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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Dewasa ini, internet merupakan media dengan daya jangkau dan daya tembus 

paling kuat ke masyarakat. internet dapat masuk dalam ruang-ruang pribadi 

masyarakat seperti didalam sebuah organisasi, keluarga bahkan individu manusia itu 

sendiri. Contoh nyatanya kita dapat menemui internet di ruang-ruang publik yang 

terdapat jaringan internetnya seperti di kampus, mall, rumah makan, dsb. 

 Dalam hal ini internet sudah cukup menyita perhatian masyarakat dengan 

berbagai macam fasilitasnya. Dimulai pada 1969 ketika Departemen Pertahanan 

Amerika, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) memutuskan untuk 

mengadakan riset tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah computer 

sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini disebut sebagai ARPANET.  

 Dimulai hanya untuk menghubungan sejumlah computer untuk system 

komunikasi pertahanan-keamanan, lalu berkembang pesat menjadi email/ surat 

elektronik, elektronik, Usenet, Newsgroup, berbagi berkas (File Sharing), WWW 

(World Wide Web), 999semua ini, email/surat elektronik dan World Wide Web lebih 

kerap digunakan, dan lebih banyak servis yang dibangun berdasarkannya, seperti milis 

(Mailing List) dan Weblog. Internet memungkinkan adanya servis terkini (Real-time 

service), seperti web radio, dan webcast, yang dapat diakses di seluruh dunia.  

 Saat ini masyarakat lebih peka dan lebih cepat mengenal akan kedatangan hal-

hal baru di internet, seperti contohnya media sosial yang muncul, kerap membuat 
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masyarakat menjadi kegandrungan internet. Karena melalui media sosial ini 

dimungkinkan untuk berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih 

melalui program pengirim pesan instan seperti Camfrog, Pidgin (Gaim), Trilian, 

Kopete, Yahoo! Messenger, MSN Messenger, Windows Live Messenger, Facebook, 

Twitter, dan sebagainya. 

 Melalui media sosial komunikasi pun bisa menjadi terbentuk, dalam hal ini 

komunikasi dilakukan tidak hanya secara individu tetapi komunikasi juga bisa 

dilakukan dalam sebuah organisasi, dengan adanya komunikasi yang baik, suatu 

organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika 

dalam suatu organisasi tidak memiliki komunikasi yang baik maka organisasi itu akan 

berjalan berantakan atau kurang terarah. Agar sebuah organisasi berjalan dengan 

semestinya maka dibutuhkan komunikasi yang efektif. Menurut Kohler (1981) seperti 

yang dikutip oleh arni  Muhammad, komunikasi yang efektif penting bagi sebuah 

organisasi. Oleh karena itu, para pimpinan organisasi dan para komunikator dalam 

organisasi perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan berorganisasi mereka 

(Muhammad, 2005:1). Salah satu contoh organisasi adalah komunitas, seperti 

komunitas pecinta Jepang. 

 Belakangan ini masyarakat Indonesia sedang di gemparkan dengan 

kemunculan idol group pertama di Negara ini. JKT48 idol group inilah yang membuat 

gempar para remaja Indonesia. Kemunculan JKT48 pertama kali adalah di iklan pocari 

sweet. Tak lama kemudian mereka muncul penampilan perdana di televisi dengan 

mengisi acara 100 persen ampuh yang disiarkan di Global TV pada tanggal 8 

November 2011. Dalam hal ini juga dapat diketahui fenomena pecinta girl band. 
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Pecinta girl band tidak hanya dialami oleh kaum hawa namun saat ini lelaki pun 

banyak yang menggandrungi girl band, bahkan para lelaki tersebut terlihat lebih 

fanatik mencintai sesuatu. Mereka membentuk komunitas yang membahas para 

idolanya. Tidak jarang dari mereka merelakan tenaga, waktu, pikiran bahkan biaya 

untuk bertemu dan mengetahui apapun yang dilakukan idolanya. 

 Seperti halnya yang dilakukan oleh komunitas RINGO48 yang merupakan 

pencinta (fans) dari Girlband JKT48 berada di kota Malang. Ringo48 berdiri sejak 

tanggal 22 Juli 2011 dan sampai saat ini telah memiliki sekitar 400 anggota dan 

banyak didominasi oleh kaum remaja pria.  

 Komunitas yang didirikan atas kesamaan dalam menyukai musik Jepang ini 

menggunakan jejaring sosial sebagai media komunikasi. Facebook dan twitter salah 

satu contohnya yang mereka pergunakan untuk komunikasi. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan fokus pada komunitas 

penggemar JKT48, khususnya yang berada di Malang. Untuk mengetahui bagaimana 

komunitas ringo48 di Malang memanfaatkan media jejaring sosial dalam 

berkomunikasi dengan sesama anggota bahkan dengan idolanya, peneliti akan 

melakukan studi tentang pemanfaatan jejaring sosial sebagai media komunikasi 

komunitas ringo48. 

 

B.   Rumusan Masalah 

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

dikemukakan perumusan masalah adalah Bagaimana Pemanfaatan Jejaring Sosial 

Komunitas ringo48 Sebagai Media Komunikasi di Kota Malang? 
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C.  Tujuan Penelitian  

   Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui lebih jauh tentang bagaimana komunitas Ringo48 menggunakan jejaring  

sosial dan bagaimana media itu dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan seperti 

contohnya media komunikasi, aktivitas dalam komunikasi lalu interaksi antar anggota 

atau idol dan kebutuhan individu. Sehingga dapat diketahui manfaat dari jejaring 

sosial tersebut. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

     1.  Manfaat Akademis 

 Menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah 

media dan komunitas JKT48 khususnya yang berada di Kota Malang. 

    2.  Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana tentang bagaimana 

sebuah komunitas dalam menggunakan media sosial, untuk perkembangan 

kelompoknya. 

 

 

	  


