen dan mahasiswa dalam Tumblr “YeahMahasiswa” 

yang digambarkan melalui komik meme?
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1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi dosen dan mahasiswa 

dalam Tumblr “YeahMahasiswa” yang digambarkan melalui komik meme.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui relasi dosen dan mahasiswa dalam Tumblr “YeahMahasiswa” 

tersebut, maka manfaat yang akan didapat adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi khususnya new media (social networking) sebagai media 

yang menggunakan wacana untuk menampilkan kekuasaan dan representasi 

kelompok dalam dunia maya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dari peneliti sekaligus menjadi 
bahan referensi untuk penelitian-penelitian mahasiswa khususnya Ilmu Komunikasi 
di masa yang akan datang.


