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1. 1 Latar Belakang  

Internet merupakan sebuah media massa baru (new media) yang 

memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dalam bentuk teks, gambar, dan 

audiovisual dalam beberapa detik. Berawal dari pendirian dan pengembangan 

ARPANET, sebuah sistem keamanan Amerika Serikat pada tahun 1960 dan 

berhasil menghubungkan beberapa komputer dalam jarak jauh. Kini Internet telah 

berkembang secara host komputer maupun dari segi penggunanya. Host komputer 

merupakan sebuah komputer penyimpan informasi yang dapat diakses oleh 

pengguna melalui jaringan. Pada tahun 1995–1999 jumlah host komputer telah 

berkembang, berawal dari 5, 9 juta menjadi 43, 2 juta host komputer (network 

wizards, 1999). 

Melalui fitur–fitur di dalam internet tersebut, secara perlahan interaksi 

antar individu pengguna internet terjadi seperti e-mail, blog, IM (Internet 

Massenger) melalui IRC (Internet relay Chat) dan kini kita dapat berinterkasi 

dengan seluruh pengguna internet melalui jejaring media sosial. Bentuk 

Komunikasi ini disebut komunikasi termediasi komputer (Computer Mediated 

Communication) atau CMC yang merupakan bentuk dari komunikasi antara dua 
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orang atau lebih individu yang berinteraksi dan/atau saling mempengaruhi melalui 

komputer. Perkembangan interaksi online melalui CMC ini menyebabkan 

munculnya istilah dunia maya atau dunia virtual (cyberspace) yang pertama kali 

muncul dalam novel karya Wiliam Gibson (1984/1994), neuromancer. Ide Gibson 

dalam penggunaan kata cyberspace ini setelah ia memperhatikan fenomena 

keyakinan yang muncul dari anak–anak setelah mereka bermain video games. 

Gibson melihat bahwa anak–anak tersebut meyakini permainan tersebut 

merupakan sebuah kenyataan atau eksis, meski kenyataan itu tidak dapat 

dijangkau oleh mereka. Hal ini dikarenakan dunia virtual menghasilkan efek dan 

juga menjadikan dirinya sebagai sebuah efek.  

       Jejaring sosial sebagai salah satu ruang di dalam cyberspace memiliki 

peranan terhadap peningkatan interkasi online yang memungkinkan kita bertukar 

informasi dan berinteraksi dengan para user lainnya. Perkembangan jejaring sosial 

cukup pesat, tentu kita pernah mendengar, melihat atau bahkan menggunakan 

salah satunya. Karena begitu banyak jejaring media sosial yang ada penulis 

memilih salah satu jejaring media sosial terpopuler saat ini, yakni facebook 

dengan jumlah user sebanyak 1, 2 milyar dari populasi dunia. facebook 

merupakan sebuah jejaring sosial yang memungkinkan kita untuk bertemu dan 

berteman secara virtual dengan seluruh penggunanya yang tersebar diseluruh 

negara. facebook didirikan oleh Mark Elliot Zuckerberg yang berawal dari sebuah 

ide untuk dapat melihat foto–foto dan berkumpul dengan teman–teman lamanya. 

Dengan kemudahan cara berkomunikasi dalam jejaring sosial ini tentu membuat 

kita menghabiskan waktu lebih banyak ketika menggunakannya sehingga 

kesadaran akan diri didunia maya lebih tinggi daripada didunia nyata Hal ini 
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disebut deindividuasi. Berbicara tentang deindividuasi pastinya kita dapat melihat 

digital devided sebagai sebuah permulaan, kesenjangan terhadap kemampuan 

akses teknologi ini tentu memberikan sebuah efek bagi masyarakat maupun 

sebuah lembaga baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga pemerintahan dan 

sebagainya. 

Dalam hal ini penulis berfokus pada keterkaitan deindividuasi akibat 

interaksi para pengguna facebook didunia virtual dengan interakasi secara 

langsung atau tatap muka melalui komunikasi antar pribadi pada penggunaan 

facebook di Pondok Pesantren Nurul Islam yang merupakan lembaga sosial dan 

pendidikan swasta. Pondok pesantren menurut KBBI merupakan sebuah tempat 

bagi masyarakat untuk menimba ilmu–ilmu islam berdasarkan sumber hukum 

islam yaitu Al-qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW serta ijma’ para ulama. 

Dalam proses pembelajarannya sebuah pondok pesantren memiliki sejumlah 

tenaga pengajar yang disebut ustadz atau ustadzah (orang yang dianggap memilki 

pemahaman dan pengetahuan tentang islam oleh masyarakat) dan dibawah 

pimpinan seorang kiyai (ulama).  

Pondok Pesanten Nurul Islam merupakan sebuah pondok pesantren semi 

modern dalam proses pembelajaran masih menggunakan sistem tradisional. Para 

santri mulai mengenal dunia internet dan facebook yang diakses melalui 

handphone maupun warnet (warung internet), meskipun terdapat sebuah peraturan 

untuk tidak membawa handphone agar tidak mengganggu proses belajar para 

santri, kebutuhan untuk komunikasi dan informasi ternyata membuat mereka 

dapat melanggar peraturan tersebut. Pada awalnya meraka membawa handphone 

untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman–teman mereka, namun setelah 
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mereka mengakases internet untuk mencari informasi dan membuat akun e-mail 

kemudian membuat akun facebook, timbul sebuah rasa ketertarikan terhadap 

dunia maya melalui jejaring sosial tersebut. Hal ini tentu memberikan sebuah efek 

secara perlahan terhadap para santri dan menunjukkan kebutuhan informasi 

dikalangan para santri cukup tinggi. 

Penggunaan facebook dikalangan santri ini telah memberikan cara baru 

dalam berkomunikasi bagi mereka. Komunikasi yang dilakukan melalui fitur 

comment dan like status didalam jejaring sosial ini memberi pengaruh secara 

perlahan sehingga tanpa sadar mereka terus mengikutinya dan saling berlomba 

untuk membuat status-status yang dianggap menarik untuk mendapatkan “like” 

dari pengguna lainnya. Selain itu para santri akan mencoba mengakses facebook   

untuk melihat status para santri lainnya agar tetap up-to-date, terutama dengan 

sesama pengguna facebook dikalangan para santri.  

Terdapat sebuah fenomena menarik yang terjadi dalam kalangan para 

santri ini, yaitu timbulnya kebutuhan untuk mengakses facebook hampir disetiap 

waktu, ketika mereka tidak dapat mengakses facebook karena kehabisan pulsa 

atau pun uang untuk pergi ke warnet mereka merasa ada sesuatu yang hilang dan 

memicu ketidakstabilan emosi seperti merenung, mudah marah, dan terkadang 

terlihat seperti sedang frustasi. Dengan adanya facebook ternyata dapat mengubah 

cara berinteraksi para santri mengikuti cara berinteraksi di dalam facebook, 

mereka lebih dekat dengan sesama pengguna facebook. Hal ini disebabkan oleh 

anonimitas pada diri para santri tanpa sadar mereka kehilangan kesadaran diri di 

dunia nyata secara perlahan.   
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Beberapa hal lain berkaitan dengan penggunaan foto profil yang 

cenderung bertolak belakang dengan status mereka di dalam masyarakat 

dikarenakan anonimitas di facebook. anonimitas atau meleburnya kesadaran 

individu didalam sebuah kelompok besar (dalam hal ini  facebook) secara 

perlahan membuat mereka mengikuti hampir semua hal yang terjadi didalamnya. 

Hilangnya sikap individual ini membuat individu masuk kedalam proses 

deindividuasi. Santri pada umumnya merupakan siswa yang dibekali oleh ilmu 

agama tentu memiliki pemahaman dan cara berinteraksi berbeda dengan murid 

lainnya (dikarenakan pandangan masyarakat kepada santri sebagai sosok insan 

dengan pemahaman agama dan memiliki status tersendiri di dalam masyarkat). 

 Dalam lingkungan penuh ajaran norma agama tentunya hal ini 

menimbulkan sebuah pertanyaan untuk para santri tersebut berkaitan dengan nilai 

dan norma agama yang diperoleh sehingga penulis mencoba mengungkap 

“Peranan facebook Dalam Pembentukan Deindividuasi Pada Para Santri 

(Studi Kasus Pada Penggunaan facebook Dikalangan Para Santri Pondok 

Pesantren Nurul Islam Bandar Lampung) ”   

 

 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peranan facebook dalam pembentukan deindividuasi 

dikalangan para santri Pondok Pesantren Nurul Islam ? 

2.  Bagaimana keterkaitan interaksi yang dilakukan oleh para santri didalam 

dunia maya dengan dunia nyata ? 
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1. 3 Tujuan Peneletian   

1. Mengetahui keterkaitan penggunaan facebook dalam pembentukan 

deindividuasi dikalangan para santri Pondok Pesantren Nurul Islam. 

2. Mengetahui efek yang ditimbulkan dari penggunaan jejaring sosial 

terhadap komunikasi antar pribadi dikalangan para santri Pondok 

Pesantren Nurul Islam. 

 

 

 

1. 4 Manfaat Penulisan 

1. Mengetahui perbedaan interakasi para pengguna facebook pada 

penggunanya dengan interaksi secara tatap muka didunia nyata. 

2. Mempelajari interaksi para pengguna facebook (dalam hal ini adalah para 

santri Pondok Pesantren Nurul Islam). 

3. Membantu pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam dalam membuat 

strategi pengajaran berdasarkan interaksi para pengguna facebook di 

kalangan para santrinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


