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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Pandemi Covid-19 mengubah segalanya, termasuk pola dan tatanan

kehidupan masyarakat dunia. Pola hidup bersih,

tatanan berkomunikasi,

pergaulan,

baru,

pendidikan,

serta

pemanfaatan

media

yaitu

Internet.

Penggunaan internet, merupakan sarana untuk mengoperasikan media baru yang
banyak dipakai masyarakat pada saat ini, tanpa internet media baru tersebut tidak
dapat diaplikasikankan. Teknologi komunikasi ini banyak dipakai karena dapat
digunakan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, dan tentunya mudah
digunakan, namun tetap dituntut

keterampilan khusus. Media internet sangat

melekat di masyarakat, karena dapat berkomunikasi dari dalam negeri hingga ke
luar negeri dan mengetahui informasi di belahan dunia, serta menjalin kerjasama
untuk mempromosikan suatu produk ataupun jasa. Internet juga dirujuk sebagai
ruang maya atau informasi super cepat (information superhigway), dan
memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Ini merupakan jaringan
global dari komputer-komputer yang saling terhubungkan dimana satu jaringan
yang terhubung dengan sebuah jaringan, dari ribuan komputer lain, dan
terhubungkan dengan berbagai jaringan. Masyarakat modern saat ini hampir
tidak mungkin tidak terkena paparan media. Disadari atau tidak, media dengan
segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan
perkembangan jaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang.
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NewMedia yang terdiri atas teknologi berbasis komputer. Teknologi komunikasi
initermasuk e-mail, internet, televisi kabel digital, teknologi video seperti DVD,
pesaninstan, HP, media sosial (Twitter, Facebook, WhatsAPP, IG). Media baru
belakangan ini, membuat khalayak mengembangkan bisnis,ataupun informasi,
melalui media berteknologi canggih. Komunikasi massa (masscommunication)
adalah komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan saluran saluran
komunikasi ini.
Berkembangnnya media baru tidak lepas dari dari dampak kemajuan
komunikasi massa itu sendiri yang didukung dan bersinergi

dengan kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi. Pada awalnya komunikasi massa ditujukan
kepada sejumlah audiens yang tersebar, heterogen,dan anonim melalui media
massa cetak atau elektronik sehingga pesan yang samadapat diterima secara
serentak dan sesaat. Menurut Mulyana (2007:83), komunikasi massa

adalah

komunikasi yang menggunakan media massa, baik cetak (surat kabar,
majalah) atau elektronik (radio, televisi), berbiaya relatif mahal, yang
dikelola oleh suatu lembaga atau orang
ditujukan

kepada

yang dilembagakannya,

yang

sejumlah besar orang yang tersebar dibanyak tempat,

anonim, dan heterogen. Walaupun komunikasi massa biasanya merujuk pada
surat kabar, video,Cassette Display, ROM, dan radio dan sekarang melebar
kepada media baru (new media).
Dengan berkembangnya media terutama media massa online yang yang
didalamnya terdapat unsur komunikasi, yang pada awalnya komunikasi dalam
media berjalan hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati
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konten yang disajikan sumber media. Namun seiring perkembangan jaman,orang
awam sebagai penikmat media tidak lagi hanya bisa menikmati konten dari
media yang terpapar padanya,namun sudah bisa ikut serta mengisi konten di
media tersebut. Muncul dan berkembangnya internet membawa cara komunikasi
baru di masyarakat. Media sosial hadir dan mengubah paradigma berkomunikasi
dimasyarakat saat ini. Komunikasi tak terbatas jarak, ruang dan waktu. Bisa
terjadi dimana saja, kapan saja, tanpa harus tatap muka. Bahkan media sosial
mampu meniadakan status sosial, yang sering kali dapat menghambat komunikasi.
Hadirnya Twitter, Facebook, WhatsAPP(WA), Instagram (IG) dan sejenisnya,
orang-orang tidak harus bertemu, namun dapat saling berinteraksi. Jarak tak
lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi.
Berkomunikasi dengan menggunakan media baru

dalam interaksinya

dapat berupa komunikasi antar individu, atau dapat juga menggunakan
komunikasi kelompok (group) menurut Morissan, (2009: 141) adalah proses
sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil keputusan dengan
menekankan hubugan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran (output)
kelompok. Komunikasi kelompok berfungsi dalam sejumlah hal yang akan
menentukan atau memutuskan hasil- hasil yang dicapai kelompok. Kelompok
atau komunitas adalah sebuah wadah yang menampung orang-orang dan objekobjek, orang-orang dalam organisasi yang berusaha mencapai tujuan bersama.
Menurut Kertajaya Hermawan (2008: 34) kelompok adalah beberapa orang yang
saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah
kelompok terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota kelompok tersebut
karena

adanya

kesamaan
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interest

atau

values.

Mempelajari komunikasi yang efektif pada dasarnya adalah berusaha
memahami apa yang menyebabkan orang lain berperilaku sebagaimana yang ia
lakukan. Menciptakan komunikasi yang baik diperlukan kemampuan komunikasi
seperti menulis, membaca, berbicara, mendengarkan, dan berpikir (kemampuan
bernalar), seperti halnya pada saat perkuliahan. Menciptakan hubungan yang
harmonis, antara dosen dan mahasiswa tidak hanya dilakukan di depan kelas,
tetapi juga dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar yang lainnya seperti,
pertemuan diluar jam perkuliahan yang bersifat komunikasi dua arah.
Dalam perkuliahan non tatap muka

yang bersifat komunikasi dua arah

terdapat beberapa flatform media massa online yang dapat dipergunakan
dintaranya :
1. Twitter. Fiturnya Secara standar, kicauan (tweet) pengguna dapat terlihat oleh
umum, namun pengguna dapat membatasi pengiriman kicauan hanya bagi
pengikut mereka. Pengguna bisa "berkicau" melalui situs Twitter, aplikasi
eksternal yang kompatibel (seperti untuk telepon pintar), ataupun melalui
layanan pesan singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu.
Layanan-layanan tersebut bersifat gratis, kecuali layanan SMS, yang
dikenakan biaya oleh penyedia layanan seluler. Konten Twitter antara lain
Celotehan tak berarti – 40%, Percakapan – 38%, Pesan berulang/retweet –
9%, Promosi diri – 6%, Spam – 4%, Berita – 4%, sedangkan formatnya
Pengguna dapat mengelompokkan
atau

jenis

kicauan

menurut

topik

dengan menggunakan tagar (hashtag) – kata atau frasa

yang diawali dengan tanda "#". Sedangkan
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tanda "@",

yang

diikuti

dengan nama

pengguna,

digunakan

untuk mengirim atau membalas

kicauan pada pengguna lain. Untuk memosting ulang kicauan pengguna lain
dan membaginya pada pengikut sendiri, terdapat fitur retweet, yang
dilambangkan dengan "RT".

Pada akhir 2009, Twitter menambahkan fitur

"daftar" (list), yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan membalas
kicauan pada daftar pengguna, bukannya pada pengguna secara perorangan.
(Wikipedia).
2. Facebook. Memiliki fitur berupa : Message and Inbox, Notification, Facebook
Phone, Poke, Status Update, Wall. Konten dari Facebook antara lain :
hiburan, inspirasi, pendidikan, percakapan, promosi. Sedangkan formatnya
pengguna diharuskan untuk “menambah pertemanan” satu sama lain.
3. Instagram. Memiliki fitur berupa : pengikut, mengunggah foto, kamera, efek
foto, judul foto, arroba, label foto, perlombaan, publikasi kegiatan sosial,
publikasi organisasi, geotagging, jejaring sosial, tanda suka, dan popular.
(Wikipedia). Untuk formatnya, hampir sama dengan Twitter, dimana tanda
tagar “#” digunakan untuk pengelompokkan post, sedangkan tanda “@”
diikuti dengan nama pengguna digunakan untuk menandakan seseorang di
dalam post.
4.

Zoom. menyediakan layanan konferensi jarak jauh yang menggabungkan
konferensi video, pertemuan online, obrolan, dan kolaborasi seluler.

5.

Google

Classroom.

Adalah

serambi pembelajaran

campuran yang

diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan
untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan
dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google sudah
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melakukan pemberitahuan mengenai antarmuka pemrograman aplikasi dari
sebuah ruang kelas dan sebuah tombol berbagi untuk situs web sehingga
pihak kepengelolaan sekolah beserta para pengembang diperkenankan supaya
melakukan penerapan lebih lanjut terhadap Google Classroom.
6. Google Meet. Adalah sebuah platform

komunikasi

yang

dikembangkan

oleh Google yang termasuk perpesanan instan, percakapan video, SMS dan
fitur VOIP. Aplikasi ini menempatkan tiga produk perpesanan yang jasanya
turut dikembangkan oleh Google, termasuk Google Talk, GoogleMessenger
(sebelum nya: Huddle), dan Hangouts, sebuah aplikasi percakapan video
yang dihadirkan pada Google+. Google menyatakan bahwa Hangouts di
desain untuk "masa depan" produk komunikasi jarak jauh, Google Voice.
Para pengguna Google Hagouts dapat berkomunikasi dengan akun Google+
mereka.
7. WhatsApp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari
fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa
dipergunakan di ponsel lama tetapi mempunyai fitur yang beragam dalam
berkomunikasi. Meskipun merupakan aplikasi pesan instan, ada yang unik
dari WhatsApp yaitu sistem pengenalan kontak, verifikasi dan pengiriman
pesan tetap dilakukan melalui nomor ponsel yang sudah terlebih dahulu
didaftarkan. Cara ini berbeda dengan BBM yang menggunakan PIN, ataupun
LINE yang selain nomor ponsel juga mendukung email, dan nama pengguna.
WhatsApp

mempunyai
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beberapa

fitur:

a. Mengirim pesan teks
b. Mengirim foto dari galeri ataupun dari kamera
c. Mengirim video
d. Mengirimkan berkas-berkas kantor atau yang lainnya
e.

Menelpon melalui suara, termasuk mengirim pesan suara Anda
yang dapat didengarkan oleh penerima setiap saat.

f.

Berbagi lokasi memanfaatkan GPS

g.

Mengirimkan kartu kontak

h.

WhatsApp juga mendukung beberapa emoji, namun untuk stiker,
WhatsApp tergolong minimalis.
Dalam hal ini, WhatsApp dari segi pendaftaran, penggunaan, dari segi fitur,

konten, format penggunaan lebih mudah juka dibandingkan dengan Twitter,
Facebook, dan Instagram. Isi dari pesan tidak terbatas dan dapat mengirim
gambar, stiker, file, dan bisa melakukan video call. Maka kami lebih memilih
WhatsApp daripada media sosial lain.
Program perkulihan Pada Program Pasca Sarjana Magister

Ilmu

Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) pada setiap semesternya
terdiri dari 14 kali pertemuan, 12 kali tatap muka, 1x Ujian Tengah Semester, dan
1x Ujian Akhir semester.
Namun Seiring dengan penyebaran Pandemi Covid 19 yang terus
meningkat pada pertengahan bulan Maret 2020 terutama di Provinsi DKI Jakarta
dan sekitarnya maka Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan
sekolah negeri maupum swasta dan perguruan tinggi negeri maupun swasta juga
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ditutup, dan diliburkan. Seiring dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB).
Dengan kondisi yang tidak dimungkinkan untuk pembelajaran tatap muka
maka Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr.
Moestopo ( Beragama ) melaksakan perkuliahan non tatap muka melalui internet,
dengan memanfaatkan aplikasi tertentu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa
seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, dan media
sosial WhatsApp.

Per kuliahan onli ne seperti ini merupakan hal dan

pen galaman baru yan g ma sih harus d ipelajari dan di obse r vasi kelebihan
dan

kekura n gann ya ,

dari

ma sin g -ma sin g

aplikasi

yan g

dapat

dimanfaatkan seba gai sarana dalam perkuliahan non tatap m uka

Dalam

penelitian ini, bentuk pembelajaran non tatap muka yang dimanfaatkan
dosen dan mahasiswa

oleh

Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi

Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Angkatan 2019, yaitu perkuliahan non
tatap muka menggunakan media sosial WhatsApp, karena dinilai lebih sederhana,
mudah dan lengkap fitur serta pengoperasiannya, sehingga diharapkan komunikasi
dan proses perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, seiring dengan pembelajaran
menggunakan aplikasi lain.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka, judul penelitian ini adalah :
“Makna Komunikasi Dalam Perkuliahan Non Tatap Muka Menggunakan
Media

Sosial

WhatsApp
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.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini, adalah : Bagaimana makna komunikasi dalam
perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media sosial WhatsApp?

C.

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui makna komunikasi pada

perkuliahan non tatap muka

mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu

Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama Angkatan 2019 melalui
pemanfaatan media sosial WhatsApp.

D. Manfaat Penelitian
Secara akademis penelitian ini dapat memberikan kontibusi ilmiah untuk
signifikansi teoritis dalam perkembangan ilmu komunikasi terutama komunikasi
kelompok dan pemanfaatan media komunikasi massa baru. Secara signifikansi
praktis penelitian diharapakan dapat menjadi rujukan dalam penelitian selanjutnya
yang sejenis atau dapat dikembangkan serta dilengkapi memalui penelitian
kuantitatif.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Dalam Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika yang berjudul
Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Komunikasi dan Kepuasan dalam
Penyampaian Pesan Dikalangan Tokoh Masyarakat oleh Trisnani (Trisnani,
2017), Whatsapp merupakan Instant Messaging yang paling sering digunakan
oleh masyarakat. Tokoh masyarakat memanfaatkan WA sebagai media
komunikasi dalam menyampaikan pesan, informasi yang disampaikan lebih
efektif dan merupakan kepuasan tersendiri karena menggunakan teknologi
informasi (WA) pesan lebih cepat diterima kepada sasaran. Isi pesan; adalah;
keamanan lingkungan, ikatan sosial, pendidikan, kesejahteraan dan pekerjaan
serta hiburan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang akan diteliti oleh
penulis, yaitu penilitian ini lebih menjelaskan terkait dengan pemanfaatan WA
oleh tokoh masyarakat serta tingkat kepuasaannya. Sementara, dalam penelitian
ini, penulis menekankan pada makna komunikasi dari kuliah non tatap muka
melalui medium WA.
Menurut Isabella Astrid Siahaya dalam Jurnalnya yang berjudul Dampak
Penggunaan Email dan Instant Messenger terhadap Komunikasi Organisasi,
teknologi

komunikasi

memberi

dampak

kepada

komunikasi

organisasi.

Penggunaan WA group, BBM Group, dan Email group mampu membuat
komunikasi keatas, kebawah, dan horizontal dapat dilakukan lebih cepat karena
oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Pengambilan keputusan juga dapat
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dilakukan melalui WA dan atau BBM Group. Penelitian ini berfokus pada
hambatan yang dapat diminimalisir dan juga efisiensi waktu sebagai dampak dari
penggunaan instant messenger (Siahaya, 2014). Tentunya fokus penelitian ini
memiliki perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis, sebagai mana
penulis berfokus pada bagaimana berlangsungnya komunikasi non tatap muka.
Perkembangan teknologi telah mempengaruhi banyak aspek dalam
kehidupan manusia, tak terkecuali dalam kegiatan komunikasi. Aplikasi
WhatsApp menjadi salah satu aplikasi yang paling banyakdigunakan oleh
berbagai macam kelompok masyarakat di Indonesia, tak terkecuali oleh
paraakademisi perguruan tinggi. Dengan jurnal yang berjudul “Pemanfaatan
Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik penggunaanWhatsApp dan
mengetahui pemanfaatan media sosial WhatsApp Group FEI sebagai media
komunikasi Civitas Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor. Metode
yang

digunakan

dalam

penelitianini

yaitu

deskriptif

kualitatif

dengan

mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang
sekarang ini terjadi atau ada pada Group FEI. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemanfaatan media sosial WhatApp Group di Fakultas Ekonomi Islam
sangatbesar. Selain berfungsi untuk menyampaikan informasi, WhatsApp Group
juga berfungsi sebagaimedia diskusi dan mendidik, sebagai media hiburan, serta
sebagai media untuk memberikan pengaruhdan pembuatan kebijakan di
lingkungan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda Bogor.
Selain itu selanjunya dalam Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi
mengenai “Studi Deskriptif Tentang Loyalitas Peserta Grup Whatsapp” yang
11

disusun oleh Rachmaniar Renata Anisa yaitu, media Sosial WhatsApp atau yang
biasa disingkat WA sudah menjadi sarana berkomunikasi yang popular saat ini. Di
Indonesia pertumbuhan WhatsApp

termasuk yang paling tinggi. Berdasarkan

hasil pengamatan, rata-rata orang yang memiliki WhatsApp, memiliki grup
WhatsApp, dan ada yang bertahan untuk tetap berada dalam suatu grup WhatsApp
tertentu. Atas hal tersebut, penulis tertarik untuk memahami loyalitas peserta grup
WhatsApp. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan seseorang
bertahan dalam suatu grup WhatsApp tertentu. Teori yang digunakan dalam
penelitan ini adalah teori motivasi dari Abraham Marslow dan Teori Pertukaran
Social dari Thibault dan Kelley's. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui loyalitas
peserta grup WhatsApp. Informan utama dari penelitian ini yaitu pemilik
WhatsApp berusia dewasa muda.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan

melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan studi literatur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan loyalitas seseorang berada dalam
grup WhatsApp yaitu, bonding, sharing, kemudahan berhubungan, dan kebutuhan
informasi.
Dalam penelitian yang berjudul Pemanfaatan Whatsapp Messenger Info
Dalam Pemberian Informasi Dan Peningkatan Kinerja Pada Sub Bagian
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Andi Miladiyah memiliki
tujuan untuk mengetahui pemanfaatan WhatsApp sebgai media alternatif dalam
pemberian informasi dan peningkatan kinerja pada kelompok Sub Bagian
Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan mengkaji isi pesan yang
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diperoleh dengan penerapan WhatsApp Messenger

Info serta mengkaji

pemanfaatan penerapan WhatsApp dalam pemberian informasi dan peningkatan
kinerja pada Sub Bagian Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan program WhatsApp Messenger
Info sangat efektif dengan dukungan fitur-fiturnya dibanding dengan aplikasi
pesan instan lainnya. Kecepatan pesan tanpa waktu lama hingga tertunda, mampu
beroperasi dalam kondisi sinyal lemah, kapasitas pengiriman data teks, suara, foto
dan video yang besar, tanpa gangguan iklan berikut sifat penyebarannya membuat
WhatsApp Messenger Info sebagai salah satu media alternatif bagi kelompok Sub
Bagian program dalam memberikan informasi dan meningkatkan kinerja Aparatur
Sipil Negara terutama ASN yang tergabung dalam Group WhatsApp Sub Bagian
Program. Pengaturan atau penerapan isi pesan WhatsApp messenger info dalam
pemberian informasi dan peningkatan kinerja dalam kelompok Sub Bagian
program berupa kontrol diri masing masing anggota dan lebih arif dan bijak serta
bertanggung jawab menggunakan media WhatsApp. Berbagai informasi yang di
share dalam grup WhatsApp Sub Bagian Program Pemerintah Provinsi Sulawesi
begitu mudah didapatkan karena di grup WhatsApp Messenger Info banyak sekali
informasi yang dishare dan uptodate berupa informasi yang sifatnya formal yang
relevan dan terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pekerjaan Sub Bagian
Program seperti data, laporan, agenda rapat, aturan regulasi, program kegiatan dan
anggaran

yang

digunakan
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(Miladiyah,

2017).

B. Kajian Pustaka
1.

Pengertian Komunikasi
Untuk memahami pengertian manajemen komunikasi, terlebih dahulu
dibahas pengertian komunikasi secara umum. Kata komunikasi yang diterima
dari bahasa Latin communicatio yang berarti arti 'diterima' atau 'dipindahkan
pemikiran'. Jadi, secara garis besar, di dalam suatu proses komunikasi
haruslah ada yang tidak-dipertanyakan artinya agar terjadi di antara pemikiran
dan pemahaman antara komunikator (penyebar pesan) dan komunikan
(penerima pesan). Proses komunikasi dapat diartikan sebagai 'transfer
informasi' atau pesan (pesan) dari pengirim pesan sebagai komunikator dan
untuk penerima sebagai komunikan.
Dalam proses komunikasi yang dimaksud untuk mencapai saling
pengertian (mutual understanding) antara pihak kedua yang terlibat dalam
proses komu- nikasi. Dalam proses komunikasi, komunikator mengirim orang
/ informasi kepada komunikan sebagai tujuan komunikasi. Berikut adalah
beberapa solusi komunikasi dari berikut:
a.

Komunikasi adalah proses yang dilihat siapa mengatakan apa dengan
cara apa, kepada siapa dengan efek para pakar: apa (Laswell)

b.

Komunikasi merupakan proses pengalihan informasi dari satu orang ke
orang lain dengan maksud tertentu.

c.

Komunikasi

adalah

proses

yang

melibatkan

seseorang

untuk

menggunakan tanda-tanda (alamiah atau universal meliputi simbolsimbol berdasarkan perjanjian manusia) verbal atau nonverbal yang
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disadari atau tidak disadari yang dimaksudkan untuk memengaruhi sikap
orang lain.
Maka dari itu, maka bisa kita golongkan ada tiga pengertian
komunikasi utama, yaitu pengertian etimologis, terminologis, dan
paradigmatis.
a.

Secara etimologis, komunikasi dipelajari menurut asal-usul kata, yaitu
komunikasi yang berasal dari bahasa Latin 'communicatio dan
perkuatan ini bersumber pada kata' comminis 'yang berarti sama
makna tentang sesuatu hal yang dikomunikasikan.

b.

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian oleh
seseorang untuk orang lain.

c.

Secara paradigmatis, komunikasi berati pola yang memuat beberapa
komponen berkorelasi satu sama lain berfungsi untuk mencapai suatu
tujuan tertentu. Contohnya ada- lah ceramah, kuliah, dakwah,
diplomasi, dan sebagainya. Demikian pula pemberitaan surat kabar
dan majalah, radio siaran dan film pemutaran di bioskop, dan lainlain.

2. Kelompok
Kelompok dan Perilaku Komunikasi Kelompok adalah sekumpulan
orang yang memunyai tujuan bersama dan yang berinteraksi satu sama lain
untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan
memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2008).
Menurut Johnson dan Johnson dalam Derry (2005), komunikasi kelompok
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dapat lebih bisa dipahami sebagai suatu pola interaksi daripada sebagai suatu
rangkaian

keterampilan

khusus.

Sebuah

kelompok

yang melakukan

komunikasi akan menimbulkan perilaku komunikasi. Menurut Gould dan
Kolb seperti dikutip oleh Ichwanudin (1998), perilaku komunikasi adalah
segala aktivitas yang bertujuan untuk mencari dan memeroleh informasi dari
berbagai sumber dan untuk menyebarluaskan informasi kepada pihak
manapun yang memerlukan. Perilaku komunikasi pada dasarnya berorientasi
pada tujuan dalam arti perilaku seseorang pada umumnya dimotivasi dengan
keinginan untuk memeroleh tujuan tertentu. Perilaku komunikasi dalam
kelompok adalah tindakan dalam berkomunikasi (Khairil, 2012).

3.

Komunikasi Kelompok
Bungin

(2006:270)

dalam

bukunya

yang berjudul

Sosiologi

Komunikasi menjelaskan di dalam konteks komunikasi, terdapat komunikasi
kelompok yang merupakan salah satu bentuk komunikasi yang melibatkan
lebih dari dua individu.
Komunikasi kelompok memiliki hubungan yang intensif di antara
mereka satu sama lainnya, terutama kelompok primer, intensitas hubungan di
antara mereka merupakan persyaratan utama yang dilakukan oleh orangorang dalam kelompok tersebut. Kelompok memiliki tujuan dan aturan-aturan
yang dibuat sendiri dan merupakan kontribusi arus informasi di antara mereka
sehingga mampu menciptakan atribut kelompok sebagai bentuk karakteristik
yang khas dan melekat pada kelompok itu. Kelompok yang baik adalah
kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif di antara
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anggota kelompok, serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi
komunikasi makna di antara mereka, sehingga mampu melahirkan sentimensentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka.
Kelompok juga memiliki tujuan-tujuan yang diperjuangkan bersama,
sehingga kehadiran setiap orang dalam kelompok diikuti dengan tujuantujuan pribadinya. Dengan demikian, kelompok memiliki dua tujuan mereka,
yaitu tujuan masing-masing pribadi dalam kelompok dan tujuan kelompok itu
sendiri. Setiap tujuan individu harus sejalan dengan tujuan kelompok,
sedangkan tujuan kelompok harus memberi kepastian kepada tercapainya
tujuan-tujuan individu. Sebuah kelompok akan bertahan lama apabila dapat
memberi kepastian bahwa tujuan individu dapat dicapai melalui kelompok,
sebaliknya individu setiap saat dapat meninggalkan kelompok apabila ia
menganggap kelompok tidak memberi kontribusi bagi tujuan pribadinya.
(Bungin, 2006:271).
Bungin (2006:272) dalam

bukunya yang berjudul Sosiologi

Komunikasi menjelaskan ada empat elemen kelompok yang dikemukakan
oleh Adler dan Rodman, yaitu interaksi, waktu, ukuran, dan tujuan.
Interaksi dalam komunikasi kelompok merupakan faktor yang
penting, karena melalui interaksi inilah, kita dapat melihat perbedaan antara
kelompok dengan istilah yang disebut dengan coact. Coact adalah
sekumpulan orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama
namun tanpa komunikasi satu sama lain. Misalnya, mahasiswa yang hanya
secara pasif mendengarkan suatu perkuliahan, secara teknis belum dapat
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disebut sebagi kelompok. Mereka dapat dikatakan sebagai kelompok apabila
sudah mulai mempertukarkan pesan dengan dosen atau rekan mahasiswa
yang lain.
Sekumpulan orang berinteraksi untuk jangka waktu yang singkat,
tidak dapat sebagai kelompok. Kelompok mempersyaratkan interaksi dalam
jangka waktu yang panjang, karena dengan interaksi ini akan dimiliki
karakteristik atau ciri yang tidak dipunyai oleh kumpulan yang bersifat
sementara. Ukuran atau jumlah partisipan dalam komunikasi kelompok.
Tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota dalam suatu
kelompok. Elemen terakhir adalah tujuan yang mengandung pengertian
bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu yang
menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih
tujuannya.
Michael Burgoon mengatakan ada 4 fungsi komunikasi kelompok:
Hubungan sosial. Kadang-kadang suatu kelompok dibentuk untuk
memelihara hubungan sosial. Perkembangan hubungan sosial adalah suatu
bidang yang vital dalam masyarakat.
Pendidikan. Suatu kelompok baik secara formal maupun informal
bertujuan untuk mencapai pertukaran ilmu pengetahuan. Dengan pendidikan,
maka akan dapat dipenuhi kebutuhan individu, masyarakat dan kelompok.
Persuasi. Dalam banyak hal tidak mudah untuk memisahkan antara
pengertian pendidikan dalam persuasi. Misalnya, seorang pelatih tenis yang
mengajarkan cara memegang raket yang tidak baik, dia akan berkata: “bila
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Anda tidak tidak menurut seperti yang saya ajarkan, Anda akan mengalami
rasa nyeri pada pergelangan tangan Anda”. Jadi disamping mengajar, si
pelatih juga memberitahukan akibat-akibatnya apabila caranya itu tidak
dipatuhi, juga dengan teknik persuasi. Dengan demikian, meskipun
pendidikan dan persuasi sering tercampur, namun keduanya menghendaki
adanya perubahan sikap dan tingkah laku sesuai dengan kehendak
komunikator.
Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kedua fungsi diatas
adalah dua fungsi tunggal dan merupakan proses yang berkesinambungan.
Pemecahan masalah melibatkan penemuan beberapa alternatif pengambilan
keputusan, sedangkan pengambilan keputusan melibatkan pemilihan cara
pemecahan masalah. Jadi, pemecahan masalah menimbulkan bahan-bahan
yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan (Pratikto, 1987).

4.

Komunikasi Nonverbal Melalui Teknologi
Komunikasi yang berjalan melalui konteks komunikasi termediasi
komputer tidak memiliki simbol-simbol nonverbal seperti yang terdapat pada
komunikasi tatap muka. Emoticon atau stiker merupakan simbol yang
digunakan untuk menggambarkan kondisi atau mood seseorang. Haung, Yen
dan Zhang (2008:470), menemukan bahwa penggunaaan emoticon pada
komunikasi yang berjalan melalui instant messaging dapat mempercepat
proses

komunikasi,

membuat

komunikasi

lebih

menyenangkan

dan

mempermudah untuk mengekspresikan emosi. Selain itu mereka juga
menemukan bahwa penggunaan emoticon memiliki manfaat karena pada
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pesan yang disampaikan terjadi peningkatan kekayaan informasi sehingga
dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas komunikasi.
a.

Budaya Komunikasi
Dalam tradisi antropologi, Cliffort Geerzt (dalam Martin dan
Nakayama, 2007:47) mengartikan budaya sebagai nilai yang secara
historis memiliki karakteristiknya tersendiri dan bisa dilihat dari simbol
yang muncul. Simbol ini bermakna sebagai suatu sistem dari konsep
ekspresi komunikasi diantara manusia yang mengandung makna dan
yang terus berkembang seiring pengetahuan manusia dalam menjalani
kehidupan. Budaya komunikasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai
yang muncul dari proses interaksi antar individu yang berlangsung secara
terus menerus. Budaya komunikasi pada konteks penelitian ini adalah
bentuk cara-cara digital natives berinteraksi di media sosial WhatsApp.
Cara berinteraksi ini tentunya dilandasi oleh nilai-nilai yang telah
terkonstruksi di dalam diri digital natives sebagai sebuah determinasi dari
penggunaan teknologi baru.

b. Cyberculture
Budaya siber atau cyberculture beranjak dari fenomena yang
muncul di ruang siber

serta media siber. Budaya pada dasarnya

merupakan nilai-nilai yang muncul dari

proses

interaksi

antar

individu dalam menggunakan serta terkait dengan media. Nilai- nilai
ini diakui, baik secara langsung maupun tidak, seiring dengan waktu
yang dilalui dalam

interaksi
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tersebut.

(Nasrullah,

2014:139)

Karakteristik dunia virtual dapat

menghasilkan efek dalam kehidupan

ketika berhubungan dengan cyberspace. Cyberspace atau ruang siber bida
didekati dalam “culture” dan “culture artefact”. Sebagai suatu budaya,
pada mulanya internet adalah model komunikasi yang sederhana bila
dibandingkan dengan model komunikasi secara langsung atau face to
face. Hal ini terjadi karena generasi internet digunakan untuk pesanpesan
menggunakan teks atau simbol dalam bentuk tulisan atau emoticon dan
secara langsung dipahami oleh kedua belah pihak.
c.

Media Baru
Era media baru ditandai dengan apa yang disebut konvergensi
media. Secara struktural konvergensi media berarti integrasi dari tiga
aspek, yakni telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa
dalam satu medium (Jan Van Dijk, 2006:7 dalam Nasrullah, 2014:15).
Di media baru, khalayak memiliki otoritas dalam membangun teks serta
memanfaatkan medium. Media baru juga memberikan keleluasaan
khalayak untuk mentransformasi dirinya untuk memanfaatkan khalayak
lainnya. Dimana komunikasi yang dilakukan pada media baru.

d. Era Media Pertama
Era Media Kedua Tersentral (dari satu sumber ke banyak
khalayak). Tersebar (dari banyak sumber ke banyak khalayak) Terbuka
peluang sumber atau media untuk dikuasai. Tertutupnya penguasaan
media dan bebasnya control terhadap sumber. Tarfragmentasinya
khalayak dan dianggap sebagai massa. Media memfasilitasi setiap
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khalayak (warga Negara) Media dianggap dapat atau sebagai alat
mempengaruhi kesadaran. Media melibatkan pengalaman khalayak baik
secara ruang maupun waktu. (Sumber : Nasrullah, 2014:14)
Computer Mediated Communication (CMC) Salah satu aspek
yang muncul dari perkembangan media baru yang mempertemukan
individu atau kelompok di arena virtual dalam berkomunikasi yakni
komunikasi yang termediasi komputer. Komputer, telepon genggam atau
perangkat yang terkoneksi lainnya pada dasarnya tidak sekedar menjadi
media yang memperantai proses distribusi dan sirkulasi pesan, tetapi
sebagai medium layaknya aspek serta lingkungan dalam komunikasi
tatap muka. Hanya saja, komunikasi yang terjadi di media siber lebih
banyak tergantung pada teks, baik teks dalam pengertian sesungguhnya
maupun simbol, ikon, atau penanda lain yang mewakili maksud dari
pesan. (Nasrullah, 2014:79)
e.

Digital Natives
Digital natives adalah mereka yang lahir setelah tahun 1980
ketika teknologi sosial

digital online. Mereka semua memiliki akses

untuk saling terhubung di teknologi digital. Dan mereka semua memiliki
keterampilan untuk menggunakan teknologi tersebut. Digital natives
terhubung secara terus menerus. Mereka memiliki banyak teman di ruang
nyata dan dunia maya. Terkadang hubungan diantara digital natives tidak
akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu di dunia offline.
Melalui situs jejaring sosial, digital natives saling terhubung dengan
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pesan instant, dan berbagi foto dengan teman di seluruh dunia. Digital
natives adalah generasi yang kreatif. Ketika mendapatkan sebuah
informasi, mereka akan mengubah dan mendesain ulang informasi
tersebut, melalui tulisan, gambar, emoticon kemudian menampilkannya
ke sebuah media internet atau media sosial.

5.

Komunikasi Kelompok dan Perkembangan Teknologi Komunikasi
Komunikasi kelompok berkembang sejalan dengan perkembangan
teknologi komunikasi yang terjadi untuk mengatasi perbedaan jarak yang jauh
yang tidak dicapai hanya dengan berbicara dalam jarak yang normal.
McLuhan mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam
cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan atas manusia itu
sendiri (Muslimin, 2010).
Penggunaan teknologi ataupun media komunikasi seperti ini telah
menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi pelaku komunikasi saat ini, karena
pada hakikatnya semua orang berkepentingan untuk menjalin hubungan
harmonis dengan orang lain dengan menggunakan media yang relevan
(Muslimin, 2010). Dengan kenyataan ini perkembangan konektivitas individu
dengan individu atau seseorang dengan seseorang, lebih dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi komunikasi dari pada teknologi transportasi
(Suparno,

Sosiawan,dan
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Tripambudi,

2012).

6.

Pengertian Komunikasi Virtual
Komunikasi virtual merupakan komunikasi (proses penyampaian dan
penerimaan pesan) yang terjadi di dalam ruang maya/ dunia virtual yang
bersifat interaktif. Teknik virtual dapat menciptakan suatu ilusi kehadiran
melalui alat peraga, simulasi, kehadiran parsial (seperti suara yang
disampaikan melalui telpon atau pikiran orang yang ditulisakan dalam buku)
dan ritual yang membangkitkan masa lalu dan membuat masa sekarang tidak
ada (Rob Shields, 2011:44). Istilah dunia virtual juga sering disebut dengan
dunia cyberspace.
Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet yang
menggunakannya sebagai alat komunikasi. Komunikasi di dunia nyata
memiliki perbedaan dengan komunikasi di dunia virtual/cyberspace.
Komunikasi di dunia nyata terjadi secara langsung (face-to-face) dan
melibatkan simbol, tanda, teks, ekspresi wajah, tekanan suara, cara
memandang, posisi tubuh, agama, usia, ras, dan sebagainya. Sedangkan
dalam dunia virtual (Computer Mediatied Communication) seseorang dapat
saling berinteraksi meskipun tidak dalam lokasi yang sama, namun ekspresi,
emosi seseorang tidak terwakilkan seluruhnya karena proses komunikasi
hanya melalui layar (face-to-screen). Sherry Turkle berpendapat bahwa
internet telah menghubungkan miliaran individu dari belahan bumi manapun
dalam suatu ruang baru yang berdampak terhadap cara berpikir seseorang
tentang seksualitas, bentuk komunitas dan identitas diri. Dalam komunitas
virtual, seseorang berpartisipasi dan terlibat percakapan secara intim dengan
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orang lain dari seluruh dunia, tetapi kemungkinan orang-orang tersebut jarang
atau tidak pernah bertemu secara fisik (Rulli, 2012:67).
Marc Smith (1995) membagi empat aspek penting berkaitan dengan
interaksi virtual yang membentuk perilaku komunikasi, yaitu:
a.

b.

c.

d.

7.

Virtual interaction is aspatial yang berarti bahwa jarak tidak
mempengaruhi proses komunikasi dan interaksi. Kehadiran atau
kedekatan jarak tidak menjadi penting selama masing-masing
dapat menjalankan fungsinya.
Virtual interaction via system is predominantly asynchronous.
Bahwa komunikasi melalui computer seperti konferensi sistem,
dan e-mail dapat dioperasikan berdasarkan waktu atau jadwal
yang diinginkan.
CMC is acorporeal because it is primarily a text-only medium.
Interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer pada dasarnya
diwakili dengan teks tanpa melibatkan seluruh anggota badan.
CMC is astigmatic yang berarti bahwa interaksi yang terjadi
cenderung mengabaikan stigma terhadap individu tertentu, karena
komunikasi berdasarkan teks ini sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual tentang status seseorang apabila bertatap muka.

Pengertian Media Sosial
Media Sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial.
Media sosial menggunakan teknologi berbasis web
komunikasi

yang

mengubah

menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang

populer sekarang ini antara lain : Whatsapp, BBM, Facebook, Youtube,
Twitter, Wikipedia, Blog, dll.
Definisi lain dari social media juga di jelaskan
Mayfield
penggunanya
menciptakan

(2008). Menurutnya
dengan
pesan,

media sosial adalah

oleh

Antony

media dimana

mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan
termasuk

blog,
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jejaring sosial,

wiki/ensiklopedia

online,

forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar dan

karakter 3D).

8.

Pengertian Whatsapp Messenger
a.

Pengertian dan Sejarah WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger adalah aplikasi pesan telepon pintar lintas
platform atau perangkat lunak yang dapat digunakan di beberapa sistem
operasi berbeda, sehingga memungkinkan untuk bertukar pesan lebih
murah dengan paket data internet dibanding menggunakan sistem tarif
dari pulsa short message service atau pesan singkat telepon selular biasa.
WhatsApp

Messenger

memungkinkan

penggunanya

melakukan

percakapan telepon maupun teks secara interaktif hingga berbagi file data
teks, foto maupun video. Sosial media jenis WhatsApp menggunakan
paket data internet yang sama digunakan untuk surat elektronik dan
berselancar di dunia maya. Aplikasi pesan WhatsApp tersedia untuk
telepon pintar iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android, dan Nokia.
WhatsApp Inc didirikan 24 Februari 2009 oleh Brian Acton asal
Michigan, Amerika Serikat dan Jan Koum asal Kiev, Ukraina di Santa
Clara, Amerika Serikat. Mereka adalah mantan pekerja senior di
perusahaan raksasa online Yahoo. Pengalaman bekerja 20 tahun di
perusahaan tersebut menginspirasi keduanya menciptakan sebuah
aplikasi dengan fungsi pesan sekaligus. Dan pada November 2009
WhatsApp resmi memulai kiprahnya di App Store. Setelah mengunjungi
App Store pada Januari 2010, WhatsApp menjalin kerjasama dengan
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BlackBerry Store dan disusul Android pada bulan Agustus. Sebagai
bagian dari promosi produknya, aplikasi ini diberikan gratis bagi
pengguna awalnya secara gratis selama setahun. Periode berikutnya
dikenai biaya berlangganan 1 dolar Amerika Serikat setahun untuk
menopang operasional dan mendapatkan untung, Caranya melalui kartu
kredit. Tetapi pada 1 Februari 2016 saat penggunanya menjelang 1
milyar, WhatsApp mengumumkan bahwa aplikasinya kini dapat
diperoleh secara cuma-cuma alias gratis. Fenomena seiring antusias
masyarakat dunia yang tinggi akan aplikasi WhatsApp menyebabkan
perusahaan jejaring sosial raksasa Facebook di bawah kepemimpinan
Mark Zuckerberg, berani membeli perusahaan ini pada 6 Oktober 2014
dengan nilai 22 milyar dolar Amerika Serikat. Selanjutnya untuk meraih
untung WhatsApp tidak akan menampilkan iklan dari pihak ketiga,
melainkan akan menempuh caracara yang memungkinkan individu
pengguna WhatsApp untuk berkomunikasi bisnis maupun organisasi
yang diinginkan. Contoh berkomunikasi dengan pihak bank untuk
mengetahui tentang keabsahan sebuah transaksi terakhir adalah penipuan
atau tidak. Ataukah dengan pihak maskapai penerbangan terkait
penundaan jadwal penerbangan. Sebab selama ini individu mendapatkan
pesan-pesan ini dari media lain seperti pesan singkat atau short message
service dan panggilan telepon. Atas dasar ini sehingga WhatsApp
menguji cara baru untuk menjadikannya lebih mudah dilakukan lewat
aplikasinya.
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b. Menggunakan Aplikasi dan Fitur WhatsApp Messenger
Sebelum menggunakan WhatsApp anda harus memasang
perangkat atau menginstall WhatsApp dengan cara sebagai berikut:
1) Unduh atau download aplikasi tersebut dari layanan konten digital
yang menyediakan aplikasi android.
2) Install aplikasi tersebut ke smartphone
3) Daftarkan nomor telepon Anda tanpa menggunakan 0 atau format
internasional. Karena WhatsApp akan menggunakan nomor telepon
Anda untuk mendaftar Anda dalam database nya.
4) Aplikasi kemudian akan mengirimkan kode konfirmasi lewat pesan
singkat atau short message service yang mengharuskan Anda untuk
mengisikan kode konfirmasi tersebut ke langkah selanjutnya. Setelah
Anda mengkonfirmasi nomor telepon Anda, Anda siap untuk
menggunakannya.
5) Aplikasi WhatsApp akan secara otomatis mendata buku telepon atau
phonebook untuk menunjukkan siapa-siapa saja yang sudah
menggunakan WhatsApp. Untuk mengetahui siapa saja yang sudah
masuk ke daftar, tekan pada tab contact. Mereka yang menggunakan
WhatsApp akan memiliki status disamping nama mereka.
6) Mulailah

perbincangan

dengan

teman-teman

Anda

yang

menggunakan WhatsApp dengan mengklik nama tersebut.
7) Anda dapat juga mengundang teman Anda untuk menggunakan
WhatsApp

aplikasi

dengan
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menggunakan

“Invite

Friends”

WhatsApp dapat digunakan untuk pengguna Apple iOS,BlackBerry,
Android, Symbian, Nokia Series 40 dan Windows Phone. Aplikasi
WhatsApp hanya dapat bekerja untuk sesama pengguna yang
memiliki aplikasi WhatsApp. Aplikasi WhatsApp ini dapat diunduh
secara gratis melalui layanan konten digital aplikasi android. Namun
pada 26 Februari 2016, WhatsApp merilis bahwa pihaknya sebelum
akhir tahun 2016 tidak akan lagi menggunakan sistem operasi atau
platform pendukungnya antara lain Nokia S40, Nokia Symbian S60,
Windows Phone 7.1, Android 2.1 -2.2 dan BlackBerry termasuk
BlackBerry 10. Platform-platform ini diyakini tidak menawarkan
kemampuan yang WhatsApp perlukan untuk mengembangkan fiturfitur aplikasinya di masa mendatang. Jika menggunakan salah satu
perangkat seluler ini, WhatsApp

merekomendasikan untuk

meningkatkan ke Android OS 2.3 atau versi lebih baru, iPhone 3GS
atau iOS 6.1.6 atau versi lebih baru, atau Windows Phone 8 atau
versi lebih baru untuk terus menggunakan WhatsApp.

Setelah

memiliki salah satu perangkat ini, cukup pasang WhatsApp dan
verifikasikan nomor telepon pada perangkat baru tersebut untuk
terus menggunakan WhatsApp. Perlu diperhatikan bahwa WhatsApp
hanya dapat diaktifkan dengan satu nomor telepon pada satu
perangkat dalam satu waktu. Dan saat ini tidak ada opsi untuk
mengirim riwayat chatting pengguna
WhatsApp

antar platform. Akan tetapi

menyediakan opsi untuk mengirim riwayat chatting
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pengguna yang dilampirkan ke dalam email. WhatsApp sangat
memanjakan penggunanya dengan meluncurkan aplikasi WhatsApp
Web pada 22 Januari 2015. Aplikasi ini memfasilitasi WhatsApp
untuk pengguna berbasis komputer atau personal computer.
Layaknya WhatsApp berbasis telepon selular, fitur ini membutuhkan
koneksi internet sebagai jalur penyampaikan informasi. WhatsApp
bekerja melalui portal online yang disediakan oleh pengembang
yang beralamat di www.web.whatsapp.com.

WhatsApp web pada

prinsipnya berfungsi untuk membuka akun WhatsApp melalui
perangkat komputer. Fitur ini pada periode awal lebih mudah
digunakan melalui aplikasi Chrome yang dikembangkan oleh
Google. Sinkronisasi dibutuhkan untuk membuka akun WhatsApp
melalui web ini. Pengembang menyediakan barcode atau kumpulan
data optik yang dibaca mesin pemindai melalui aplikasi WhatsApp
mobile. Pemindaian akan secara langsung membuka aplikasi
Whatsapp sesuai dengan akun yang berfungsi pada telepon genggam
yang digunakan untuk pemindaian. Percakapan yang terdapat pada
aplikasi WhatsApp di telepon seluler akan turut disajikan pada versi
web ini. Sinkronisasi akan dilakukan secara otomatis apabila terjadi
perubahan pada salah satu aplikasi
mengandalkan

koneksi

GPRS/EDGE/3G/4G

atau

30

internet
wifi

yang aktif.
melalui
untuk

WhatsApp
jaringan

menjalankannya.

WhatsApp dapat mengirim file-file seperti:
1) Foto. Berupa pesan gambar tidak bergerak yang direkam dapat
diperoleh langsung dari dari kamera, file manager dan media galeri.
2) Video. Berupa pesan gambar bergerakyang direkam dapat langsung
dari video kamera, file manager dan media galeri.
3) Audio. Berupa pesan suara yang direkam dapat langsung dari audio,
file manager atau musik galeri.
4) Location. Berupa pesan keberadaan pengguna di suatu tempat
dengan bantuan fasilitas Google Maps. Pesan ini memungkinkan
penggunanya menjelaskan tempat ia berada dengan pengguna lain.
5) Contact. Dapat mengirim detail nomor kontak dari buku telpon atau
phonebook.

Fitur lain yang terdapat di WhatsApp adalah:
1) View Contact: dapat melihat daftar nama kontak dibuku telepon.
2) Avatar : dapat mengganti avatar atau tampilan profil secara manual.
WhatsApp akan mengambil data avatar dari profile phonebook.
Apabila menggunakan sinkronisasi Facebook dengan phonebook,
maka avatar yang muncul adalah avatar Facebook.
3) Add conversation shortcut: dapat juga menambahkan shortcut
conversation ke homescreen.
4) Email Conversation : menu ini bisa menyimpan percakapan
pengguna

dan

mengirimkannya
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lewat

email.

5) Grup Chat: penggunanya bisa membuat kelompok atau grup
percakapan. Kemampuannya kini ditingkatkan hingga tiap grup kini
mencapai 256 anggota.
6) Copy/Paste: Setiap kalimat perbincangan juga dapat digandakan
ataucopy, disebarkan atau forward dan dihapus atau delete dengan
menekan dan menahan kalimat tersebut dilayar.
7) Emoji: Untuk menambahkan serunya perbincangan, tidak hanya
menggunakan bahasa teks tapi juga dengan bahasa gambar sesuai
ikon-ikon yang pengguna tampilkan sebagai pesan.
8) Search : fitur dasar setiap Instan Messaging, Anda dapat mencari
daftar contact melalui fitur ini.
9) WhatsApp Call : karena verifikasi WhatsApp sama dengan nomor
telepon selular pengguna lainnya. Penggunanya dapat melakukan
panggilan langsung dari aplikasi WhatsApp ini dengan koneksi
internet atau data.
10) Block: digunakan untuk memblok kontak tertentu.
11) Status : seperti kebanyakan fitur Instan Messaging, status juga hadir
di WhatsApp. Namun tidak seperti BlackBerry Messenger yang
menampilkan kondisi terbaru atau update setiap ada perubahan status
dari teman, WhatsApp hanya menampilkan status dibawah nama
teman, mirip dengan di Yahoo Messenger. Anda pun dapat
mengganti status yang sudah tersedia di WhatsApp seperti available,
busy,

at

school
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dan

lain-lain.

Keuntungan menggunakan WhatsApp :
1.

Tidak hanya teks : WhatsApp memiliki fitur untuk mengirim
gambar, video, suara, dan lokasi GPS via hardware GPS atau
Gmaps. Media tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan
berupa link.

2.

Terintegrasi ke dalam sistem : WhatsApp layaknya sms, tidak perlu
membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan
masuk ketika telepon selular sedang tidak aktif atau off akan tetap
disampaikan jika telepon selular sudah aktif atau on.

3.

Status Pesan : Jam merah untuk proses loading di telepon selular
kita. Tanda centang jika pesan terkirim ke jaringan. Tanda centang
ganda jika pesan sudah terkirim ke teman chat. Silang merah jika
pesan gagal

4.

Broadcats dan Group chat : Broadcast untuk kirim pesan ke banyak
pengguna. Grup chat untuk mengirim pesan ke anggota sesama
komunitas.

5.

Hemat Bandwidth : Karena terintegrasi dengan sistem maka tidak
perlu login atau masuk dan loading contact/avatar, sehingga
transaksi data makin irit. Aplikasi dapat dimatikan dan hanya aktif
jika ada pesan masuk, sehingga bisa menghemat tenaga baterai
telepon selular.

Untuk memberikan kenyamanan penggunanya,

WhatsApp Messenger sebagai aplikasi pesan telepon pintar tidak
ingin menghadirkan iklan dalam programnya, termasuk menarik
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keuntungan dengan cara berbayar. Sebab bagi WhatsApp Messenger,
iklan tidak hanya mengganggu estetika, tetapi menghina kecerdasan
dan memutuskan rangkaian pemikiran penggunanya. WhatsApp
Messenger menilai setiap perusahaan yang menjual iklan, maka
penggunanya adalah bagian dari produknya. Selanjutnya para
insinyur WhatsApp Messenger

menambahkan berbagai fitur baru,

dan menyempurnakan semua pernak pernik rumit sebagai tugas
dalam menyajikan sebuah aplikasi pesan yang kaya fungsi,
terjangkau, dan dapat diandalkan bagi setiap telepon pintar di
seluruh dunia.

9.

Teori Media Baru
Teori New Media (Digital) Teori new media atau media baru
merupakan salah satu dari dua teori media setelah teori media klasik yang
dikembangkan oleh beberapa ilmuwan seperti Marshall McLuhan dan Dennis
McQuail. Nama pertama mungkin yang paling terkenal dalam menarik
perhatian dengan gagasan-gagasan uniknya tentang pentingnya media sebagai
media.Pemikiran dasar McLuhan tentang media yang mengejutkan dan
mendapat banyak kritik dari para ilmuwan bahwa media elektronik atau
teknologi komunikasi yang manusia gunakan dapat mempengaruhi dan
mengubah penggunanya. Pemikiran ini disebut “teori media”. Televisi
memengaruhi kita, terlepas dari apa yang kita tonton. Media pribadi
(misalnya iPod) mengubah selera masyarakat, terlepas dari pilihan lagu yang
dibuat penggunanya. Dunia maya memengaruhi masyarakat terlepas dari situs
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yang orang kunjungi. Dari gagasan inilah lahir teori new media yang
diaplikasikan dalam bentuk teknologi komunikasi bernama “internet”
(Littlejohn, 2009: 410).
Konsep pemikiran yang dihasilkan McLuhan dalam teori new media
ini adalah „desa global‟ (global village) dan „media sebagai perpanjangan
manusia‟. Banyak konsep yang tetap bertahan sejak kematian McLuhan pada
tahun 1980 dan menjadi warisannya. Tidak ada yang lebih banyak dikutip
melebihi “desa global”, artinya bahwa media baru akan memungkinkan orang
untuk terlibat lebih banyak dalam kehidupan orang lain. Kehadiran new
media dapat membuat sebuah proses komunikasi menjadi global, sehingga
menyebabkan mengapa dunia saat ini seperti yang disebut McLuhan dengan
Global Village. Pesan McLuhan disini adalah teknologi komunikasi tidak
hanya menghantarkan atau mentransmisikan informasi, teknologi komunikasi
mengubah relasi antara manusia dan dunia mereka secara fundamental,
mendorong kita untuk membentuk makna baru untuk segala hal yang kita
temui dengan dan melalui media seperti halnya dalam media baru atau new
media (Baran, 2012: 406).

10. Teori Kepribadian Kelompok
Teori kepribadian kelompok dicetuskan oleh Raymond Bernard
Cattell atau disebut juga dengan group syntality theory adalah sebuah teori
yang menitikberatkan pada interaksi kelompok yang berdasarkan pada
dimensi kelompok serta dinamika kepribadian. Yang dimaksud dengan
dimensi kelompok adalah berbagai karakteristik yang dimiliki oleh individu
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atau populasi seperti umur atau intelijensia. Sementara itu, yang dimaksud
dengan karakteristik kepribadian adalah berbagai peran khusus yang dimiliki
oleh kelompok sehingga kelompok tersebut dapat bertindak sebagai satu
kesatuan. Teori kepribadian kelompok atau group syntality theory adalah
salah satu dari teori-teori sifat atau trait theory yang merupakan salah satu
pendekatan utama dalam mengkaji kepribadian manusia. Dalam kerangka
kerja pendekatan teori sifat, sifat kepribadian manusia didefinisikan sebagai
pola-pola kebiasaan perilaku, pikiran, dan emosi yang diwujudkan dalam
berbagai situasi. Beberapa ahli tercatat telah mengembangkan teori sifat ini,
sebut saja Gordon Allport, Raymond Bernard Cattell, dan Hans Eysenck.
Dalam konteks komunikasi kelompok, teori sifat berperan besar dalam
mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dari
segi psikologi komunikasi, yang dimaksud dengan keefektifan kelompok
adalah pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif.
Dengan kata lain, setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua
tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggotaanggotanya.
Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok, sementara itu,
tujuan kedua dilihat dari tingkat kepuasan. Berbagai faktor yang
mempengaruhi keefektifan kelompok dapat dikaji melalui karakteristik
kelompok dan karakteristik anggota kelompok (Rakhmat, 2001:160).
Menurut Joseph Clarence Rost (1993), ukuran keefektifan kelompok sebagai
sebuah kelompok dinamakan sintalitas atau ciri kepribadian kelompok.
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C. Kerangka Pemikiran
Untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, diperlukan suatu proses dan
prosedur penelitian yang efektif dan sedapat mungkin efisien. Untuk itu perlu
disusun kerangka pikir penelitian yang dapat memberikan gambaran dan arahan
agar penelitian berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang berkualitas. Dalam hal
ini penelitian bertujuan untuk mengetahui WhatsApp sebagai media alternatif,
mengkaji isi pesan dan proses pemanfaatan WhatsApp Messenger dalam
pemberian informasi kegiatan belajar mengajar setiap Mahasiswa Program
Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Angkatan 2019.
Pandemi Covid-19
Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB)
Kuliah non tatap muka

Komunikasi Kelompok

Teori Media Baru

Teori Kepribadian
Kelompok

Komunikasi
Virtual

Makna Komunikasi melalui
Pemanfaatan Media Baru Whatsapp

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian berdasarkan masing-masing domisili responden. Hal ini
dikarenakan pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak penduduk Jakarta
khususnya untuk sebisa mungkin berada di rumah. Informan adalah mahasiswa
Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama) Angkatan 2019 yang melakukan perkuliahan non tatap muka melalui
pemanfaatan media sosial WhatsApp. Sedangkan untuk waktu penelitian
dilakukan mulai bulan April – Juli 2020.

B. Paradigma Penelitian
Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas
dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan
praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah,
dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif, menunjukkan kepada
praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan
eksistensial atau epistemologis yang panjang (Mulyana, 2003)
Para

peneliti

konstruktivis

mempelajari

beragam realita yang

terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan
mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki
pengalaman yang unik. Dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini
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menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia
adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai atas pandangan tersebut.
Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan
paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Level ontologi,
paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas
bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam epistemologi,
peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa
menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Dalam metodologi,
paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan
menggabungkannya dalam sebuah konsensus.
Proses ini melibatkan dua aspek: hermeunetik dan dialetik. Hermeunetik
merupakan aktivitas dalam merangkai teks – percakapan, tulisan atau gambar.
Sedangkan dialetik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subyek
yang diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara
berpikiri peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat
dicapai dengan maksimal (Hidayat, 2003)
Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk melihat
fenomena penggunaan WhatsApp sebagai medium pengiriman informasi dalam
perkuliahan non tatap muka di kalangan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi
angkatan 2019 Universitas Dr.Moestopo berdasarkan pengalaman mahasiswa
yang

aktif

mengirimkan

informasi
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melalui

WhatsApp.

C. Metode Penelitian
Pada

penelitian

ini,

peneliti

menggunakan

pendekatan

kualitatif.

Pendekatan yang dianggap sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Denzin dan Lincoln dalam Moleong menyatakan bahwa penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan
berbagai metode yang ada (Moleong,2011:4)
Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan
dunia sosial, dan perspektifnya di dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan
persoalan tentang manusia yang diteliti (Moleong,2014:6) Pendekatan kualitatif
merupakan penelitian yang detail. Data yang dihasilkan akan memberikan makna
yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Penelitian kualitatif bertujuan
mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan
realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah

(graounded

theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang
dihadapi.
Menurut Sugiyono masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara,
tentratif, dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan
(Gunawan,2013: 80-81). Inilah yang menurut peneliti sesuai dengan tujuan
peneliti yaitu mampu menggali informan dengan detail dan lebih dalam secara
fenomenologi.
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Pada
yang

penelitian

ini

menggunakan

pendekatan

fenomenologi

mampu menggambarkan arti dari pengalaman hidup untuk beberapa orang

tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam
menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran
pengalaman hidup.
Pendekatan kualitatif fenomenologi untuk memperoleh hasil penelitian
dengan gambaran serta penjelasan yang mendalam. Kajian fenomenologi yang
dilakukan peneliti dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana pengalaman
responden mengenai proses perkuliahan non tatap muka sehingga ditemukan
struktur inti atau pusat

di

balik

pengalaman responden terhadap suatu

fenomena.
Selain itu, sifat pendekatan fenomenologi yang sangat mengedepankan
individual difference (perbedaan individual) merupakan kelebihan fenomenologi
dibandingkan dengan bentuk lainnya. Pendekatan fenomenologi menangkap
fenomena

kebenaran

sesuatu

itu

terpancar

dari

objek

yang

diteliti

(Arikunto,2013:3). Dari sini, peneliti dalam fenomenologi berusaha masuk ke
dunia para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga peneliti mengerti apa
dan bagaimana suatu pengertian yang mereka kembangkan di sekitar peristiwa
dalam kehidupan sehari-harinya. Individu memiliki berbagai cara untuk
menginterpretasikan pengalaman individu melalui interaksi dengan individu lain
dan pengalaman individu yang membentuk kenyataan bagi individu tersebut.
Tahap-tahap dalam proses penelitian kualitatif fenomenologi dapat
diuraikan

yaitu:
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1.

Tahap pra-lapangan
Pada tahap pra-lapangan ini, peneliti mulai dari melakukan observasi
dari kegiatan perkuliahan non tatap muka berlangsung, selama masa pandemi
ini.

2.

Tahap pekerjaan lapangan
Sebelum melaksanakan pengamatan lebih mendalam dan wawancara,
peneliti membangun rapport (keakraban hubungan), menjalin kedekatan, dan
kepercayaan

responden

Selanjutnya,

peneliti

dalam

memperoleh

data

melakukan wawancara serta

yang

diharapkan.

pengamatan

lebih

mendalam, dan mengumpulkan data dari dokumentasi.
3.

Tahap analisis data
Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data dipilah-pilah
kemudian disusun secara sistematis dan rinci agar data mudah dipahami dan
dianalisis sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.
Setelah ketiga tahapan tersebut telah dilalui, maka keseluruhan dari
hasil yang telah dianalisis dan disusun sitematis, kemudian ditulis dalam
bentuk pelaporan.

D. Sumber Data dan Informan
Menurut Lofloand dan Lofland dalam Moleong sumber data utama dalam
penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data
tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong,2011:157) . Sedangkan
menurut Sukandarrumidi sumber data adalah semua informasi baik yang
merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara
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kuantitatif ataupun kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat
dikelompokkan menjadi:
1. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan
melalui wawancara. Sedangkan yang termasuk dalam sumber data ini adalah
mahasiswa yang menempuh studi S2 angkatan 2019 pada Program
Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama), dan pihak-pihak yang terkait di Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama).
2. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan keadaan diam dan
bergerak. Dengan sumber data ini, dapat memberikan gambaran situasi,
kondisi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Yang
termasuk sumber data ini adalah Universitas Dr.Moestopo.
3. Paper, yaitu sumber data yang menyajikan data-data yang berupa huruf,
angka, gambar, dan simbol-simbol lain (Sukandarrumidi,2006:44) Adapun
data yang diperoleh dari dokumen ini adalah data mahasiswa-mahasiswi yang
menempuh studi Magister Ilmu Komunikasi angkatan 2019 di Universitas
Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
Pada proses pengumpulan sumber data penelitian, maka peneliti
menggunakan teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel dari
populasi yang ada. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari atas:
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono,2007:72) Pada penelitian kualitatif, populasi lebih disebut status sosial
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atau “social situation” (Sugiyono,2008:215) penelitian ini populasi subjek
penelitian

memiliki

kriteria

mahasiswa-mahasiswi

kelas

Magister

Ilmu

Komunikasi angkatan 2019 di Universitas Dr.Moestopo.
Sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu
teknik pengambilan sampel atau pemilihan subjek penelitian atau sumber data
dengan pertimbangan tertentu.( S u g i y o n o , 2 0 1 2 : 2 ) Besar atau kecilnya jumlah
unit informan dalam hal ini lebih dirisaukan oleh kebutuhan akan besar atau
kecilnya jumlah unit subjek karena peneliti lebih berorientasi kepada seberapa
besar kekayaan informasi (information rich) yang dimiliki informan. Informan
dalam penelitian ini adalah mahasiswa Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi
angkatan 2019 yang melakukan dan mengalami kuliah non tatap muka (kuliah
online), pada semester genap, berjumlah 7 orang.

E. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek adalah target populasi yang memiliki karakteristik tertentu yang
ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2008). Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa mahasiswi
Magister Ilmu Komunikasi angkatan 2019 Universitas Dr.Moestopo yang dalam
perkuliahan non tatap muka. Obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan
inti dari problematika penelitian (Arikunto, 2005). Objek penelitian ini adalah
makna komunikasi dalam perkuliahan non tatap muka menggunakan media sosial
WhatsApp yang dilakukan mahasiswa mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi
angkatan

2019

Universitas

Prof.
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Dr.

Moestopo

(Beragama).

F. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan natural
setting (kondisi yang alamiah). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah FGD (focus group discussion) secara online , wawancara
secara online, dengan memanfaatkan email. dan observasi. Untuk memperoleh
data dilapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang
sedang diteliti, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:
1.

Metode FGD (Focus Group Discussion)
Focus Group Discussion merupakan metode penggalian data yang
lebih akhir digali dan dikembangkan, ketimbang metode penggalian data
lainnya seperti observasi dan wawancara, serta dikenal sebagai salah satu
metode yang dianggap ilmiah dan diakui keandalannya dalam menggali data
yang bersifat kualitatif.
Tujuan menggunakan Focus Group Discussion adalah karena metode
ini mampu menggali data secara mendalam hingga ranah sikap dan tendensi
perilaku manusia. Pada Focus Group Discussion, posisi yang seimbang
antara fasilitator dan responden, memunculkan adanya trust terhadap seluruh
responden dan fasilitator. Trust inilah yang dapat berfungsi dalam
memunculkan data dengan taraf kepercayaan tinggi atau validitas dan
reliabilitas data dapat dipertanggungjawabkan. Focus Group, dalam satu
waktu dapat diperoleh data yang banyak dan beragam sudut pandang. Hal ini
dipandang lebih efisien dan lebih ringkas ketimbang harus melakukan
wawancara individual terhadap sejumlah orang (Herdiansyah,2013:226-244)
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Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan focus
group

adalah melakukan penyeleksian yang disebut dengan istilah

screening. Screening dilakukan dengan menyesuaikan kriteria responden
dengan target respondennya. Pada penelitian ini populasi subjek penelitian
memiliki kriteria mahasiswa mahasiswi Magister Ilmu Komunikasi angkatan
2019 Universitas Dr.Moestopo. Setelah merumuskan kriteria, langkah
selanjutnya adalah menyusun guide wawancara yang akan dijadikan patokan
dalam menjaring responden (Herdiansyah,2013;307)
Tiga fase dalam focus group menurut Krunger dalam Haris
antara

lain:

fase perencanaan, fase wawancara dan fase analisis dan

penyusunan laporan. Fase perencanaan merupakan fase awal yang paling
menentukan. Dalam fase ini peneliti menyusun konsep utama, membuat
perencanaan yang matang dan sebaiknya dilakukan dan disupervisi oleh ahli
agar mendapatkan feedback untuk fase berikutnya (Herdiansyah,2013;320)
Fase wawancara merupakan fase kedua yang inti dalam proses
penggalian data seluruh responden. Pada fase wawancara, kualitas jawaban
sangat dipengaruhi oleh kualitas pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, peneliti
harus mampu menyusun pertanyaan sebaik mungkin untuk mendapatkan
jawaban terbaik dari responden (Herdiansyah,2013;333)
Fase analisis data dalam focus group antara lain:
a.

Melakukan pengelompokan data, di mana hasil dari tahap ini
adalah diperolehnya sekumpulan tema berdasarkan banyaknya
rangkaian diskusi yang dilakukan,
b. Melakukan reduksi data, di mana hasil akhir dari tahap ini adalah
didapatnya sekumpulan data mentah yang sudah terkait dengan
guide
wawancara,
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c.
d.

Melakukan display data, di mana hasil akhir dari tahap ini adalah
irisan atau benang merah antar tema,
Menarik kesimpulan, di mana hasil akhir dari tahap ini adalah
kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian dan sesuai
dengan tujuan riset (herdiansyah,2013:352)

Dikarenakan Pandemic Covid 19 yang melanda Indonesia,termasuk
Jakarta dan adanya kebijakan pembatasan aktivitas,teknik wawancara yang
dilakukan peneliti menggunakan VideoCall WhatsApp.

2.

Metode Wawancara
Alat pengumpul data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah
wawancara. Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat (pewawancara atau
interviewer dan terwawancara atau interviewee) memiliki hak yang sama
dalam bertanya dan menjawab atas dasar ketersediaan dan dalam setting
alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah
ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses
memahami (Herdiansyah,2013:27) Hal ini dikarenakan sumber data utama
dalam penelitian fenomenologi adalah kata-kata, ide, ataupun komentar
dalam proses wawancara.
Menurut Banister dkk dalam Poerwandari, wawancara kualitatif
dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang
makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik
yang diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut,
suatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain. Metode ini
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digunakan

untuk

memperoleh

keterangan

atau

informasi

dengan

mewawancarai responden di lapangan penelitian (Poerwandari,2009:146)
Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur.
Jenis metode wawancara ini sangat sesuai untuk penelitian kualitatif yang
esensinya adalah untuk mendapatkan pemahaman dari suatu fenomena.
Wawancara semi terstruktur ini sudah termasuk dalam kategori in dept
interview (wawancara mendalam), dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk memahami suatu
fenomena

atau

permasalahan

tertentu

(Herdiansyah,2013:69)

Dalam

melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan
mencatat apa yang dikemukakan informan (Sugiyono:233)
Pada wawancara semi terstruktur memiliki beberapa ciri antara lain
(Herdiansyah,2013:66-68):
a.

Pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur
pembicaraan, pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi
terstruktur berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subjek
penelitian/interviewee tidak dibatasi sehingga subjek dapat lebih
bebas mengemukakan jawaban apa pun sepanjang tidak keluar
dari pembicaraan,
b. Kecepatan wawancara dapat diprediksi, walaupun ada kebebasan
dan waktu menjawab pertanyaan wawancara, tetapi kecepatan dan
waktu wawancara masih dapat diprediksi,
c. Fleksibel tapi terkontrol (dalam
hal
pertanyaan
atau
jawaban), meskipun
peneliti diberikan kebebasan
mengajukan pertanyaan, dan subjek penelitian pun diberikan
kebebasan dalam menjawab pertanyaan, namun fleksibilitasan
tersebut tergantung situasi-kondisi serta alur pembicaraan,
d. Ada pedoman wawancara (guide wawancara).
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Adapun fokus penelitian dalam hal ini diarahkan kepada proses, bentuk
serta faktor- faktor yang mempengaruhi Perkuliahan non tatap muka melalui
media sosial WhatsApp. Keseluruhan komponen ini pada akhirnya akan
dirangkaikan untuk membangun gambaran tentang mahasiswa mahasiswi S2
Ilmu Komunikasi Univ.Dr Moestopo angkatan 2019 memaknai komunikasi
dalam perkuliahan non tatap muka. Dengan seperti itu, peneliti dapat
mendengarkan narasi berupa makna atas tindakan subjek serta mengamati
tindakan mereka lalu mencatat dan mengeditnya. Bahan-bahan ini kemudian
peneliti transformasi ke dalam teks fenomenologi. Berikut pedoman
wawancara dalam penelitian ini :
Tabel 3.1
Pedoman Wawancara
INDIKATOR

PERTANYAAN
WAWANCARA
Pada saat melakukan perkuliahan
non
tatap
muka
melalui
pemanfaatan
media
sosial
WhatsApp,
1. Apakah
interaksi
antar
mahasiswa
terjalin
baik?
Jelaskan!
2. Apakah waktu pembelajaran
perkuliahan berjalan sesuai
seharusnya? Jelaskan!
3. Bagaimana
mengukur
keberhasilan perkuliahan ini?
4. Apakah tujuan perkuliahan
tercapai melalui metode ini?

NO

KONSEP

1.

Komunikasi
Kelompok

2.

5. Apakah berbagai karakteristik
Teori
Group Syntality
pribadi (usia, latar belakang
Kepribadian Theory (Cattell ) :
pendidikan, latar belakang
Kelompok
1. Dimensi
pendapatan,
dlll)
masingKelompok
masing
mahasiwa
mahasiwi
2. Dinamika
yang berbeda mempengaruhi
Kepribadian

Empat elemen
kelompok
(Bungin, 2006) :
1. Interaksi
2. Waktu
3. Ukuran
4. Tujuan
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NO

KONSEP

INDIKATOR

3.

Teori Media
(McLuhan dalam
Baru
Baran, 2012)
1. Teknologi
komunikasi
menghantarka
n informasi,
2. Teknologi
komunikasi
mengubah
relasi antara
manusia dan
dunia mereka
secara
fundamental,

4.

Komunikasi
Virtual

PERTANYAAN
WAWANCARA
komunikasi grup media sosial
WhatsApp? Jelaskan!
6. Apakah
pola
kebiasaan
komunikasi
masing-masing
mahasiwa
mahasiwi
yang
berbeda
mempengaruhi
komunikasi grup media sosial
WhatsApp? Jelaskan!
7. Apakah pemanfaatan media
sosial
WhatsApp
dalam
perkuliahan non tatap muka
berfungsi
baik
dalam
menghantarkan informasi baik
antar
mahasiswa
ataupun
dengan
pihak
pengajar?
Jelaskan!
8. Apakah pemanfaatan media
sosial
WhatsApp
dalam
perkuliahan non tatap muka
mengubah
relasi
antara
mahasiswa?
9. Apakah pemanfaatan media
sosial
WhatsApp
dalam
perkuliahan non tatap muka
mengubah
relasi
antara
mahasiswa dengan pengajar?

10. Apakah perbedaan jarak fisik
(Smith, 1995)
dalam
komunikasi
media
empat aspek
sosial
WhatsApp
dalam
berkaitan dengan
perkuliahan non tatap muka
interaksi virtual
tidak mempengaruhi fungsi
yang membentuk
komunikasi secara umum
perilaku
antar mahasiswa serta dengan
komunikasi;
pengajar? Jelaskan!
1. Virtual
11. Pemanfaatan media sosial
interaction is
WhatsApp dalam perkuliahan
aspatial
non tatap
muka
dapat
2. Virtual
dilakukan kapanpun sesuai
jadwal
yang
disepakati,
interaction via
apakah
hal
ini
justru
system is
memberikan
kerugian
atau
predominantly
keuntungan
bagi
mahasiswa
asynchronous
dan pengajar? Jelaskan!
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NO

KONSEP

INDIKATOR
3. CMC is
acorporeal
because it is
primarily a
text-only
medium
4. CMC is
astigmatic

PERTANYAAN
WAWANCARA
12. Pemanfaatan media sosial
WhatsApp dalam perkuliahan
non tatap muka dilakukan
tanpa melibatkan keseluruhan
fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian
atau
keuntungan
bagi
mahasiswa dan pengajar?
Jelaskan!
13. Pemanfaatan media sosial
WhatsApp dalam perkuliahan
non tatap muka dilakukan
berdasarkan teks sehingga
sangat
sedikit
bisa
menampilkan gambaran visual
(stigma)
tentang
status
seseorang apabila bertatap
muka, apakah hal ini justru
memberikan kerugian atau
keuntungan bagi mahasiswa
dan pengajar? Jelaskan!

Profil Informan Mahasiswa
1.

2.

Nama

: Adi Nugroho

Temapt/Tanggal lahir

: Jakarta,29 Mei 1984.

Domisili

: Tangerang

Pekerjaan

: Pegawai

Nama

: Teguh Budiono

Tempat/Tanggal lahir

: Burgen,25 Desember 1972

Domisili

: Jl.H Marzuki no 11 rt.10/05
Kedoya Selatan.Kebon Jeruk
Jakarta Barat

Pekerjaan

: Wiraswasta.
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3.

4.

Nama

: Mas Aryo K

Tempat/Tanggal Lahir

: Surakarta,8 Agustus 1982

Domisili

: Jalan Waru no.A7 Pekayon Jaya.Bekasi.

Pekerjaan

: Aparatur Sipil Negara.

Nama

: Muarifatul Ainy

Tempat/Tanggal lahir

: Kendal,5 Mei 1990.

Domisili

: Jalan Masjid Mustaqiem no 4 rt 3/2
Mampang Prapatan,Jakarta Selatan

5.

6.

Pekerjaan

: Staf Pimpinan Bawaslu RI

Nama

: Arso P.N

Tempat/Tanggal Lahir

: Klaten,14 April 1986

Domisili

: Serpong,Tangerang Selatan

Pekerjaan

: Aparatur Sipil Negara

Nama

: Ayu Astuti

Tempat/Tanggal Lahir

: Jakarta,10 September 1991

Domisili

: Jalan Islah 2 no 6 .Pondok Bambu
Jakarta Selatan

7.

Pekerjaan

: Karyawan Swasta

Nama

: Wiyarso Suwarsono

Tempat/Tanggal lahir

: Jakarta,30 Juni 1983

Pekerjaan

: Aparatur Sipil Negara
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3. Metode Observasi
Metode observasi adalah merupakan proses pengambilan data
yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematik terhadap objek
yang diteliti, artinya sengaja direncanakan bukan hanya kebetulan melihat
secara sepintas. Pedoman observasi berisi sebuah daftar kegiatan yang
mungkin timbul dan akan diamati (Arikunto,2006:156)
Partisipan atau pengamatan terlibat

dalam

hal

ini

selama

di

lapangan pada kesempatan-kesempatan tertentu peneliti berusaha untuk ikut
dalam kegiatan subjek peneliti, dengan mengamati obyek-obyek tertentu.
Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif, dalam
penelitian ini peneliti terlibat aktif dengan kegiatan sehari-hari orang yang
sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti
memilih jenis observasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data lebih jelas,
konkret dan mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang
nampak.
Stainback menyatakan bahwa “In participant observation, the
researcher observer what people do, listen to what they say, and participates
in their activities” dalam observasi partisipasif , peneliti mengamati apa yang
dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi
dalam aktivitas mereka (Sugiyono,2006:222)
Penulis menggunakan metode pencatatan behavioral checklist.
Behavioral checklist atau biasa disebut checklist, merupakan metode
pencatatan observasi yang mampu memberikan keterangan mengenai muncul
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atau tidaknya perilaku yang diobservasi dengan memberikan tanda check (√)
jika perilaku yang diobservasikan muncul. Dalam tabel checklist, observer
atau peneliti telah terlebih dahulu mencantumkan atau menuliskan indikator
perilaku yang dimungkinkan oleh observee atau subjek penelitian. Begitu
perilaku yang diobservasi, dimunculkan oleh observee, makan observer
langsung memberikan tanda check (√) pada kolom di samping indikator
perilaku yang dimunculkan tersebut (Herdiansyah,2013:169) Obyek dalam
pengamatan ini adalah mahasiswa- mahasiswi Magister Ilmu komunikasi
angkatan 2019 di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Adapun
instrumen penelitian yang digunakan dalam metode ini adalah pedoman
observasi sebagai dasar dalam melakukan observasi dilokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data
kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu untuk menetapkan bagianbagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungan terhadap keseluruhannya.
Artinya, semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui
catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang
dikaji oleh peneliti (Gunawan,2013:210)
Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup dari lapangan, peneliti
melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dengan teknik analisis yang
telah penulis uraikan di atas. Kemudian menelaahnya, membagi dan menemukan
makna dari apa yang telah diteliti. Untuk selanjutnya, hasil penelitian ini
dilaporkan

dan

disusun
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secara

sistematis.

Teknik analisa data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan
analisa data kualitatif interaktif, mengikuti konsep yang diberikan Miles and
Huberman dan Spadley, Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai
jenuh (Hadi,Haryono,2005:135) Aktivitas dalam analisis data terdiri dari alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan , meliputi reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan.
1.

Reduksi Data
Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah
proses menggabungkan dan penyeragaman bentuk data yang diperoleh
menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis. Penggabungkan data
tersebut berupa penyajian verbatime dan pengkoddingan. Data-data yang
sudah terkumpul diolah untuk menemukan hal-hal pokok berkaitan dengan
penelitian. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian
(Herdiansyah,2010:164)

2.

Penyajian Data
Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya.
Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan, yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan
teks yang bersifat naratif. Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang
disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah
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dipahami berbagai hal yang terjadi dan akan memudahkan untuk memahami
berdasarkan pemahamannya.
3.

Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah dapat menjawab
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak,
karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam
penelitian kualitatif masih bersifat sementara karena kurangnya data
pendukung, namun jika data pendukung atau bukti-bukti telah tersedia maka
kesimpulan

dapat

dipastikan
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tidak

bersifat

sementara.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1.

Sejarah Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Sejarah berdirinya perguruan tinggi ini tidak terlepas dengan Prof. Dr.
Moestopo, yang pada awalnya dimulai dengan tonggak batu pertama Yayasan
UPDM dengan dibukanya kursus tukang gigi pada tahun 1952. Pada waktu
Moestopo masih berpangkat kolonel, ia menjabat sebagai Kepala Bagian
Bedah Rahang, Rumah Sakit Angkatan Darat (sekarang RSPAD Gatot
Subroto) mengabdikan diri pada dunia pendidikan, dengan mengelola Kursus
Kesehatan Gigi dr. Moestopo di rumahnya sendiri di Jalan Merak 8, Jakarta.
Kursus ini berlangsung selama 2 jam, sejak pukul 15.00 sampai 17.00 dengan
tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan tukang gigi di
seluruh Indonesia yang jumlahnya hampir 2.000 orang, agar dapat memenuhi
kriteria minimal Ilmu Kedokteran Gigi dalam hal higienis, gizi, dan anatomi
sederhana, sesuai dengan himbauan Menteri Kesehatan dalam Kongres PDGI
II tahun 1952.
Pada tahun 1957, dibukalah sebuah kursus yang dinamakan „Kursus
Tukang Gigi Intelek‟. Setelah kembali dari Amerika Serikat pada tahun 1958,
beliau mendirikan „Dental College Dr. Moestopo‟. Dental college ini
mendapat pengakuan resmi dari Departemen Kesehatan, bahkan mendapat
penghargaan

dengan

kunjungan
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Presiden

Soekarno.

Selanjutnya, status dental college tersebut ditingkatkan menjadi
„Akademi Tinggi Gigi‟. Pada tahun 1960, status akademi tersebut
ditingkatkan menjadi „Perguruan Tinggi Swasta Dental College dr.
Moestopo‟ (sudah bersifat akademik).
Pada tahun 1961, Perguruan Tinggi Swasta Dental College dr.
Moestopo ditingkatkan menjadi Fakultas Kedokteran Gigi Prof. Dr.
Moestopo, yang resmi berdiri pada tanggal 15 Februari 1961.
Tahun 1962, Prof. Dr. Moestopo bersama ibu R.A. Soepartin
Moestopo mendirikan Yayasan Universitas Prof. Dr. Moestopo berdasarkan
akta Notaris R. Kadiman No. 62. Untuk mendirikan Yayasan tersebut,
Moestopo selaku pendiri dan ketua yayasan yang pertama menggunakan
tanah pribadi dan bangunannya di Jalan Hang Lekir I No. 8, Jakarta dan
sebuah mobil Opel Capitan tahun 1962 Nopol. B 311, sebagai salah satu
modal pertama. Di dalam perjalanannya, Akta Notaris ini telah mengalami
beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Notaris Zainal Arifin SH, No.
3/ KGS, tanggal 8 April 1996. Yayasan UPDM sebagai suatu badan sosial
bertujuan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Pemerintah RI melalui
pendidikan, kesehatan, agama, riset ilmiah, bimbingan dan penyuluhan
mental.
Dalam perkembangannya, Universitas Prof.Dr.Moestopo pernah
memiliki 6 fakultas, yaitu: Kedokteran Gigi, Kedokteran, Sosial Politik
jurusan Administrasi Negara, Ekonomi jurusan Ekonomi Perusahaan,
Pertanian

dan

Publisistik.

Namun

Fakultas

Pertanian

tidak

dapat

diselenggarakan karena tidak ada peminat. Demikian pula pada tahun 1971
Fakultas Kedokteran, karena tidak memiliki Teaching Hospital, terpaksa
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ditutup. Pada tahun 1980, Fakultas Publisistik berganti nama menjadi
Fakultas Komunikasi. Perkembangan selanjutnya Yayasan Universitas Prof.
Dr. Moestopo mengelola 4 Fakultas dan 1 Program Pascasarjana.

2.

Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Angkatan 2019
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dengan gelar (M.Ikom.)
menawarkan 3 pilihan konsentrasi, yaitu Manajemen Public Relations,
Manajemen Periklanan, Manajemen Media, sampai saat ini peserta
(mahasiswa) program studi Magister Ilmu Komunikasi berasal dari alumni
maupun peserta umum, baik yang berlatar belakang Pengajar (Dosen),
praktisi swasta maupun dari pemerintahan, serta mereka yang baru
menyelesaikan strata-1.
Abad XXI merupakan abad informasi dan komunikasi. Globalisasi
dan reformasi yang terjadi tidak dapat mencegah masuknya arus informasi
dari luar. Apabila disimak dengan seksama, maka telah terjadi arus deras
masuk informasi, dan komunikasi keluar dari kita masih kurang kuat.
Kelemahan

kemampuan

komunikasi

tersebut

menantang

Program

Pascasarjana membuka Program Studi Magister Ilmu Komunikasi. Program
Studi Magister Komunikasi merancang sistem pendidikan yang dapat
menghasilkan tenaga profesional dan kompeten dalam bidang komunikasi,
sesuai dengan tantangan zaman.
Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dengan gelar (M.Ikom.)
angkatan 2019 terdiri dari 25 mahasiswa, dengan 8 Mahasiswa Laki-Laki dan
17 Mahasiswa Perempuan yang terdiri dari berbagai macam latar belakang
profesi.
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Tabel 4.1
Jumlah Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Angkatan 2019
No
Nama
NIM
Jenis
Kelamin
1.

Muarifatul Ainy

201903001

P

2.

Prita Ayodya Devianti

201903002

P

3.

Ayu Dwi Astuti

201903003

P

4.

Desta Nirmala Putri

201903004

P

5.

Annindya Karenina

201903005

P

6.

Salica Julia Yusup

201903006

P

7.

Donny Dharmawan

201903007

L

8.

Princa Arum Surya

201903008

P

9.

Wiyarso Suwarsono

201903009

L

10.

Pranti Zahrina Puteri

201903010

P

11.

Ken Ayuthaya Purnama

201903011

P

12.

Annisa Trisnawati

201903012

P

13.

Ria Damayati

201903013

P

14.

Arso Pranoto Nugroho

201903014

L

15.

Adhi Nugroho

201903015

L

16.

Mas Aryo Kristiyanto

201903016

L

17.

Muhammad Absar Salim

201903017

L

18.

Nur Annisa Wulansari Julianingsih

201903018

P

19.

Tran Huong Tra

201903019

P

20.

Adhe Variansyah

201903020

L

21.

Syafira Dwi Herliana

201903021

P

22.

Bunga Indah Fitriyani

201903022

P

23.

Christova Polaris Mamondole

201903023

L

24.

Teguh Budiono

201903024

L

25.

Mira Juwita Anggraini

201903025

P
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3.

Visi, Misi, dan Tujuan Program Pascasarjana Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Visi Program Studi Magister Ilmu Komunikasi dengan gelar
(M.Ikom.) yaitu menjadi salah satu di antara Lima Program Studi Magister
Ilmu Komunikasi Terbaik Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia pada Tahun
2021. Adapun Misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan Ilmu Komunikasi
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
kebutuhan pengguna lulusan; Mewujudkan sumber daya manusia yang
berkualitas, unggul, profesional dan berintegritas di program studi;
Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada mahasiswa program
studi;

Mengembangkan

kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

kepada

masyarakat yang relevan dengan program studi serta menyebarluaskan hasilhasilnya kepada masyarakat; dan Memperkuat dan mengembangkan jaringan
kerjasama kelembagaan yang relevan dengan program studi. Dengan tujuan
yaitu terwujudnya program studi yang mampu menghasilkan lulusan yang
menguasai ilmu Komunikasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta terampil dalam penerapan berbagai teknik analisis dan
pendekatan Ilmu Komunikasi; Tersedianya sumber daya manusia yang
berkualitas, unggul, profesional, dan berintegritas di program studi;
Terwujudnya sistem pembelajaran dalam suasana akademik yang kondusif
dan dinamis; Meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan program studi; dan
Terciptanya jaringan kerjasama kelembagaan yang relevan dengan program
studi.
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B. Hasil Penelitian
1. Proses Interaksi Melalui WA
Komunikasi dan interaksi

yang dilakukan dalam pembelajaran

dengan memanfaatkan media sosial WA, selama masa pandemi Covid-19
ini dinilai efektif oleh informan penelitian,
“Interaksi yang terjadi antara mahasiswa program studi komunikasi
angkatan 2019 terjalin dengan baik selama masa perkuliahan non
tatap muka. Karena selama ini perkuliahan masih melakukan
beberapa prosedur yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Seperti
dengan diberlakukannya absensi, serta masih memperhatikan silabus,
walaupun perkuliahan dilakukan secara virtual atau non tatap muka.”
(Teguh)
“Pada dasarnya semua sistem digunakan untuk mempermudah
segala sesuatu, dan mahasiswa bisa memanfaatkan WA untuk
melakukan interaksi dengan mahasiswa lain terkait kordinasi
pengerjaan tugas-tugas kelompok, maupun wahana berbagi
informasi terkait perkuliahan.” ( Aryo)
Senada dengan hal tersebut, interaksi dinilai cukup efektif untuk
bertukar informasi, dan pesan, dan memperolh feedback yang baik melalui
WA

“Iya. Setiap mahasiswa dapat memanfaatkan WA untuk kegiatan
perkuliahan. Melalui adanya Grup WA, terjadi komunikasi antar
mahasiswa, baik untuk menanyakan tugas, jadwal kuliah, ujian,
ataupun berbagi materi. Dalam grup WA tersebut, komunikasi antar
mahasiswa cukup intens terkait kegiatan perkuliahan. Termasuk jika
ada salah satu orang yang kurang mengerti tentang materi atau tugas
kuliah, pasti ada teman yang menjelaskannya.” (Arso)
“Iya. Interaksi antar mahasiswa terjalin dengan baik dikarenakan
semua aktif untuk mengikuti perkembangan perkuliahan. Antar
mahasiswa saling mengingatkan
untuk selalu in charge dan
mengerjakan tugas tugas kuliah dan update untuk absensi ke
ikursertaan
perkuliahan.”(
Muarifatul
)
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Artinya, proses komunikasi timbal balik (interaksi) antara dosen dan
mahasiswa masih berjalan baik, mahasiswa dan dosen saling memberikan
respon positif terkait pembelajaran, mengirim materi, penugasan, diskusi
dan lain-lain .

2.

Tujuan Komunikasi
Tujuan komunikasi melalu wa, ternyata dinilai tidak sepenuhnya
tercapai oleh setiap mahasiswa, karena berbagai kendala. Hal ini
dikemukakan oleh beberapa informan penelitian,
“Tidak sepenuhnya tercapai, karena banyak hal yang tidak dapat
digantikan kecuali melalui interaksi kelas tatap muka, tapi tetap
dapat berjalan.” (Aryo)

“Tidak, karena komunikasi yang terjadi via WA sangat terbatas
dibandingkan tatap muka ataupun penggunaan aplikasi yang
memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara langsung
antara dosen dengan mahasiswa. Perkuliahan melalui WA pasti akan
menemui banyak kendala, seperti respon yang lama baik dari dosen
atau mahasiswa, keterbatasan pemahaman akan materi kuliah, serta
mahasiswa cenderung pasif merespon perkuliahan yang diberikan
dosen, baik itu materi, ataupun saat dosen mencoba mengajak
diskusi. (Arso)
“Tidak, karena mahasiswa kurang untuk dapat menyerap pelajaran
dengan baik sehingga tujuan komunikasi menjadi kurang dapat di
maksimalkan dalam proses pembelajaran online.” (Ayu)
Mereka merasa bahwa tujuan komunikasi kurang tercapai karena
terkendala media, kurang kedekatan fisik dan kebersamaan, kurang
responnya antar anggota kelompok WA, sehingga komunikasinya dinilai
tidak

tercapai.
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3.

Fungsi Komunikasi
Fungsi komunikasi dikaitkan dengan perbedaan jarak fisik dalam
komunikasi media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dianggap memengaruhi fungsi komunikasi secara umum antar mahasiswa
dengan pengajar. Seperti yang dikemukan oleh informan berikut ini
“Fungsi komunikasi secara umum terpengaruhi, karena penjelasan materi
akan banyak distorsi pengertian berbeda ketika tatap muka” (Aryo)

“Pasti mempengaruhi. Karena pola interaksi dan komunikasi dalam
WA sangat jauh lebih terbatas dibandingkan komunikasi secara
langsung. Resiko-resiko yang muncul karena terbatasnya pola-pola
tersebut akan berpengaruh pada hasil perkuliahan, baik itu
pemahaman mahasiswa akan materi kuliah, hubungan yang kuat
antara mahasiswa dengan dosen, termasuk penyelesaian kepada
mahasiswa yang mengalami kesulitan terhadap pemahaman materi
kuliah.” ( Arso)
“Perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial dalam

perkuliahan non tatap muka sangat mempengaruhi fungsi komunikasi
karena banyaknya hambatan (noise) penyampaian pesan maupun
informasi. Jika ditinjau dari waktu, adanya ketidaksamaan dalam
penerimaan pesan mempengaruhi fungsi komunikasi itu sendiri,
dimana tingkat pemahaman dan timbal balik dari pengirim dan
penerima menjadi terganggu.” (Teguh)
Perbedaan jarak dan fisik, dengan memanfaatkan media WA
seringkali terkendala oleh hambatan teknis, sehingga fungsi komunikasi
berkurang. Namun, ada juga informan yang menilai bahwa fungsi
komunikasi tidak terganggu, walaupun terdapat perbedaan jarak fisik, antara
mahasiswa dan dosen pengajarnya, komunikasi masih dapat berjalan dengan
baik.
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Seperti yang dikemukakan oleh informan penelitian berikut ini :
““Perbedaan jarak fisik tidak mempengaruhi fungsi komunikasi antar
mahasiswa maupun dengan dosen fungsi komunikasi tetap berjalan
sebagaimana mestinya dan terjadi komunimasi yang 2 arah yang
interaktif.” (Muarifatul)
“Tidak karena kami juga melakukan pembahasan materi setelah
pengajaran via online.” (Adi)
Selama ini, perkuliahan non tatap muka (secara online) dengan
memanfaatkan

media WA, dengan adanya jarak fisik, ada yang menilai

sangat memengaruhi fungsi komunikasi, namun ada pula yang menilai tidak
memengaruhi fungsi komunikasi, karena proses komunikasi masih dapat
berjalan lancar dan baik antara dosen dan mahasiswa, sehingga proses
pembelajaran masih terbilang efektif.

4.

Relasi Komunikasi
Relasi komunikasi yang terjadi antar mahasiswa, dan antara dosen
bersama mahasiswa, dinilai tetap terjalin baik seperti yang dikemukakan
berikut ini :
“Perkuliahan dengan menggunakan media whats app tidak merubah
relasi antar mahasiswa, yang terjadi justru sebaliknya.ketika whats
app menjadi media perkuliahan, komunikasi mahasiswa semakin
intens karena sering melakukan diskusi dan bahasan mengenai
materi kuliah ataupun dosen. Perkuliahan dengan menggunakan
whats app tidak merubah relasi mahasiswa
dengan dosen
hanya saja interaksi fisik yang berkurang manjadikan kecanggungan
tersendiri.” (Muarifatul)

“Tidak Mengubah relasi justru menambah pengalaman dalam hal
percakapan walaupun melaui visual dan tulisan.” (Teguh)
“Tidak karena komunikasi antara mahasiswa dan dosen terjlin dengan
baik pada saat pengiriman materi dan tugas termasuk diskusi
materi.”(Wiyarso)
Selama perkuliahan berlangsung, relasi/ hubungan antar mahasiswa
menjadi semakin intens karena banyak hal yang didiskusikan, baik terkait
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materi perkuliahan, ataupun penugasan, saling bertanya satu sama lain, dn
membantu antar mahasiswa, bila kiranya ada hal yang kurang dimengerti
terkait materi dan tugas, maka mahasiswa akan bertanya kepada dosen, dan
dosen akan menjelaskan. Sehingga media WA tidak mengubah relasi antar
mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan dosen.
Namun ada juga yang berpendapat bahwa media perkuliahan melalui
WA mengubah relasi, baik antar mahasiswa, dan antara mahasiswa dengan
dosen, seperti dikemukakan berikut ini :
“Mengubah dalam sudut pandang kedekatan emosi sosial tidak akan
terjalin seperti ketika bertemu secara tatap muka, dan relasi dengan
dosen juga berubah, dalam hal pengenalan sosiologis antara
mahasiswa dan dosen, sehingga tanggung jawab moral mahasiswa
berkurang, toh yang diperlukan hanya menerima materi
mengerjakan penugasan dan melemparkan pertanyaan jika tidak
mengerti di wa group” (Arso)

“Ya, karena jika melakukan perkuliahan tatap muka, mahasiswa bisa
bertanya secara langsung tanpa adanya hambatan. Sedangkan
perkuliahan non tatap muka lebih banyak hambatan diantaranya
perbedaan waktu membaca pesan masuk yang ada di whatsapp dan
adanya pengaruh internet juga dapat meningkatkan kecenderungan
dalam masyarakat modern dengan memutus hubungan sosial dari
realitas fisik dan menggeser pola interaksi antara mahasiswa dan
dosen.”
Relasi/ hubungan komunikasi tentu saja dapat memengaruhi
komunikasi. Hubungan komunikasi antar kelompok, hubungan komunikasi
tatap

muka

dikelas,

yang

biasanya dilakukan, tergantikan dengan

komunikasi dengan menggunakan media WA. Mahasiswa menilai bahwa
komunikasi tatap muka lebih memberikan pengaruh positif, dibandingkan
dengan

komunikasi
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bermedia.

C. Pembahasan
Maraknya kecanggihan teknologi menempatkan posisi pemakai agar bijak
dalam penggunaannya. Pembelajaran/perkuliahan non tatap muka yang baru aja
diterapkan di Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi saat pandemi Covid-19 ini,
sebenarnya belum sepenuhnya sistem pembelajaran online. Namun,

Sistem

pembelajaran ini dapat dituangkan dalam e-blended learning yang merupakan
kajian perpaduan teknologi dan komunikasi yang menarik untuk ditelusuri
berdasarkan fungsi media sebagai pembelajaran tersebut. Penggunaan yang tepat
dan positif merupakan keputusan bijak dalam penggunaan serta pemanfaatan
teknologi. Adanya kemajuan bidang teknologi memudahkan dalam pembelajaran,
penyaluran pesan melalui media yang tepat dan cepat mulai digemari berbanding
terbalik dengan masa terdahulu dimana saat ini semua dapat terakses dengan
mudah dan cepat sehingga pemanfaatan yang tepat sangat terasa bermanfaat
terutama dalam dunia perkuliahan.
Awal diterapkan perkuliahan online, sebagian dosen masih memanfaatkan
media WA sebagai media pembelajaran. Kemudian berkembang dan bervariasi,
ada yang menggunakan aplikasi Zoom, Talk Fusion, Google Meet, dan
sebagainya sebagai media mengajar online. Kini telah berkembang berdasarkan
kesepakatan, kampus menggunakan aplikasi Microsoft Teams untuk media
perkuliahan online nya. Namun penelitian ini masih meneliti dan menganalis
media pembelajaran/perkuliahan non tatap muka menggunakan media WA.
Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan
penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar
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perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar. Sedangkan media
adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Dalam
pembelajaran, media memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan
belajar. Hubungan komunikasi antara dosen dan mahasiswa akan lebih efisien jika
menggunakan media. Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang
berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus bisa
dipergunakan sebagai media di antaranya adalah hubungan atau interaksi manusia,
realita, gambar bergerak atau tidak, tulisan, dan suara yang direkam. Kelima
bentuk stimulus ini akan membantu peserta didik. Namun demikian, tidaklah
mudah mendapatkan kelima bentuk ini dalam satu waktu atau tempat. Media
pembelajaran yang baik harus memenuhi beberapa syarat. Media pembelajaran
harus meningkatkan motivasi peserta didik. Penggunaan media mempunyai tujuan
memberikan motivasi kepada peserta didik. Selain itu media juga harus
merangsang peserta didik mengingat apa yang sudah dipelajari selain memberikan
rangsangan belajar baru. Media yang baik juga akan mengaktifkan peserta didik
dalam memberikan tanggapan, umpan balik dan juga mendorong peserta didik
untuk melakukan prkatik-praktik dengan benar (Rusman, 2013 : 61). Ada lima
jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran, yaitu Rusman. 2013 : 62)
: 1. Media Visual, adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan
indra penglihatan yang terdiri dari atas media yang diproyeksikan dan media yang
tidak dapat diproyeksikan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar
bergerak. 2. Media Audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk
auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para
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peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contoh dari media audio ini adalah
program kaset suara dan program tape. Media Audio-Visual, yaitu media yang
merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang-dengar.
Contoh dari media audio-visual adalah program video /televisi dan program slide
suara (sound slide). 4. Kelompok Media Penyaji, media ini sebagaimana
diungkapkan Donald T.Tosti dan John R.Ball dikelompokkan ke dalam tujuh
jenis, yaitu : (a) kelompok kesatu ; grafis, bahan cetak, dan gambar diam, (b)
kelompok kedua ; media proyeksi diam, (c) kelompok ketiga ; media audio, (d)
kelompok keempat ; media audio, (e) kelompok kelima ; media gambar
hidup/film, (f) kelompok keenam ; media televise, dan (g) kelompok ketujuh ;
multimedia. 5. Media objek dan media interaktif berbasis komputer. Media objek
merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk
penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri, seperti ukurannya, bentuknya,
beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sangat memengaruhi
kehidupan, terlebih dalam teknologi media komunikasi yang memudahkan kita
untuk berbagi pesan dan informasi. Hal ini berkembang sangat cepat dan pesat
dari tahun ke tahun, salah satunya penggunaan media telepon yang telah
mengalami proses peralihan dimana saat ini kecenderungan masyarakat ingin
memiliki media yang serba efisien baik dari segi bentuk dan waktu. Maka
penggunaan handphone atau telepon genggam adalah solusi dari hasil inovasi
terkemuka yang kita temui pada masa sekarang. Dengan penggunaan handphone
ini maka aplikasi serta fitur ikut mengalami peralihan yang tetap menjaga fungsi
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utama dari media tersebut sebagai sarana komunikasi. Banyak sekali fungsi dan
kegunaan handphone ini dalam membantu kita dalam berbagi pesan dan informasi
baik untuk pribadi, pekerjaan ataupun untuk keluarga.
Teori new media atau lebih sering disebut sebagai media konvergensi.
Dalam penelitian ini teori yang digunakan sebagai alat ukur atau pendukung
adalah teori media baru. Peneliti menganggap teori ini relevan dengan keberadaan
media sosial yang merupakan pendatang baru dalam ranah media. Media baru
adalah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer,
atau jaringan teknologi informasi dan komunikasi di akhir abad ke-20. Sebagian
besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” adalah digital, bersifat
jaringan, padat, mampat, interaktif dan tidak memihak. Beberapa contoh dapat
berupa internet, website, komputer multimedia, permainan komputer, CD-ROMS,
dan DVD. Media baru bukanlah televisi, film, majalah, buku, atau publikasi
berbasis kertas.
Sesuai dengan rumusan masalah yaitu pemaknaan komunikasi mahasiswa
dalam perkuliahan non tatap muka lewat whatsapp, merupakan teknik
pembelajaran menggunakan media baru. Dalam teori media baru, terdapat dua
pandangan, pertama yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan media
menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Sedangkan pendekatan kedua
yaitu pandangan integrasi sosial, yang merupakan gambaran media bukan dalam
bentuk informasi, interaksi, atau penyebarannya, tetapi dalam bentuk ritual, atau
bagaimana manusia menggunakan media sebagai cara menciptakan masyarakat.
Media bukan hanya sebuah instrumen informasi atau cara untuk mencapai
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ketertarikan diri, tetapi menyatukan kita dalam beberapa bentuk masyarakat dan
memberi kita rasa saling memiliki, khususnya dalam proses pembelajaran non
tatap muka.
“Kami memiliki kualitas dan interaksi

komunikasi yang baik, kami
memiliki grup whatsapp tersendiri sehingga bisa membahas tiap materi
pembelajaran” (Adi Nugroho)

Bila dilihat

keterkaitan pembelajaran dengan

kecanggihan dunia

komunikasi saat ini ada kesesuaian konsep adalah teori blended e-learning dimana
secara etimologi istilah blended learning terdiri dari dua kata yaitu blended dan
learning. Kata blend berarti “campuran, bersama untuk meningkatkan kualitas
agar bertambah baik” (Collins Dictionary), atau formula suatu penyelarasan
kombinasi atau perpaduan (Oxford English Dictionary) (Heinze and Procter, 2006
: 236). Sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar, dengan
demikian sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung
unsur pencampuran, atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya.
Apa yang dicampurkan? Conception of Blended Learning – adapted from Heinze
and Procter (2004) Menurut Sharpen dalam Rusman mengatakan karakteristik
Blended Learning adalah : 1. Ketetapan sumber suplemen untuk program belajar
yang berhubungan selama garis tradisional sebagian besar, melalui institusional
pendukung lingkungan belajar

virtual. 2. Transformatif tingkat praktik

pembelajaran didukung oleh rancangan pembelajaran sampai mendalam. 3.
Pandangan menyeluruh tentang teknologi untuk mendukung pembelajaran. Jika
dikaji

secara

terminologis maka

blended

e-learning

menekankan

pada

penggunaan internet seperti pendapat Rosenberg (2001) menekankan bahwa
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blended e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk
mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan. Hal ini senada dengan Cambell (2002), Karmaga (2002) yang
intinya menekankan penggunaan internet dalam pendidikan sebagai hakikat
blended e-learning. Lebih lanjut Onno W. Purbo (2002) menjelaskan bahwa
istilah “e” atau singkatan dari elektronik dalam blended e-learning digunakan
sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan untuk mendukung usahausaha pengajaran lewat teknologi elektronik internet (Rusman, 2017 : 249-250).
Bila dilihat dari perspektif komunikasi, pembelajaran serta teknologi saling
berkaitan diantara ketiga hal tersebut sehingga dapat kita simpulkan secara
keseluruhan bahwa metode pembelajaran dapat digunakan sebagai penyalur
informasi mengenai perkuliahan dengan perantara kecanggihan teknologi sebagai
medianya. Adanya whatsapp sangat membantu kehidupan dari segi waktu,
efisiensi, serta ekonomis karena pemakaiannya yang sangat praktis seperti
mengirim pesan yang langsung terhubung melalui sistem internet dari smartphone
langsung tersampaikan pesan yang diberikan. Bila ada gambar yang akan dikirim
sangat memungkinkan karena kualitas gambar yang bagus dari aplikasi ini dapat
dengan mudah diterima oleh orang yang dituju. Bahkan video juga sangat mudah
untuk mengirimnya hingga dokumen seperti file word berupa tugas dari dosen
tidak membuang waktu harus kirim melalui email tetapi cukup dari handphone
sudah bisa memungkinkan pengiriman tersebut langsung diterima oleh dosen
yang bersangkutan. Hal ini memudahkan kinerja dosen selain memberikan materi
pengajaran dikelas tetapi untuk evaluasi belajar mengajar maka dibutuhkannya
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pemberian tugas dari dosen dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti
whatsapp sangat memudahkan proses belajar mengajar. Tidak hanya itu dalam
aplikasi ini juga tidak merepotkan si penerima pesan harus menyimpan gambar
yang dikirim oleh si komunikatornya dengan sistem otomatis langsung tersimpan.
Bentuk komunikasi dengan memanfaatkan media WA ini merupakan salah
satu bentuk blended e-learning, yang diterapkan pada kelompok mahasiswa,
khususnya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi semester 2, pada mata kuliah
Metodologi Penelitian Komunikasi Kualitatif. Sesuai dengan salah satu teori yang
digunakan dalam penelitian
bahwa

ini, yaitu teori kepribadian kelompok diketahui

teori kepribadian kelompok atau disebut juga dengan group syntality

theory adalah sebuah teori yang menitikberatkan pada interaksi kelompok yang
berdasarkan pada dimensi kelompok serta dinamika kepribadian. Teori
kepribadian kelompok atau group syntality theory adalah salah satu dari teoriteori sifat atau trait theory yang merupakan salah satu pendekatan utama dalam
mengkaji kepribadian manusia. Dalam kerangka kerja pendekatan teori sifat, sifat
kepribadian manusia didefinisikan sebagai pola-pola kebiasaan perilaku, pikiran,
dan emosi yang diwujudkan dalam berbagai situasi. Beberapa ahli tercatat telah
mengembangkan teori sifat ini, sebut saja Gordon Allport, Raymond Bernard
Cattell, dan Hans Eysenck ( dalam Arni, Muhammad; 2005)
Dalam konteks komunikasi kelompok, teori sifat berperan besar dalam
mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Dari segi
psikologi komunikasi, yang dimaksud dengan keefektifan kelompok adalah
pencapaian tujuan kelompok melalui berbagai tindakan kooperatif. Dengan kata
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lain, setiap anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, yaitu
melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya.
Melalui penelitian ini, kelompok mahasiswa melakukan interaksi antar anggota
kelompok, dan anggota kelompok yang tergabung dalam grup WA melakukan
interaksi dengan dosen dalam pembelajaran/ kuliah. Meraka memaknai interaksi
komunikasi yang dilakukan melalui WA berjalan baik, namun ada juga yang
memaknai interaksi berjalan tidak seharusnya, karena terhalang media, sehingga
tujuan komunikasi tidak tercapai, namun dapat berjalan sesuai fungsi
komunikasinya. Relasi antar anggota kelompok dan dengan dosen dimaknai
secara baik, karena hubungan dapat berjalan secara timbal balik, dan sesuai seperti
tujuan komunikasi yang diharapkan dalam proses perkuliahan online dengan
menggunakan WA.
Urgensi peranan teknologi dalam proses masifikasi informasi terjadi ketika
hasil teknologi membantu mengubah pola komunikasi yang dibatasi oleh ruang
dan waktu menjadi pola komunikasi informasi tanpa batas. Sehingga hadirnya
media baru (new media) memberi alternatif bagi individu, kelompok maupun
masyarakat dalam mencari dan memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk
memenuhi kebutuhannya.(Andew; 2006) Penggunaan teknologi informasi seperti
penggunaan internet yang sudah memiliki berbagai aplikasi seperti media sosial,
merupakan salah satu media dimana para penggunanya dapat mencari informasi
dan saling berkomunikasi.

Seperti diketahui ragam media sosial yakni adalah

facebook, twitter, line, bbm, whatsapp, instagram, path, ask.fm, linkedin, snapchat
dan beberapa media sosial yang lain. Hermawan (2009) menyatakan bahwa dalam
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penggunaan media sosial juga dapat dengan mudah menciptakan suatu forum
dimana individu satu dengan yang lain dapat saling berkomunikasi dan bertukar
pikiran satu sama lain. Dalam hal ini akan sangat mudah membuat individu
berkomunikasi dan berkomentar tentang berbagai topik maupun kasus yang
dibahas oleh individu lain. Individu juga dapat membangun asumsi, emosi dan
kepercayaan melalui komentar maupun sudut pandang maupun pemikiran
individu lain dalam media sosial, hal ini memungkinkan kita dapat secara reaktif
berkomentar maupun berkesimpulan.
McQuail (2016) mengatakan aspek mendasar dari perkembangan media
baru ini adalah digitalisasi, yaitu pesan yang konstruksi dalam bentuk teks,
kemudian diubah menjadi serangkaian kode-kode digital dan dapat diproduksi,
dikirimkan pada penerima maupun disimpan. Dan konvergensi , yaitu penyatuan
semua bentuk dan fungsi media yang selama ini berdiri sendiri-sendiri baik dalam
proses organisasinya, distribusi, penerimaan, regulasi, maupun fungsi sebagai
sumber informasi dan hiburan.
Pada dasarnya modal teori komunikasi kelompok ini, terdiri dari empat
kegiatan belajar yaitu prinsip-prinsip dasar komunikasi dalam suatu kelompok
(group communication)

untuk memahami komunikasi dalam kelompok,

pendekatan teoritis komunikasi kelompok dan kegiatan belajar terakhir berkaitan
dengan bahasan mengenai beberapa perspektif dalam penelitian komunikasi
kelompok. Ada empat elemen yang tercakup dalam definisi di atas, yaitu interaksi
tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud atau tujuan
yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan
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karakteristik pribadi anggota lainnya. Keberadaan suatu kelompok dalam
masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakannya.
Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi,
pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan fungsi terapi. Semua fungsi
ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, kelompok dan para anggota
kelompok itu sendiri.
Memanfaatkan media WA sebagai salah satu media pembelajaran non
tatap muka merupakan salah satu bentuk komunikasi kelompok. Yaitu
pembelajaran dilakukan melalui grup WA, antara mahasiswa dan dosen, demikian
sebaliknya.
Pembelajaran non tatap muka, dengan memanfaatkan media komunikasi
WA, juga merupakan salah satu bentuk komunikasi virtual, dimana sekelompok
orang dalam sebuah komunitas dunia maya, menggunakan kata-kata dilayar untuk
berkomunikasi dalam wacana intelektual. Komunitas ini lahir sebagai dampak
positif dari internet yang merupakan produk teknologi komunikasi. Maka, jika
seseorang aktif terhubung ke internet dengan segala aktivitas seperti browsing,
chatting hingga mengikuti forum diskusi, maka secara otomatis akan masuk
dalamkomunitas virtual tersebut.
Termasuk dalam proses pembelajaran non tatap muka ini, merupakan
sebuah komunitas virtual, dimana para anggota kelompok yang terlibat
didalamnya (mahasiswa) melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi virtual.
Namun mereka menilai bahwa proses komunikasi virtual ini dinilai dapat
memberikan keuntungan baik bagi mahasiswa dan dosen bisa lebih leluasa dan
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tidak terlalu formal, kerugiannya adalah pengenalan antara pengajar kepada
mahasiswa pasti akan berkurang karena kurangnya melihat ciri-ciri fisik.
Komunikasi non tatap muka dalam proses pembelajaran melalui WA,
yang

merupakan

bentuk

komunikasi

virtual

ini,

juga

dinilai

kurang

menguntungkan, seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan penelitian:
“Menurut saya kerugian. Komunikasi non tatap muka melalui WA
memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan perkuliahan secara
tatap muka. Dimana saat menggunakan WA, komunikasi tidak dapat
dilakukan dengan baik karena adanya keterbatasan komunikasi
tersebut. WA grup yang hanya bisa mengirimkan teks, file, dan visual,
tidak dapat mengalahkan kekuatan komunikasi yang dilakukan secara
langsung. Hal tersebut akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman
mahasiwa akan materi perkuliahan. Karena efektifnya kegiatan
perkuliahan dilakukan tidak hanya berdasarkan teks dan visual
semata, tetapi membutuhkan pola interaksi yang juga memunculkan
adanya komunikasi langsung secara dua arah. Tidak semua
mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat memahami materi
perkuliahan hanya melalui komunikasi yang berdasarkan teks semata,
pasti dibutuhkan tanya jawab secara langsung.” (Arso)
Sebanyak- banyak keuntungan dalam komunikasi virtual, ataupun
komunikasi massa, ternyata tidak dapat menggantikan kekuatan komunikasi
tatap muka, dimana proses komunikasi dalam pembelajaran dapat terlihat
langsung, dan memperoleh feedback yang langsung pula. Dibandingkan dengan
komunikasi melalui media WA.
Melalui komunikasi virtual memang dapat terjadi interaksi yang baik,
walaupun tujuan komunikasi belum sepenuhnya terpenuhi, namun masih dapat
berfungsi dan dapat membangun relasi serta membuat pola komunikasi yang
baik, dalam kelompok/grup WA melalui proses perkuliahan non tatap muka.
Tetapi, ternyata, komunikasi virtual tidak dapat menggantikan komunikasi tatap
muka, yang dirasa dapat membuat mahasiswa lebih terbangun relasi dan tujuan
komunikasi

yang

lebih
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jelas.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN
Pemanfaatan

whatsapp smartphone memiliki keterkaitan bukan hanya

dalam dunia komunikasi semata tetapi juga berkaitan dengan kecanggihan
teknologi dan sistem pembelajaran khususnya dalam dunia perguruan tinggi. Dari
hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa yang pengguna whatsapp
merasakan kegunaannya selain untuk chat atau obrolan dengan sesama teman
tetapi juga efektif bila digunakan sebagai sarana pembelajaran sebagai sarana
pemberian materi ataupun pengumpulan tugas melalui aplikasi di smartphone
mereka.
Komunikasi melalui perkuliahan non tatap muka dimaknai dapat terjalin
interaksi yang baik, terbangun relasi dan pola komunikasi serta fungsi komunikasi
berjalan dengan baik, namun masih dimaknai kurang dalam mencapai tujuan
komunikasi yang diharapkan, seperti pemahaman yang komprehensif terhadap
materi perkuliahan, kerena mahasiswa masih merasa bahwa komunikasi secara
tatap muka lebih bermakna, dibanding melalui perantara media WA. Melalui
komunikasi tatap muka, lebih terlihat gesture, respon dan interaksi serta relasi
yang

kuat,

dibandingkan

melalui
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komunikasi

virtual.
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LAMPIRAN

Transkrip 1.
INFORMAN : Adhi Nugroho
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media
sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Ya kami memiliki kualitas komunikasi yang baik, kami memiliki grup
whatsapp tersendiri sehingga bisa membahas tiap materi pembelajaran

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Ya, kami menjalankan jadwal perkuliahan dari sekretariat, tentu saja dosen
juga mengamini hal tersebut.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Penguasaan materi, pengerjaan tugas-tugas kuliah mingguan yang
dikumpulkan serta nilai uts dan uas yang baik

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini? Ya, namun akan
lebih efektif ketika pembelajaran secara langsung, shingga penyampaian
materi dan konsultasi bisa terjadi lebih baik
Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Sejauh ini empati dari tiap tiap mahasiswa sangat baik, sehingga gap atau
penggunaan gaya bahasa yang berbeda dari masing-masing latar belakanv
bisa diasimilasi dengan baik

5.

6.

Apakah pola kebiasaan komunikasi masing-masing mahasiwa mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Tidak terlalu signifikan karena masih sama sama menggunakan bahasa
indonesia yang baik dan benar, walaupun ada beberapa penggunaan bahasa
kekinian dari beberapa mahasiswi yang milenial namun tidak menyebabkan
masalah berarti

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun
dengan
pihak
pengajar?
Jelaskan!

Cukup efektif, karena bahan paparan sudah diberikan sebelumnya untuk
dipelajari.
8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Tidak

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar? Tidak

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp
dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi komunikasi
secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Tidak karena kami juga melakukan pembahasan materi setelah pengajaran
via online

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Tentu saja hal ini memiliki benefit dan kerugain, benefitnya adalah
perkuliahan bisa dilakukan dimana saja, kerugiannya adalah kurang fokus
dalam pembeljaran karena terdapat gangguan gangguan dari sekeliling
area ketika pembelejaran online misalnya suara motor, suara anak kecil
menangis dsb.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Untuk menyelenggarakan dengan baik maka harus bijak dan profesional
sebagai mahasiswa dan pengajar agar distorsi-distorsi komunikasi bisa
diminimalisir

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi
mahasiswa dan pengajar? Jelaskan!
Benefit fokus bagi mahasiswa akan berbanding lurus dengan pemahaman
ilmu
saat
pembelajaran
via
online.

Transkrip 2
Ayu Astuti 201903003
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media
sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Ya, Semua berjalan baik dikarenakan prosedur dan guideline yang ada
sudah tertera dengan jelas.

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Tidak, karena perkuliahan di conduct secara online, terkadang meleset
ataupun delay dari jam yang seharusnya. Tetapi masih sesuai dengan durasi
yang telah ditetapkan.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Dapat dilihat dari standart prosedur yang berjalan baik selama jalannya
proses pengajaran dan keberhasilan nilai yang diraih dari mahasiswa yang
terkait.

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Tidak, karena mahasiswa kurang untuk dapat menyerap pelajaran dengan
baik sehingga dengan adanya proses interaksi kurang dapat di maksimalkan
dalam proses pembelajaran online.

5.

Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Tidak, tergantung dari individual nya masing-masing, sejauh ini tidak ada
kendala yang berlebihan.

6.

Apakah pola kebiasaan komunikasi masing-masing mahasiwa mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Tidak, tergantung dari individual nya masing-masing, sejauh ini tidak ada
kendala yang berlebihan.

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Ya, Berjalan dengan baik, kami saling berinteraksi tetapi masih dianggap
kurang maksimal. Tetapi bisa di lihat dari case by case nya dahulu seperti
apa, depend on the situation.

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Ya, kami tidak dapat melihat ekspressi dan gerakan, jika di bandingkan
dengan perkuliahan tatap muka.

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Ya, kami tidak dapat melihat ekspressi dan gerakan, jika di bandingkan
dengan perkuliahan tatap muka.

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp
dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi komunikasi
secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Ya, sangat mempengaruhi, karena adanya keterbatasan untuk mengkomunikasikan sesuatu hal either secara langsung ataupun mungkin respon
yang di terima tidak langsung.

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Tidak, tergantung dari kesepakatan yang ada.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Ya, kami tidak dapat melihat ekspressi dan gerakan, jika di bandingkan
dengan perkuliahan tatap muka.

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi
mahasiswa dan pengajar? Jelaskan!
Tidak, karena dengan adanya tatap muka, mahasiswa dapat memberikan
sebuah responsif terhadap pertanyaan yang ada secara langsung dan dapat
memberikan
ekspressi
dan
response
yang
diharapkan.

Transkrip 3
Mas Aryo K (201903016)
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media
sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Pada dasarnya semua sistem digunakan untuk memepermudahsegala
sesuatu, dan mahasiswa bisa memanfaatkan WA untuk melakukan interaksi
dengan mahasiswa lain terkait kordinasi pengerjaan tugas-tugas kelompok,
maupun wahana berbagi informasi terkait perkuliahan

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Waktu perkuliahan berjalan lebih fleksibel karena tidak terbatas ruang dan
waktu, adakalanya berjalan sesuai kesepakatan kapan dilaksanakan untuk
mengganti jika tidak bisa terlaksa a sesuai waktunya.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Mengukur keberhasilan tetap tolakukurnya adalah nilai hasil Ujian, dan
kerjasama antara dosen dan mahasiswa dalam menerima materi dari dosen,
mengerjakan penugasan, dan berkordinasi melalui chat wa group dengan
dosen.

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Tidak sepenuhnya tercapai, karena banyak hal yang tidak dapat digantikan
kecuali melalui interaksi kelas tatap muka, tapi tetap dapat berjalan.

5.

Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Saya kira sangat berpengaruh, karena banyak perkataan di media wa
banyak mengalami distorsi arti dikarenakan interpretasi simbol-simbol dan
lambang yang digunakan tergantung penerimaan dan karakteristik pribadi

6.

Apakah pola kebiasaan komunikasi masing-masing mahasiwa mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Kadang berpengaruh bagi yang tidak terlalu suka intens terus menerus
menggunakan media wa akan cenderung hanya membaca dan menjawab
jika itu menyangkut dengan pribadinya, dan jika membicarakan hal selain
itu
akan
clear
chat.

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Menurut saya, informasi tersampai dengan baik bahkan tersimpan, hanya
penerimaan dan pengolahan informasi tersebut menjadi ilmu menjadi
tanggung jawab masing-masing

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Mengubah dalam sudut pandang kedekatan emosi sosial tidak akan terjalin
seperti ketika bertemu secara tatap muka

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Mengubah dalam hal pengenalan sosiologis antara mahasiswa dan dosen,
sehingga tanggung jawab moral mahasiswa berkurang, toh yang diperlukan
hanya menerima materi mengerjakan penugasan dan melemparkan
pertanyaan jika tidak mengerti di wa group

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp
dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi komunikasi
secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Fungsi komunikasi secara umum terpengaruhi, karena penjelasan materi
akan banyak distorsi pengertian berbeda ketika tatap muka

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Menurut saya, inilah keuntungan dari menggunakan media wa sehingga
sangat fleksibel waktu sesuai yg disepakati, tidak demikian halnya dengan
pertemuan tatapmuka.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Keuntungannya baik mahasiswa dan dosen bisa lebih leluasa dan tidak
terlalu formal, kerugiannya adalah pengenalan antara pengajar kepada
mahasiswa pasti akan berkurang karena kurangnya melihat ciri-ciri fisik.

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi
mahasiswa dan pengajar? Jelaskan!
Sedikit banyak memberikan keuntungan baik bagi mahasiswa dan pengajar,
masing-masing hanya akan menampilkan profil gambar yang terbaik dan
cenderung jarang diubah, tidak sama ketika tatap muka banyak penampilan
yang
berubah.

Transkrip 4
Arso P.N
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media
sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Iya. Setiap mahasiswa dapat memanfaatkan WA untuk kegiatan
perkuliahan. Melalui adanya Grup WA, terjadi komunikasi antar
mahasiswa, baik untuk menanyakan tugas, jadwal kuliah, ujian, ataupun
berbagi materi. Dalam grup WA tersebut, komunikasi antar mahasiswa
cukup intens terkait kegiatan perkuliahan. Termasuk jika ada salah satu
orang yang kurang mengerti tentang materi atau tugas kuliah, pasti ada
teman yang menjelaskannya.

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Iya. Perkuliahan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Tetapi terkadang masih ada jadwal perkuliahan yang tidak dilakukan,
karena adanya beberapa kendala tertentu, biasanya berasal dari dosen.
Secara umum, jadwal perkuliahan berjalan dengan baik, termasuk durasi
kuliah tiap mata kuliah.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Pertama adalah adanya pemahaman dari mahasiswa terhadap materi yang
diberikan oleh dosen. Pemahaman dapat tercapai melalui adanya pemberian
materi-materi yang lengkap dan mudah dipahami oleh mahasiswa, serta
adanya pengukuran melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa.
Pada akhirnya, tingkat keberhasilan diketahui melalui perolehan nilai ratarata dari mahasiswa.

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Tidak, karena komunikasi yang terjadi via WA sangat terbatas
dibandingkan tatap muka ataupun penggunaan aplikasi yang
memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah secara langsung antara
dosen dengan mahasiswa. Perkuliahan melalui WA pasti akan menemui
banyak kendala, seperti respon yang lama baik dari dosen atau mahasiswa,
keterbatasan pemahaman akan materi kuliah, serta mahasiswa cenderung
pasif merespon perkuliahan yang diberikan dosen, baik itu materi, ataupun
saat
dosen
mencoba
mengajak
diskusi.

5.

Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Iya. Latar belakang tersebut pasti akan berpengaruh pada perilaku
bermedia. Setiap orang pasti memiliki perilaku bermedia yang berbedabeda pula, termasuk dalam penggunaan WA untuk berkomunikasi.
Terkadang beberapa orang jarang membuka WA ataupun merespon atau
tidak membaca pesan yang terdapat dalam grup WA. Bahkan beberapa
orang lebih memilih menggunakan aplikasi yang mendukung komunikasi
langsung. Akibatnya pesan perkuliahan dalam bentuk materi ataupun dari
dosen, tidak semuanya direspon baik oleh mahasiswa.

6.

Apakah pola kebiasaan komunikasi masing-masing mahasiwa mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Iya. Terkadang kebiasaan komunikasi akan menghasilkan gaya komunikasi
yang berbeda. Akibatnya pesan-pesan yang disampaikan oleh setiap
mahasiswa, terkadang tidak terlalu dipahami atau „nyambung‟ dengan
orang lain. Akibatnya bisa memunculkan miss communication.

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Kurang. Adanya keterbatasan WA dibanding komunikasi langsung,
memberikan lebih banyak hambatan dalam penyampaian dan pemahaman
materi perkuliahan. Akibatnya perkuliahan menjadi kurang efektif dalam
membentuk pemahaman mahasiswa seperti yang diinginkan oleh dosen
pengajar.

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Iya. Intensnya komunikasi dalam grup WA oleh setiap mahasiswa yang
tergabung didalamnya, akan membangun hubungan dan menguatkan
interaksi antar mahasiswa. Dampaknya adalah akan terjadi kerja sama dan
dukungan yang baik tiap mahasiswa terkait kegiatan perkuliahan.

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Kurang sih. Adanya keterbatasan fitur interaksi yang diberikan oleh WA
dibanding tatap muka secara langsung, kurang memberikan bonding yang
lebih kuat antara mahasiswa dengan dosen pengajar. Komunikasi yang
terjadi antar keduanya lebih bersifat untuk tujuan pengajaran perkuliahan,
sedangkan ikatan emosional kurang dapat terbangun, karena dalam grup
WA hanya dapat dilakukan komunikasi secara teks ataupun visual, sangat
jauh
berbeda
dibandingkan
komunikasi
secara
langsung.

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp
dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi komunikasi
secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Pasti mempengaruhi. Karena pola interaksi dan komunikasi dalam WA
sangat jauh lebih terbatas dibandingkan komunikasi secara langsung.
Resiko-resiko yang muncul karena terbatasnya pola-pola tersebut akan
berpengaruh pada hasil perkuliahan, baik itu pemahaman mahasiswa akan
materi kuliah, hubungan yang kuat antara mahasiswa dengan dosen,
termasuk penyelesaian kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan
terhadap pemahaman materi kuliah.

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Jika dilihat dari fleksibilitas jadwal itu menjadi keuntungan. Karena
kegiatan perkuliahan tidak lagi terikat pada waktu-waktu tertentu.
Komunikasi perkuliahan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Bahkan mahasiswa dapat berkesempatan menghubungi dosen pengajar atau
teman-temannya terkait perkuliahan yang diberikan tanpa harus menunggu
waktu tertentu.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Menurut saya kerugian. Komunikasi non tatap muka melalui WA memiliki
lebih banyak keterbatasan dibandingkan perkuliahan secara tatap muka.
Dimana saat menggunakan WA, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan
baik karena adanya keterbatasan komunikasi tersebut. WA grup yang hanya
bisa mengirimkan teks, file, dan visual, tidak dapat mengalahkan kekuatan
komunikasi yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut akan
berpengaruh kepada tingkat pemahaman mahasiwa akan materi
perkuliahan.

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi
mahasiswa
dan
pengajar?
Jelaskan!

Kerugian. Karena efektifnya kegiatan perkuliahan dilakukan tidak hanya
berdasarkan teks dan visual semata, tetapi membutuhkan pola interaksi
yang juga memunculkan adanya komunikasi langsung secara dua arah.
Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat memahami
materi perkuliahan hanya melalui komunikasi yang berdasarkan teks
semata,
pasti
dibutuhkan
tanya
jawab
secara
langsung.

Transkrip 5
Muarifatul Ainy 201903001
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan media
sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Iya. Interaksi antar mahasiswa terjalin dengan baik dikarenakan semua aktif
untuk mengikuti perkembangan perkuliahan. Antar mahasiswa saling
mengingatkan untuk selalu in charge dan mengerjakan tugas tugas kuliah
dan update untuk absensi ke ikursertaan perkuliahan.

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Perkuliahan berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan jadwal walau
ada beberapa kesepakatan dengan dosen untuk mengganti jam dan hari
tetapi perkuliahan diberikan sesuai dengan silabus.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Keberhasilan perkuliahan di ukur dari kepahaman dan dalam interaksi antar
mahasiswa maupun dengan dosen. Selanjutnya kepahaman tersebut di
tuangkan dalam tugas yang diberikan dosen.

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Tujuan perkuliahan tercapai dengan baik dengan keaktifan dari dua belah
pihak, baik dosesn maupun mahasiswa.

5.

Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Perbedaan karakteristik baik usia maupun latar belakang tidak banyak
berpengaruh pada komunikasi karena penggunaan grup whats app sudah
sangat familiar dan mudah dalam penggunaan. Selain itu whats app menjadi
media yang banyak di gunakan dalam komunikasi grup atau kelompok.

6.

Apakah pola kebiasaan komunikasi masing-masing mahasiwa mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp?
Jelaskan!
Pola kebiasaan dalam menggunakan media whats app dari masing masing
individu hanya sedikit memberi pengaruh dari pola komunikasi perkuliaha.
Yang paling terlihat adalah dari segi waktu dalam konsumsi whats app.
Ketidak samaan waktu dalam menggunakan whats app akan memberikan
perbedaan pemahaman kecuali waktu yang sudah di sepakati sebelumnya.

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Perkuliahan dengan metode non tatap muka terlebih lewat media whats app
memberikan porsi tersendiri, selain memang butuh kesepakatan dengan
jadwal perkuliahan menggunakan media what app memang lebih efisien di
tinjau dari segi biaya hanya saja kepahaman masing masing individu
memang tidak dapat disamaratakan karena hanya dari tolak ukur tugas saja
tanpa interaksi langsung dengan dosen yang menambah tingkat kepahaman
mahasiswa.

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Perkuliahan dengan menggunakan media whats app tidak metubah relasi
antar mahasiswa, yang terjadi justru sebaliknya.ketika whats app menjadi
media perkuliahan, komunikasi mahasiswa semakin intens karena sering
melakukan diskusi dan bahasan mengenai materi kuliah ataupun dosen.

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Perkuliahan dengan menggunakan whats app tidak merubah relasi
mahasiswa
dengan dosen hanya saja interaksi fisik yang berkurang
manjadikan kecanggungan tersendiri.

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial WhatsApp
dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi komunikasi
secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Perbedaan jarak fisik tidak mempengaruhi fungsi komunikasi antar
mahasiswa maupun dengan dosen fungsi komunikasi tetap berjalan
sebagaimana mestinya dan terjadi komunimasi yang 2 arah yang interaktif.

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Perkualiahan dengan tatap muka dan menggunakan whats app dengan
jadwal yang di sepakati bagi saya pribadi memberikan keuntungan karena
selain semua bisa bergabung dan menjadi lebih fleksibel, perkuliahan
tersebut menjadi lebih menyenangkan karena tidak terpaku dengan jadwal
karenakan kesibukan yang berunah rubah dari masing masing mahasiwa
atau
dosen.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan
pengajar? Jelaskan!
Perkuliahan non tatap muka dan sedikit melibatkan fisik bagi saya adanya
sedikit kerugian karena pemahaman yang kurang karena dengan
menunjukan bahasa tubuh dosen yang sinergi dengan teori yang di bawakan
akan lebih memudahkan kita menangkap teori yang di berikan, mudah
memahami dan apabila dengan whats app membutuhkan waktu tersendiri
memahami teori yang diberikan dosen.

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi
mahasiswa dan pengajar? Jelaskan!
Bagi saya perkuliahan dengan whats app dan full teks memberikan sedikit
kerugian karena butuh waktu untuk memahami teori yang diberikan. Selain
itu alam adanya kebosanan apabila tidak di kombinasikan dengan metode
lainnya misalnya zoom atau google meet meskipun sama2 tidak bertatapan
fisik..namun melalui video daring juga menjadi salah satu solusi perkuliahan

Transkrip 6
Teguh Budiono NIM 2019-03-024

Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan
media sosial WhatsApp,
1.

Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Berjalan sangat baik terutama dalam hal pengiriman dan koreksi penulisan
terutama yang terkait masih dalam satu kelompok kecil maupun kelompok
kelas, setelah itu berkoordinasi dengan Dosen pengampu matakuliah .

2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Pembelajaran Non tatap muka dengan media WA berjalan sesuai dengan
waktunya kalaupun ada perubahan dibuat kesepakatan terlebih dahulu antara
dosen pengampu matakuliah dengan mahasiswa.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Dengan berpedoman pada nilai akademik yaitu Indek Prestasi Akademik

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Tercapai

5.

Apakah
berbagai
karakteristik
pribadi
(usia, latar
belakang
pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa
mahasiwi yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial
WhatsApp? Jelaskan!
Saling mempengaruhi, teruama mengenai pendapat yang berbeda pada
suatu mata kuliah mengenai studi kasus.

6.

Apakah
pola
kebiasaan
komunikasi
masing-masing mahasiwa
mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial
WhatsApp? Jelaskan!
Mempengaruhi terutama dalam hal perdebtan konten dan gaya bahaya
walaupun melaui visual.

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Berfungsi dengan baik terutama dalama hal pengiriman data baik visual
maupun tulisan sangat efektif.

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non
tatap muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Tidak Mengubah relasi justru menambah pengalaman dalam hal percakapan
walaupun melaui visual dan tulisan.

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Mengubah relasi karena jika ada materi yang tidak dimengerti bisa DM
kedosen pengampu mata kuliah.

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial
WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi
komunikasi secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Secara umum
mempengaruhi sifatnya pembeljarannya lebih banyak
non verbal walaupun juga bisa video call sangat berbeda jika melaukan
komunikasi tattap muka. Tetapi untuk materi sendiri walaupun dengan WA
masih bisa dimengerti yang tekadng butuh pemahaman yang lamam untuk
mengeryti akan matrei tersebut.

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan pengajar?
Jelaskan!
Dengan masa pandemic justru memberikan keuntungan terutama dalam
pengiriman data tentang materi baik tulisan maupun visual bawasan WA
adalah yang paling efektif.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan pengajar?
Jelaskan!
Memberikan keuntungan karena dimanapun kapan pun bisa memperoleh
data baik terutama yang berkaitan dengan materi mata kuliah serta bisa
berkonsultasi dengan dosen pengampu Anytime.

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa
dan pengajar? Jelaskan!
Menurut saya memberikan keuntungan karena esensi dari pembelajaran ini
adalah efektif waktu serta pemahaman materi bisa diakses melalui banyak
literatur
baik
yang
konvensional
ataupun
digital.

Transkrip 7
Wiyarso Suwarsono ( 201903009)
Pada saat melakukan perkuliahan non tatap muka melalui pemanfaatan
media sosial WhatsApp,
1. Apakah interaksi antar mahasiswa terjalin baik? Jelaskan!
Jawab : Interaksi antar mahasiswa terjalin dengan baik walaupun dilakukan
secara non tatap muka melalui WA sehingga komunikasi terkait perkuliahan
dan pengerjaan tugas bisa disampaikan dengan baik.
2.

Apakah waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai seharusnya?
Jelaskan!
Jawab : Waktu pembelajaran perkuliahan berjalan sesuai dengan agenda
perkuliahan sudah sesuai dengan jadwal akademik yang ditentukan oleh
universitas.

3.

Bagaimana mengukur keberhasilan perkuliahan ini?
Jawab : Mengukur keberhasilan dari perkuliahan dilihat dari nilai UTS
dan UAS
Apakah mendapat nilai yang memuaskan atau tidak.

4.

Apakah tujuan perkuliahan tercapai melalui metode ini?
Jawab: Ya, tetapi perkuliahan non tatap muka akan mendapatkan hubungan
yang lebih baik antara dosen dengan mahasiswa

5.

Apakah berbagai karakteristik pribadi (usia, latar belakang pendidikan,
latar belakang pendapatan, dlll) masing-masing mahasiwa mahasiwi yang
berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial WhatsApp? Jelaskan!
Jawab : Alhamdulillah sejauh ini tidak ada pengaruh komunikasi antara
mahasiswa walupun memiliki latar belakang dan usia yang berbeda.

6.

Apakah
pola
kebiasaan komunikasi
masing-masing
mahasiwa
mahasiwi
yang berbeda mempengaruhi komunikasi grup media sosial
WhatsApp? Jelaskan!
Jawab : Tidak terlalu berpengaruh karena memiliki kesamaan Bahasa
Indonesia walaupun ada mahasiswa LN tetapi sudah beradaptasi
menggunakan
Bahasa
Indonesia

7.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka berfungsi baik dalam menghantarkan informasi baik antar mahasiswa
ataupun dengan pihak pengajar? Jelaskan!
Jawab : Alhamdulillah pemanfaatan media social WA bisa dimanfaatkan
secara optimal oleh mahasiswa dan dosen baik dalam diskusi ataupun
pengiriman tugas dan bahan.

8.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa?
Jawab : Tidak ada perubahan

9.

Apakah pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap
muka mengubah relasi antara mahasiswa dengan pengajar?
Jawab : Tidak karena komunikasi antara mahasiswa dan dosen terjlin
dengan baik pada saat pengiriman materi dan tugas termasuk diskusi materi.

10.

Apakah perbedaan jarak fisik dalam komunikasi media sosial
WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka tidak mempengaruhi fungsi
komunikasi secara umum antar mahasiswa serta dengan pengajar? Jelaskan!
Jawab : Tidak, karena suka berdiskusi dengan dosen di luar jam perkuliahan

11.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dapat dilakukan kapanpun sesuai jadwal yang disepakati, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan pengajar?
Jelaskan!
Jawab: Ada sisi keuntungan dengan kerugian dalam Pemanfaatan media
sosial WhatsApp dalam
perkuliahan non tatap muka, keuntungannya
perkuliahan bisa dilakukan di mana saja. Untuk kerugian adalah kurang
focus dalam perkuliahan bisa krena gangguan teknis dan non teknis.

12.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan fisik pengguna, apakah hal ini
justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa dan pengajar?
Jelaskan!
Jawab : Menurut saya, feel belajar mengajar menggunakan media WA akan
berbeda dengan tatap muka karena tidak bisa melihat gesture pengajar dalam
menyampaikan
materi

13.

Pemanfaatan media sosial WhatsApp dalam perkuliahan non tatap muka
dilakukan berdasarkan teks sehingga sangat sedikit bisa menampilkan
gambaran visual (stigma) tentang status seseorang apabila bertatap muka,
apakah hal ini justru memberikan kerugian atau keuntungan bagi mahasiswa
dan pengajar? Jelaskan!
Jawab: Ya memang akan berbda melihat gesture pengajar dalam
menyampaikan bahan ajaran, walaupun secara teori akan sangat lengkap
dengan teks

