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Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti melihat banyaknya mahasiswa 

Jurusan Sosiologi yang menggunakan identitas semu pada akun Facebook mereka, padahal 
tujuan Facebook untuk mempermudah dan memperbanyak teman dapat dirasakan dengan 
menggunakan identitas asli karena dengan identitas semu akan mempersulit orang untuk 
menemukan dan mengenalinya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkap alasan 
mahasiswa Jurusan Sosiologi menggunakan identitas semu pada akun Facebook mereka dan 
bagaimana bentuk penggunaan identitas semu oleh mahasiswa Jurusan Sosiologi FIS UNP di 
jejaring sosial Facebook.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional yang 
dikemukakan oleh James C. Coleman. Coleman mengungkapkan bahwa tindakan perseorangan 
mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi). 
Begitu halnya dengan pengguna Facebook yang memilih identitas semu pada akun Facebook 
mereka karena menganggap hal tersebut adalah pilihan yang paling rasional menurut dirinya 
dalam menggunakan akun Facebook-nya sesuai dengan keinginannya. Kemudian mengenai 
bentuk penggunaan identitas semu dijejaring sosial Facebook dianalisa dengan teori uses and 
gratification yang dikemukakan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Asumsi dasar teori ini 
adalah pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media. 
Pengguna Facebook dengan identitas semu disini bebas untuk mengelola dan memanfaatkan 
akun Facebook sesuai dengan keinginan dan kepuasannya dalam menggunakan akun Facebook-
nya tersebut.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus instrinsik. 
Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. 
Jumlah informan secara keseluruhan adalah 35, dengan kriteria 30 orang dari pengguna identitas 
semu dan 5 orang pengguna identitas asli. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
observasi partisipasi, wawancara mendalam (indepth interview), dan dokumentasi. Data temuan 
penelitian dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya 
yaitu mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: (A) faktor penyebab mahasiswa Jurusan 
Sosiologi menggunakan identitas semu pada akun Facebook mereka adalah sebagai berikut: (1) 
update status kotor, (2) chatting, (3) penelitian, (4) memenuhi rasa aman dan nyaman, (5) ikut-
ikutan/trend, (6) panggilan kesayangan. (B) mengenai bentuk penggunaan identitas semu oleh 
mahasiswa jurusan sosiologi meliputi: (1) melalui nama, (2) melalui foto, (3) melalui alamat, (4) 
pekerjaan dan pendidikan dan, (5) melalui hubungan.  
 


