
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Malang merupakan kota pelajar, dimana banyak anak muda dari

berbagai daerah di Indonesia datang untuk menuntut ilmu, sebagai pelajar yang

kadang disibukkan dengan rutinitas sekolah ataupun  kegiatan kampus,kadang

mencari kegiatan-kegiatan yang mampu mengusir rasa jenuh diantara rutinitas-

rutinitas tersebut. Sebagian ada yang melakukan kegiatan yang bersifat seni,dan

olahraga, baik itu olah raga yang bersifat umum maupun yang bersifat ekstrim, salah

satunya adalah permainan Airsoftgun.

Airsoftgun sendiri adalah penyebutan untuk mainan berbentuk replika senjata

berskala 1;1, untuk cara bermainnya itu sendiri disebut dengan wargame atau

skirmish, permainan ini populer di Jepang pada tahun 1980, kemudian lambat laun

menyebar ke Hongkong, Taiwan, Thailand, kemudian masuk ke Indonesia. Untuk di

Indonesia sendiri peminat permainan wargame menggunakan airsoftgun muncul

sejak tahun 2001, lalu berkembang pesat hingga sekarang.

Dalam hal mengkoleksi dan bermain airsoftgun ada hal-hal yang tidak tertulis

tapi patut ditaati bagi siapapun terutama bagi anggota club yang memiliki dan

bermain airsoftgun di Indonesia, yaitu : Tidak menyebut airsoftgun sebagai senjata,

akan lebih baik bila menggunakan kata ersop/arsenal. Atau dengan menyebutkan

berdasarkan jenis seperti rifle, (laras panjang), SMG (sub machine gun), dll. Hal ini

demi menghindari adanya kesalahpahaman dengan pihak – pihak lain di luar
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komunitas airsoftgun. Tidak membawa-bawa airsoftgun anda secara terang-terangan

ataupun dibawa-bawa dalam kendaraan di luar keperluan dan kepentingan dalam

mengkoleksi atau bermain airsoftgun (untuk diperbaiki,dibawa ke lokasi permainan,

dan lain-lain). Tidak menggunakan perlengkapan dan aksesories permainan di luar

lokasi permainan/skirmish.

Airsoftgun bukanlah alat bela diri, oleh karena itu tidak disarankan

menggunakan airsoftgun anda untuk (dengan sengaja, di luar permainan) mencederai

orang lain atau dimodifikasi dengan alasan keamanan kecuali ada daya paksa

(overmacht) terhadap keselamatan jiwa. Tidak menggunakan seragam, aksesories

(perlengkapan), serta lambang yang berkaitan dengan lembaga Kepolisian Republik

Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta lembaga keamanan dan pertahanan

lainnya di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Menjaga nama baik club

dan komunitas airsoftgun di Indonesia. Memahami dan mematuhi aturan dan norma-

norma yang berlaku di lokasi permainan airsoftgun.

Di kota Malang sendiri, permainan wargame menggunakan airsoftgun sudah

populer sejak tahun 2007,dan berangkat dari ketertarikan dan bermaksud menyatukan

semua penggemar wargame di seputaran Malang raya, maka pada tanggal 9

September 2009, dibentuklah komunitas yang di harapkan menjadi wadah bagi

penggemar Wargame yang bernama MARCOMM. MARCOMM sendiri adalah

kependekan dari Malang Airsoftgun Combine Community.

Pembentukan komunitas ini tidak lepas dari manusia adalah makhluk sosial

yang membutuhkan orang lain juga karenanya diperlukan sebuah komunitas yang

memiliki kesamaan kegemaran. Misalnya saja penulis yang berminat di bidang
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airsofgun maka akan membentuk komunitas airsofgun ikut atau membentuk

komunitas yang memiliki kegemaran di bidang yang sama, seseorang akan mampu

mengasah kemampuan sekaligus juga mampu mengasah pengetahuannya tentang

materi atau bidang yang digemarinya.

Komunitas pada dasarnya merupakan kelompok sosial dari beberapa

organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan yang sama,

sehingga tidak mengherankan kalau para penggemar airsoftgun juga akan bergabung

atau membentuk komunitas airsoftgun dimana sesama anggota komunitas terjadi

komunikasi untuk saling menimba ilmu dari teman-teman satu komunitasnya

sehingga komunitas akan menjadi sarana diskusi dan saling bertukar ilmu bagi diri

seorang anggota komunitas. Seorang angota pemula akan banyak bertanya dan

menimba ilmu dari yang lebih senior, maka ia akan senang mendapatkan tips dan trik

bagaimana menjadi pemain yang baik.

Tanggapan dari rekan-rekan satu komunitas yang sudah lama malang

melintang akan saling berbagi ilmu dengan sesamanya sehingga akan terasah

kemampuannya dalam komunitas sehingga sebuah komunitas dapat menjadi sarana

diskusi yang mampu mencerahkan. Bertemunya dua orang, apalagi lebih, akan

memunculkan beragam pemikiran. Dari diskusi itulah maka seseorang akan mampu

meluaskan cakrawala sebelum akhirnya dia sendiri mendapatkan ide yang baik untuk

ditulisnya. Ide yang baik yang muncul dan ditanggapi atau justru muncul ide baru

dari berbagai tanggapan. Maka komunitas pun akan menjadi sarang beternak ide.

Muncul ide, diadu dengan ide lain, muncul ide abaru atau paling tidak memperkuat

atau memperluas cakupan ide lama. Komunitas juga akan menjadi penyemangat.
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Siapa pun terkadang akan terkena virus jenuh (Hamda, 30 Mei 2013, kompasiana

blogshop).

Seiring dengan berjalannya waktu, MARCOMM (Malang Airsoftgun

Combine Community) mengalami pasang surut dalam berorganisasi, hal ini

dikarenakan banyaknya anggota komunitas yang dari kalangan mahasiswa, tidak

jarang ketika menyelesaikan studi, mereka kembali ke daerah asalnya namun

minimnya anggota baru yang datang dikarenakan tidak adanya informasi tentang

keberadaan komunitas ini, sehingga menyebabkan jumlah anggota terus berkurang.

Berangkat dari hal inilah MARCOMM (Malang Airsoftgun Combine

Community) melakukan kegiatan-kegiatan yang bermaksud mempublikasikan

keberadaan MARCOMM (Malang Airsoftgun Combine Community) kepada

masyarakat luas, dan masyarakat Malang pada umumnya. Pada perjalanannya maka

dipilihlah publikasi melalui media sosial (dalam hal ini Twitter), dipilihnya media

sosial Twitter karena selain gratis, sosial media dapat diakses kapan saja dan diakses

oleh jutaan orang.

Komunitas airsoft di kota Malang  sebagai wadah pemersatu team-team

airsoft di Malang dalam melakukan perbincangan dengan memanfaatkan twitter

sebagai wadah pemersatu agar bisa bermain bersama-sama dan berbagi informasi.

Hal ini terjadi karena twitter memungkinkan untuk terjadinya komunikasi. Pengguna

dapat menulis pesan berdasarkan topik dengan menggunakan tanda pagar (#)

(hashtag). Sedangkan untuk menyebutkan atau membalas pesan dari pengguna lain

bisa menggunakan tanda (@) ("at").
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Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter

Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets).

Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman

profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat membatasi

pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat

kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower"). Pada

perkembangannya twitter juga berkembang sebagai media sosial tidak hanya dalam

bentuk teks dalam bentuk karakter semata tetapi juga sudah berkembang.

Pemilik akun dan follower atau pengikut di twitter memiliki hubungan yang

sastra sangat erat karena apa yang ditulis si pemilik akun akan dibaca oleh para

pengikutnya. Pemilik akun menghasilkan suatu tulisan  di akun twitternya karena

adanya dorongan minat yang sama terhadap komunitas airsoftgun,  tentu saja pesan

lewat twitter dapat dikatakan sebagau suatu pesan kepada komunitas airsoftgun dan

masyarakat pembacanya pada umumnya dimana tulisan tersebut akan mendapatkan

penerimaan atau  penyambutan dari pembacanya.

Dari batasan-batasan inilah, maka akan muncul sebuah pandangan atau

persepsi dari follower akun @Airsoft_Malang.

Rakhmad, (1998:51) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan persepsi

adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan

makna pada stimuli indrawi. Dalam menafsirkan informasi, indrawi tidak hanya

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.
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Berdasarkan ulasan di atas, peneliti beralasan melakukan penelitian tentang

pemahaman masyarakat terhadap keberadaan komunitas airsoftgun Malang melalui

persepsi follower Akun @Airsoft_Malang tentang Komunitas penngemar wargame

Airsoft Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut: Bagaimana persepsi follower Akun @Airsoft_Malang

tentang Komunitas penggemar wargame Airsoft Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi follower Akun

@Airsoft_Malang tentang komunitas penggemar wargame Airsoftgun Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan memberi sumbangan

pengetahuan bagi mahasiswa komunikasi tentang persepsi, dan bisa dijadikan

sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang

melakukan penelitian baru dalam lingkup komunikasi yang serupa.

2.  Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi

administrator Akun @Airsoft_Malang agar mampu menyampaikan pesan

lebih efektif di kemudian hari.
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E. Tinjauan Pustaka

E.1  Komunikasi Massa

1.  Pengertian Komunikasi Massa

Komunikasi massa seringkali mencakup kontak secara serentak antara satu

pengirim dengan banyak penerima, menciptakan pengaruh luas dalam aktivitas

singkat dan menimbulkan respons seketika dari banyak oang secara serentak.

Meskipun cara demikian belum menjamin adanya internitas pengaruh, namun

terbukti respon yang lahir justru cenderung  karena beraneka ragam dibandingkan jika

penyebaran informasi dilakukan secara lambat dan merambat dari satu orang ke orang

lain. (Mc.Quail, 1989:34).

Nurudin, (2007:8) mengemukakan bahwa sesuatu bisa didefinisikan sebagai

komunikasi massa jika mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Komunikator dalam komunikasi massa mengandalkan peralatan modern

untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada

khalayak yang luas dan tersebar. Pesan itu disebarkan melalui media

modern pula seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di

antara media tersebut.

b. Komunikator dalam komunikasi massa dalam menyebarkan pesan-

pesannya bermaksud mencoba berbagi atau mengetahui atu sama lain.

c. Pesan adalah milik publik, artinya bahwa pesan ini bisa didapatkan dan

diterima  oleh banyak orang.
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d. Sebagai sumber komunikator massa biasanya organisasi formal seperti

jaringan, ikatan atau perkumpulan, dengan kata lain komunikatornya

tidak berasal dari seseorang tetapi dari lembaga.

e. Komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper (penapis informasi), artinya

pesan-pesan yang disebarkan atau dipancarkan dikontrol oleh sejumlah

individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan lewat media massa.

f. Umpan balik dalam komunikasi massa sifatnya tertunda, kalau dalam

jenis komunikasi lain, umpan balik bisa bersifat langsung. Misalnya

komunikasi antar pesona, dalam komunikasi ini umpan balik langsung

dilakukan, tetapi komunikasi yang dilakukan lewat surat kabar tidak bisa

langsung dilakukan alias tertunda (delayed).

Menurut Devito dalam Nurudin (2007:11) yang dimaksud dengan komunikasi

massa adalah: “Pertama, komunikasi massa adalah komunikasi yang ditunjukkan

kepada massa, pada khalayak yang luar biasa banyaknya. Ini tidak berarti khalayak

meliputi semua penduduk atau semua orang yang membaca atau semua orang yang

menonton, agaknya ini berarti khalayak itu besar dan pada umunya agak sukar

didefinisikan. Kedua, komunikasi massa adalah komunikasi yang disalurkan oleh

pemancar-pemancar Audio atau Audio Visual. Komunikasi massa barangkali akan

lebih mudah dan logis apabila didefinisikan menurut bentuknya (televisi, radio, surat

kabar, majalah, film, buku dan pita”.

Lebih lanjut, Nurudin (2007:12) menjelaskan komunikasi massa adalah

sebuah proses di mana pesan-pesan yang diproduksi secara massal/tidak sedikit itu

disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonim dan heterogen.
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi

massa adalah merupakan suatu proses dari suatu pesan yang ditujukan kepada massa

yang mampu menimbulkan suatu respon seketika kepada penerimanya.

2. Ciri-ciri Komunikasi Massa

Adapun ciri komunikasi massa ditentukan oleh sifat unsur-unsur yang

dicakupnya. Beberapa ciri komunikasi massa dalam Nurudin (2007:19-31) :

a. Komunikator dalam komunikasi massa melembaga.

Artinya komunikator dalam komunikasi massa itu bukan satu orang, tetapi

kumpulan orang-orang yang tergabung dalam berbagai macam unsur dan

bekerja satu sama lain dalam sebuah lembaga

b. Komunikan dalam Komunikasi Massa Bersifat Heterogen.

Dimana keberadaan komunikan terpencar-pencar, antara yang satu dengan

yang lain tidak saling kenal dan masing-masing berbeda dalam hal

pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, punya jabatan yang

seragam, punya agama atau kepercayaan yang tidak sama pula.

c. Pesannya Bersifat Umum

Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditujukan kepada satu orang

atau satu kelompok masyarakat tertentu. Dengan kata lain, pesan –

pesannya ditujukan pada khalayak yang plural. Oleh karena itu, pesan

yang dikemukakannya tidak bersifat khusus. Khusus di sini artinya pesan

tersebut memang tidak ditujukan untuk golongan tertentu.
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d. Komunikasinya Berlangsung Satu Arah

Artinya dalam penyampaian pesan komunkasi tidak ada umpan balik dari

komunikan kepada komunikator. Kalaupun ada sifatnya tertunda.

e. Komunikasi Massa Menimbulkan Keserempakan.

Serempak disini berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut

hampir bersamaan.

f.   Komunikasi Massa Mengandalkan Peralatan Teknis

Media massa sebagai alat utama dalam menyampaikan pesan kepada

khalayaknya sangat membutuhkan peralatan teknis. Peralatan teknis yang

dimaksud misalnya untuk media elektronik (mekanik atau elektronik).

g.  Komunikasi Massa Dikontrol oleh Gatekeeper

Gatekeeper atau yang sering disebut pentapis informasi/palang pintu/

penjaga gawang adalah orang yang sangat berperan menyebarkan

informasi melalui media massa. Gatekeeper di sini berfungsi sebagai

orang yang ikut menambah atau mengurangi, menyederhanakan dan

mengemas semua informasi yang disebarkan agar lebih mudah dipahami.

Gatekeeper yang dimaksud disini antara lain reporter, editor film/surat

kabar/buku, manager pemberitaan, penjaga rubrik, kameramen, sutradara

dan lembaga sensor film yang semuanya mempengaruhi bahan-bahan

yang akan dikemas dalam sebuah pesan dari masing-masing media massa.

Bisa dikatakan, gatekeeper sangat menentukan berkualitas tidaknya

informasi yang akan disebarkan.



11

3.  Fungsi Komunikasi Massa

Fungsi komunikasi massa sama halnya dnegan definisi komunikasi massa,

yakni mempunyai latar belakang dan tujuan dan berbeda satu sama lain. Fungsi

komunikasi massa menurut Nurudin, (2007:64) adalah sebagai berikut: (1) to inform

(menginformasikan) (2) to entertain (memberi hiburan) (3) to persuade (membujuk)

dan (4) transmission of the culture (transmisi budaya).

Sedangkan menurut Tan dalam Nurudin (2007:65) fungsi-fungsi komunikasi

massa adalah:

a. Memberi informasi, yaitu mempelajari ancaman dan peluang, memahami

lingkungan, menguji kenyataan, meraih keputusan

b. Mendidik, yaitu memperoleh pengetahuan dan ketrampilan yang berguna

memfungsikan dirinya secara efektif dalam masyarakatnya, mempelajari

nilai tingkah laku yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya.

c. Mempersuasi, yaitu memberi keputusan, mengadopsi nilai tingkah laku,

dan aturan yang cocok agar diterima dalam masyarakatnya

d. Menyenangkan, memuaskan kebutuhan komunikan, yaitu

menggembirakan, mengendorkan urat saraf, menghibur dan mengalihkan

perhatian dari masalah yang dihadapi.

Di samping fungsi komunikasi massa fungsi dari komunikasi itu sendiri

menurut Laswell dalam Nurudin (2007:15) adalah sebagai berikut:

a. Penjajagan/pengawasan lingkungan (surveilance of the environment)
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b. Menghubungkan bagian-bagian yang terpisah dari masyarakat untuk

menanggapi lingkungannya (correlation of the part of society in

responding to the environment) dan

c. Menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya

(transmission of the social heritonge)

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan fungsi komunikasi massa adalah untuk mengkomunikasikan, membujuk,

menginformasikan dan sebagai transmisi budaya yang berlaku dan dapat pula untuk

memberikan suatu hiburan kepada masyarakat luas.

E.2 Media Massa

1.  Pengertian Media Massa

Media massa yaitu media yang memiliki jumlah audience banyak dan beragam

dalam hal usia, jenis kelamin, pendidikan, ekonomi, dan geografis. Media massa

merupakan alat komunikasi yang sangat penting saat ini. Media massa digunakan

untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dari berbagai jenis alat-alat

komunikasi yang digunakan. Media massa terdiri dari dua kelompok besar, yaitu

media cetak dan elektronik. Media cetak diantaranya surat kabar, majalah, bulletin,

pamflet dan brosur. Sedangkan media elektronik diantaranya radio, televisi dan film

(Cangara, 2004: 25).

Media cetak maupun media elektronik masing-masing memiliki keunggulan

dan kelemahan serta efek yang ditimbulkan ketika pesan disampaikan. Melalui media

massa, khalayak dapat menerima pesan meski adanya perbedaan letak geografis.
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Indonesia sebagai Negara kepulauan, dimudahkan dengan media massa untuk

menyebarkan satu informasi ke seluruh masyarakat. Efek yang ditimbulkan media

massa dapat berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak, untuk itu setiap pesan

yang disampaikan hendaknya harus mudah dimengerti dan diterima masyarakat.

2.  Karakteristik/Ciri Media Massa

Karakteristik media massa adalah :

a. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari

banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada

penyajian informasi.

b. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang

memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalaupun

terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.

c.  Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak,

karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana

informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang pada saat yang

sama.

d. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar

dan semacamnya.

e. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan

dimana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa

(Cangara, 2004: 126).
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E.3 New Media/Media Baru

Media Baru sebagai produk teknologi komunikasi dimedia masa mendatang

bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum 1980-an media diandalkan terutama

pada media cetak dan analog seperti koran, bioskop televisi, dan radio. Sekarang kita

punya radio televisi, digital dan bioskop, sementara bahkan mesin cetak telah diubah

oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak manipulasi gambar seperti

Adobe Photoshop dan alat-alat desktop publishing. New Media terdiri dari 2 kata

yaitu New dan Media. New yang berarti Baru dan Media yang berarti Perantara. Jadi

New Media merupakan Sarana perantara yang baru. Baru dalam arti disini dilihat dari

segi waktu, manfaat, produksi, dan distribusinya. New Media juga dapat disebut

sebuah istilah yang dimaksudkan untuk mencakup kemunculan digital, komputer,

atau jaringan teknologi informasi dan sebagainya. (I Gede Sudarmayasa, 2013.

Definisi New Media Beserta Manfaat dan Aplikasinya.htm)

New Media adalah istilah yang luas yang muncul di bagian akhir abad 20

untuk mencakup peleburan media tradisional seperti film, gambar, musik, lisan dan

tertulis kata, dengan kekuatan interaktif dari komputer dan teknologi komunikasi,

komputer memungkinkan konsumen perangkat dan yang paling penting Internet.

media Baru menyodorkan kemungkinan-permintaan akses ke konten kapan saja, di

mana saja, pada setiap perangkat digital, serta masukan dari pengguna yang interaktif,

kreatif dan pembentukan partisipasi masyarakat di sekitar konten media. Apa yang

membedakan media baru dari media tradisional bukan digitalisasi konten media ke

bit, kecuali kehidupan dinamis dari konten baru “media” dan hubungan interaktif
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dengan konsumen media. Hidup ini dinamis, bergerak, bernafas dan berdenyut

mengalir dengan kegembiraan secara real time.

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,

seringkali memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat,

mampat, interaktif dan tidak memihak. Beberapa contoh dapat Internet, website,

komputer multimedia, permainan komputer, CD-ROMS, dan DVD

Media baru belakangan ini, membuat khalayak mengembangkan bisnis,

ataupun informasi, melalui media berteknologi canggih. Komunikasi massa (mass

communication) adalah komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan saluran-

saluran komunikasi ini. Walaupun komunikasi massa biasanya merujuk pada surat

kabar, video, Cassette Display, ROM, dan radio dan melebar kepada media baru (new

media). New Media yang terdiri atas teknologi berbasis komputer. Teknologi

komunikasi ini termasuk e-mail, internet, televisi kabel digital, teknologi video

seperti DVD, pesan instan, (instan messaging- IM) dan telepon genggam (West dan

Turner, 2009:41).

Internet merupakan alat yang banyak dipakai masyarakat pada saat ini.

Teknologi komunikasi ini banyak dipakai karena dapat digunakan di mana saja,

kapan saja, oleh siapa saja, dan tentunya mudah digunakan. 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.
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Menurut Lee M dan Carla Johnson (2007:382-383), 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. Tanpa tergantung dari sistem operasi jaringan yang lain

atau komputer pribadi, internet menawarkan beberapa mode pertukaran informasi :

a. E-mail, merupakan sumber dominan lalu lintas dan sarana penyampaian

yang mudah disesuaikan.

b. World Wide Web (WWW), merupakan anjungan multimedia pertama. Pada

umumnya masyarakat mengetahui istilah ini sebagai website. (Misalnya:

www.facebook.com, www.yahoo.com, dan sebagainya).

c. IRC (Internet Relay Chat), merupakan percakapan berbasis teks secara

langsung.

E.4 Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Rakhmat (1998:51) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan persepsi

adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan

makna pada stimuli indrawi. Dalam menafsirkan informasi, indrawi tidak hanya

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi dan memori.
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Persepsi merupakan proses psikologis yang terjadi pada seseorang, setiap orang

mempersepsi stimulus sesuai dengan karakteristik persoalan. Proses persepsi terjadi

sebagai berikut : obyek (sasaran)  menimbulkan stimulus dan stimulus menyentuh

alat indera, proses ini dinamakan proses kealaman (physik). Stimulus yang diterima

oleh alat indera dilanjutkan oleh saraf sensoris ke otak, proses ini dinamakan proses

psikologis. Kemudian terjadilah suatu proses di otak, sehingga individu dapat

menyadari apa yang ia terima melalui alat indera sebagai akibat dari suatu stimulus.

Proses yang terjadi dalam otak itulah yang dinamakan proses psikologis. Dengan

demikian taraf terakhir dari proses psikologis ialah individu menyadari tentang apa

yang diterima melalui alat indera atau dengan kata lain individu mengalami proses

persepsi.

2. Proses Terjadinya Persepsi

Menurut Walgito, (2004:90) proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan

sebagai berikut: Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat inderta

atau reseptor. Antara objek dan stimulus adalah berbeda, tetapi ada kalanya bahwa

objek dan stimulus itu menjadi satu. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan

proses kealmaan atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan

oleh syaraf sensoris ke otak. Proses ini disebut sebagai proses fisiologis, kemudian

terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa

yang dilihat,atau apa yang didengar, atau apa yang diraba yaitu stimulus yang

diterima melalui indera. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan

merupakan persepsi sebenarnya.
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Untuk mempermudah dan memperjelas tentang persepsi maka di bawah ini

disajikan proses-proses terjadinya persepsi, dimana persepsi itu selalu diawali oleh

terjadinya rangsangan (stimulus) dan diakhiri dengan respon.

a. Tahap pertama, individu menghadapi suatu objek.

b. Tahap kedua, individu menyadari dihadapinya ada stimulus sehingga

terjadi pengamatan, kemudian dalam melaksanakan atau menerimanya

ada yang langsung menghadapi objek dan tidak langsung berhadapan

dengan objek atau melalui informasi.

c. Tahap ketiga, dengan pengetahuan yang dimiliki individu mengenal objek

yang dihadapi, pada tahap ini tidak menimbulkan perubahan yang berarti

terhadap individu secara psikologis.

d. Tahap keempat, individu menanggapi serta berusaha menampilkan

kembali apa yang telah mereka peroleh dari pengamatan, pemunculan

kembali sudah pasti tidak persis aslinya mengingat hal itu dipengaruhi

oleh nilai-nilai yang berlaku baik dalam lingkungan maupun kelompok

serta kondisinya.

e. Tahap kelima, individu menentukan suatu keputusan menerima atau

menolak objek yang ada.

f. Tahap keenam, individu melaksanakan keputusan yang diambil dengan

segala konsekuensinya.

3. Jenis Persepsi

Ada dua jenis persepsi (Irwanto,1989:71)
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a. Persepsi positif, adalah persepsi yang mengambarkan segala pengetahuan dan

tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya.

b. Persepsi negatif, adalah persepsi yang mengambarkan segala pengetahuan dan

tanggapan yang tidak selaras dengan obyek persepsi. Hal ini akan diteruskan

dengan kepastian atau menolak dan menentang segala usaha obyek yang

persepsikan.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Rakmat (2002: 89) mengemukakan ada tiga faktor personal persepsi, yaitu:

a. Pengalaman mempengaruhi kecermatan dalam mempersepsi, yang bertambah

melalui rangkaian peristiwa yang dihadapi, dengan pengalaman seseorang dapat

melihat banyak hal dari prang lain secara lebih mendalam.

b. Motivasi selalu bisa mewarnai persepsi dimana motifasi didasarkan pada motif-

motif biologis, ganjaran dan hukuman, karakteristik kepribadian, perasaan

terncam karena personal stimulus.

c. Kepribadian merupakan sifat pada diri seseorang yang menjadi tolak ukur

tindakan yang akan dilakukan seseorang terhadap sosialnya.

Walgito, (2004:89) mengemukakan bahwa dalam persepsi individu

mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus yang diterimanya, sehingga

stimulus tersebut mempunyai arti bagi individu yang bersangkutan, sehingga stimulus

merupakan salah atu faktor yang berperan dalam persepsi. Berkaitan dengan fakor-

faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor yaitu:

1. Objek yang dipersepsi, maksudnya menimbulkan stimulus yang mengenai

alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang
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mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja

sebagai reseptor, namun stimulus terbesar datang dari luar individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf, maksudnya untuk menerima

stimulus, disamping itu juga harus ada syaraf sensoris sebagai alat untuk

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu

otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon

deperlukan syaraf motoris.

3. Perhatian, maksudnya untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi

diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai

suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktifitas individu yang ditujukan

kepada sesuatu atau sekumpulan objek.

Dari hal-hal tersebut dapat dikemukakan bahwa untuk mengadakan persepsi

adanya beberapa faktor yang berperan yaitu: objek atau stimulus yang dipersepsi, alat

indera dan syaraf-syaraf serta pusat susunan syaraf yang merupakan syarat biologis,

dan perhatian, yang merupakan syarat psikologis.

E.4 Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam

komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud,

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain



21

yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti

"kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik,

dibagi oleh semua atau banyak". (http://www.google.com/search? sourceid=

chrome&ie=UTF-8&q=komunitas)

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam

komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud,

kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain

yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa Latin communitas yang berarti

"kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari communis yang berarti "sama, publik,

dibagi oleh semua atau banyak". (Wenger, 2002: 4). Menurut Crow dan Allan,

Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen: 1. Berdasarkan Lokasi atau Tempat

Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat dimana

sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. 2. Berdasarkan

Minat (http://www.google.co.id/tanya/thread?tid= 125c0918866 fa045)

E.6  Twitter sebagai Media Sosial

Sebelum mendefinisikan media sosial, sebaiknya penulis mengartikan terlebih

dahulu media itu sendiri. Media adalah instrumen dalam komunikasi, seperti surat

kabar atau radio, jadi media sosial dapat diartikan sebagai instrumen sosial dalam

berkomunikasi. Mengingat istilah Web 2.0, media sosial tidak hanya merupakan

jaringan yang hanya memberikan informasi saja, akan tetapi juga interaksi dengan

anda ketika terjadi pertukaran informasi. Interaksi dapat semudah ketika anda

dimintai pendapat atau dukungan atas suatu artikel, atau dapat pula hal kompleks
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seperti merekomendasikan film dengan rating tinggi yang sesuai dengan minat anda.

Dengan kata lain, media sosial merupakan jalan dua arah yang memberikan anda

kesempatan untuk mendapat informasi, dengan kelebihan memberikan reaksi anda

terhadap informasi tersebut.

Media sosial memberikan kesempatan bagi para pemakainya untuk

memberikan opini publik dan melakukan aktivitas komunikasi. Media sosial pun

sudah mulai dipakai oleh banyak perusahaan untuk kegiatan marketing maupun

public relations. Terdapat tiga jenis utama dari media sosial:

a) Komunitas online dan forum

b) Bloggers (individual dan networks seperti Sugar dan Gawker)

c) Social Network (seperti Facebook, Twitter dan Youtube)

Twitter merupakan suatu media sosial yang termasuk ke dalam kategori Social

Network. Selain itu, benar bahwa media sosial merupakan suatu media yang dapat

diakses dan dipergunakan oleh banyak orang, dan tidak hanya digunakan saja akan

tetapi dapat juga dipakai semaksimal mungkin dengan adanya kelebihan untuk

memberikan respons terhadap apa yang mereka akses melalui internet.

Twitter merupakan social media yang menjadi salah satu alat berkomunikasi

melalui jaringan internet yang sedang digandrungi oleh pengguna internet dan social

media pada saat ini. Menurut Hadi, Twitter adalah sebuah situs web jejaring sosial

berkonsep microblog yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan

pembaharuan / update berupa tulisan teks dengan panjang maksimum 140 karakter

melalui SMS, pengiriman pesan instant, surat elektronik, atau aplikasi seperti
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Twitterriffic dan Twitbin. Twitter didirikan pada Maret 2006 oleh perusahaan rintisan

Obvious Corp. (Hadi. 2010: 69).

Gambar 1

Tampilan Homepage Twitter

Gambar 2

Tampilan Awal Twitter
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Di dalam website resmi Twitter, dikatakan bahwa: “Twitter is a real-time

information network that connects you to the latest stories, ideas, opinions and news

about what you find interesting. Simply find the accounts you find most compelling

and follow the conversations.”

Yang dimaknai sebagai jaringan informasi dengan waktu nyata yang

menghubungkan anda dengan cerita, ide, opini dan berita terbaru yang anda pikir

menarik. Pengguna Twitter hanya perlu mencari akun yang dianggap menarik dan

ikuti percakapannya. Kata Twitter secara harafiah berarti “berkicau”. Kesuksesan

Twitter membuat banyak situs lain meniru konsepnya, kadang menawarkan layanan

spesifik lokal suatu negara atau menggabungkan dengan layanan lainnya. Suatu

sumber tahunan menyebutkan bahwa paling tidak terdapat 111 situs web yang

memiliki layanan mirip dengan Twitter.

Studi untuk menganalisis perilaku penggunaan layanan mikroblog yang

dilakukan oleh Harvard Business School dan Sysomos, menunjukkan bahwa salah

satu aktivitas masyarakat sekarang adalah menulis teks pembaharuan singkat. Dalam
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surveinya yang didasarkan pada lebih dari 11 juta pengguna, Sysomos menunjukkan

bahwa 10% dari mereka memiliki akun Twitter (Hadi. 2010: 68).

Manfaat Twitter, mengacu pada buku Welcome To Twitterland oleh Ali Akbar

(Akbar, Ali. 2012: 6-7), penulis akan menuliskan 8 manfaat dari Twitter, sebagai

berikut:

a) Media silahturahmi

Melalui Twitter, pemakai dapat bersilahturahmi dengan saudara, teman ataupun

kerabat yang jauh jaraknya. Komunikasi bisa menjadi lebih akrab dan tidak

terbatas pada ruang dan waktu.

b) Mendapatkan berita terkini

Banyak berita terkini yang dapat diperoleh melalui Twitter. Misalnya saja

melalui akun Twitter @detikcom, para follower dapat mengakses berita terkini

yang di-update oleh akun tersebut secara langsung setiap saat.

c) Motivasi

Melalui akun Twitter, follower pun dapat mendapatkan motivasi dan semangat

hidup. Misalnya saja dengan mem-follow @MotivaTweet, dimana para follower-

nya bisa mendapatkan berbagai nasehat dan motivasi hidup yang dapat

membangkitkan semangat dan pikiran positif.

d) Informasi
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Informasi yang bermanfaat pun dapat diperoleh melalui Twitter. Misalnya ketika

ingin mencari informasi produk yang halal, maka pengguna Twitter dapat mem-

follow @halalcorner.

e) Pemecahan Masalah / Konseling

Pengguna Twitter bisa saja mendapatkan pemecahan / konseling atas masalah

yang dihadapinya dengan ketika pengguna meng-update status yang

berhubungan dengan masalahnya dan mendapatkan beragam feedback / jawaban

dari followernya yang dapat berupa masukan dan saran yang dapat dijadikan

sebagai alternatif atas masalahnya.

f) Media Hiburan

Manfaat hiburan pun merupakan salah satu manfaat Twitter yang sangat penulis

rasakan sebagai salah satu pengguna Twitter. Berbagai lelucon yang memberikan

penghiburan dapat didapatkan melalui @pepatahgombal, @rajagombal ataupun

@radityadika (penulis buku humor ternama “Kambing Jantan”).

g) Cari Jodoh

Biasanya pengguna Twitter yang merasa tertarik dengan pengguna akun Twitter

lainnya akan mem-follow akun tersebut dan berusaha berkenalan dengan pemakai

akun Twitter tersebut.

h) Sumber Rejeki

Sampai saat ini, telah banyak sekali perusahaan dan pebisnis (konvensional

maupun online) yang memanfaatkan Twitter sebagai salah satu media untuk

mencari keuntungan, dengan melakukan berbagai tindakan promosi baik melalui

pemasangan iklan, update status yang berbau “bisnis” dan penawaran lainnya.
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E.7 Efektifitas Twitter dalam Membangun Komunikasi dengan Khalayak

Efektif memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata  dasar,

sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Makna lain dari efektivitas yakni

daya pesan untuk mempengaruhi komunikan, karena itu diperlukann syarat – syarat

agar komunikasi yang dilakukan efektif. Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil

adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling

pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta

dapat mengubah sikap komunikan. Artinya kredibilitas komunikator, mendukung

pada keefektivitasan komunikasi.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi,

menurut Hanafi dalam bukunya “Memahami Komunikasi Antara Manusia”,

menegaskan perlunya memperhatikan dan mengenal kesemua unsur dalam proses

komunikasi, yang antara lain ; Sumber – encoder, pesan, saluran (media), decoder

dan penerima. Selain itu terdapat empat cara, menurut Ishak & Koh Siew Leng (1991

: 136), untuk pengukuran efektivitas dari spesifikasi perencanaan program dan kerja

kampanye PR atau Humas yang telah dilaksanakan, yaitu secara umum tolak ukurnya

sebagai berikut :

1. Audience Coverage (khalayak yang ingin dicapai) Untuk melihat

keberhasilannya, meneliti bagaimana kita mampu atau tidak untuk mencapai

target khalayak sasarannya (target audience) dalam berkampanye tersebut?, dan

jumlah khalayak yang akan dijangkau? Apa keinginan khalayak dan bagaimana

responnya (tanggapan) selanjutnya?
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2. Audience Response (tanggapan khalayak) Bagaimana tanggapan dari khalayak

sasaran (audience response), dan apakah isi – isi pesan dalam kampanye tersebut

bermanfaat atau tidak bagi khalayak sasaran yang dimaksud?

3. Communication Impact (pengaruh komunikasi) Setelah menilai dari berbagai

reaksi khalayak, maka apa pengaruh (dampak) dari pesan – pesan dalam

komunikasi (communication Impact) kampanye tersebut setelah diekspos keluar

terhadap khalayak sebagai sasaran.

4. Process of Influence (Proses pengaruh) Apakah proses dari kegiatan komunikasi

tersebut secara efektif dapat mempengaruhi khalayak sasaran? Bagaimana pesan

– pesan yang disampaikan melalui saluran media komunikasi dan mekanisme

persuasive tersebut mampu mempengaruhi individual atau kelompok. Bagaimana

efektivitas dari proses  tersebut apakah mampu mempengaruhi tanggapan proses

(process of influence), terhadap sikap (perilaku), dukungan (atau menolak),

memotivasi atau apat membentuk opini publik sebagai khalayak sasaran, baik

secara positif atau negatif?

Sebagai makhluk sosial, setiap manusia setiap harinya berinteraksi dengan

manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut memungkinkan manusia menyampaikan

aspirasi dan tidak dipungkiri dapat menciptakan gagasan atau tujuan yang sama

dengan manusia lain. Interaksi dan tujuan yang sama ini akan terus berkembang

dengan teratur sehingga membentuk wadah yang disebut dengan organisasi. Interaksi

atau hubungan antar individu-individu dan kelompok dalam setiap organisasi akan

memunculkan harapan-harapan. Harapan ini kemudian akan menimbulkan peranan-
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peranan tertentu yang harus diemban oleh masing-masing individu untuk

mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi/ kelompok.

Sebuah organisasi memang dibentuk sebagai wadah yang didalamnya

berkumpul sejumlah orang yang menjalankan serangkaian aktivitas tertentu secara

teratur guna tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam organisasi tidak

lepas dari yang namanya komunikasi, karena komunikasi merupakan bagian internal

dari organisasi. Komunikasi ibarat sistem yang menghubungkan antar orang, antar

bagian dalam organisasi.

Efektivitas organisasi terletak pada efektivitas komunikasi, sebab komunikasi

itu penting untuk menghasilkan pemahaman yang sama antara pengirim informasi

dengan penerima informasi pada semua anggota dan pemimpin dalam organisasi.

Selain itu komunikasi juga berperan untuk membangun organisasi yang pada

akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas organisasi.

Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan

organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi

(Wiryanto, 2005). Komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh

organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepentingan organisasi. Isinya berupa

cara kerja di dalam organisasi, produktivitas, dan berbagai pekerjaan yang harus

dilakukan dalam organisasi. Misalnya: memo, kebijakan, pernyataan, jumpa pers, dan

surat-surat resmi. Adapun komunikasi informal adalah komunikasi yang disetujui

secara sosial. Orientasinya bukan pada organisasi, tetapi lebih kepada anggotanya

secara individual.
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Komunikasi dalam organisasi adalah juga dapat diartikan sebagai komunikasi

di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para karyawan maupun

dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam rangka pembinaan

kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Effendy,1989:

214). Komunikasi memelihara motivasi dengan memberikan penjelasan kepada para

karyawan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakannya

dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja jika sedang berada di

bawah standar

Korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada

peninjauannya yang terfokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai

tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang

berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang dipergunakan, media apa

yang dipakai, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat, dan

sebagainya. Jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk

bahan telaah untuk selanjutnya menyajikan suatu konsepsi komunikasi bagi suatu

organisasi tertentu berdasarkan jenis organisasi, sifat organisasi, dan lingkup

organisasi dengan memperhitungkan situasi tertentu pada saat komunikasi dilakukan.

Fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi informatif Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem

pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi

berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik dan

tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota

organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-
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orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat

suatu kebijakan organisasi ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di

dalam organisasi. Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan informasi

untuk melaksanakan pekerjaan, di samping itu juga informasi tentang

jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya.

b. Fungsi regulatif Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang

berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh

terhadap fungsi regulatif, yaitu: Berkaitan dengan orang-orang yang berada

dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk

mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Juga memberi perintah

atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana

semestinya. Berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya

berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian

peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk

dilaksanakan.

c. Fungsi persuasif Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan

kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang

diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka

untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab

pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan

menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan

sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya.
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d. Fungsi integratif Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran

yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan

dengan baik. (http://subhanbangunwibowo.blogspot.com/ 2013/04/ peran-

komunikasi-dalam-organisasi.html, diakses tanggal 4 Oktober 2013)

Terdapat 2 proses komunikasi dalam organisasi, yaitu proses komunikasi

internal dan proses komunikasi eksternal.

a. Komunikasi Internal Merupakan pertukaran gagasan di antara para

administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap

yang khas disertai pertukaran gagasan secara horisontal dan vertikal di

dalam perusahaan, sehingga pekerjaan berjalan (operasi dan manajemen).

b. Komunikasi Eksternal Adalah komunikasi antara pimpinan organisasi

(perusahaan) dengan khalayak audience di luar organisasi. Contoh dari

komunikasi eksternal, yaitu : - Komunikasi dari organisasi kepada khalayak

yang bersifat informatif. (http://subhanbangunwibowo. blogspot.com/2013/

04/peran-komunikasi-dalam-organisasi.html, diakses tanggal 4 Oktober

2013)

Dalam kehidupannya sehari-hari, manusia selalu melakukan tindak

komunikasi dengan manusia lainnya. Dan komunikasi tersebut dilakukan secara

langsung dengan cara tatap muka maupun tidak langsung yaitu melalui perantaraan

alat atau media. Tindak komunikasi itu sendiri merupakan kegiatan pertukaran

informasi antara komunikan dan komunikator, dimana komunikasi bertujuan untuk

mencapai kesamaan pengertian, pikiran dan makna akan pesan yang disampaikan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa komunikan memiliki tujuan agar audiensnya
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mengerti apa yang isi makna pada pesan dan memiliki perspektif pemikiran yang

sama sehingga dapat komunikasi yang efektif.

Komunikasi yang efektif dapat diartikan sebagai komunikasi yang hasilnya

sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi).

Misalnya, penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan barang dianggap

telah melakukan komunikasi yang efektif apabila akhirnya tuan rumah membeli

barang yang ia tawarkan, sesuai dengan yang diharapkan penjual itu, dan tuan rumah

pun merasa puas dengan barang yang dibelinya (Mulyana. 2009:117).

Dapat disimpulkan dari pengertian di atas bahwa komunikasi yang

menghasilkan kesamaan makna, perspektif dan harapan merupakan hasil dari

komunikasi yang dinilai efektif, karena tujuan dari komunikasi yang dilakukan

tercapai dengan baik dan memiliki hasil yang sesuai dengan harapan para pesertanya.

Namun pada kenyataannya, untuk mencapai suatu komunikasi yang efektif tidaklah

semudah yang diperkirakan karena adanya berbagai perbedaan seperti agama, ras,

suku, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi dan lain-lain. Kesamaan akan beberapa

hal, misalnya kesamaan bahasa, asal daerah / domisili, tingkat pendidikan, kebutuhan

dapat mendorong orang untuk tertarik dan pada gilirannya karena kesamaan tersebut

komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Selain itu, mengacu pada pengertian

komunikasi efektif oleh Schramm sebelumnya, untuk menciptakan komunikasi yang

efektif baik oleh para praktisi PR atau para komunikan harus bisa memahami kaitan

antara lingkungan sosial (social environment), konteks hubungan (contexts of

relationship) dan kerangka referensi (frame of reference) antara seorang komunikan

(encoder) dengan audiensnya (decoder).
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Proses terjadinya komunikasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam proses komunikasi ada dua faktor yang mempengaruhi kerangka

referansi seseorang (frame of reference) yaitu lingkungan sosial (social

environment) dan kontek hubungan (context of relationship).

2. Setiap penyampaian pesan (message) antara komunikator sangat dipengaruhi

oleh masing-masing kerangka referensi.

3. Setiap penyampaian pesan antara seseorang berjalan secara timbal balik (two-

ways communication).

Selanjutnya Wilbur Schramm (2011: 92) menjelaskan terdapat 4 tahap dari

proses komunikasi (communication process):

1) Menarik perhatian untuk komunikasi (Attracting attention to the

communication).

2) Penerimaan pesan (Achieving acceptance of the message).

3) Penafsiran pesan (Having it interpreted)

4) Setelah memperoleh pesan disimpan, untuk digunakan kemudian (Getting the

message stored for later use)

Berdasarkan teori mengenai Twitter dan komunikasi efektif di atas, penulis

ingin meneliti apakah dengan menggunakan Twitter, dapat tercapai suatu komunikasi

yang efektif dan apakah para follower dapat memahami tentang komunitas airsoft

Malang itu sendiri.
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F. Definisi Konsep

1. Persepsi

Yang dimaksud dengan persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli

indrawi (Rakhmat, 1998:51).

2. Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama.

Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan

sejumlah kondisi lain yang serupa (http://www.google.com/search? sourceid=

chrome&ie=UTF-8&q=komunitas)

G. Definisi Operasional

Persepsi yang dimaksud di sini adalah prsepsi follower tentang komunitas

airsoft Malang, yang meliputi:

1. Obyek yang dipersepsi atau stimulus yang dipersepsi

a. Persepsi tentang akun @Airsoft_ Malang di twitter

b. Persepsi tentang komunitas Malang Airsoft Combine Community

(MARCOMM)

c. Persepsi tentang pecinta Airsoftgun yang tidak tergabung dalam

komunitas Malang Airsoft Combine Community (MARCOMM)
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2. Alat indera, yaitu syaraf, dan pusat susunan syaraf yang merupakan syaraf

fisiologis

a. Persepsi mengenai apa yang dilihat tentang komunitas Malang Airsoft

Combine Community (MARCOMM)

b. Persepsi mengenai apa yang didengar tentang akun @Airsoft_Malang

c. Persepsi mengenai kesan tentang akun @Airsoft_Malang

3. Perhatian, yang merupakan syarat psikologis

a. Perhatian tentang komunitas Malang Airsoft Combine Community

(MARCOMM)

b. Persepsi tentang akun @Airsoft_Malang dan permainan yang aman

c. Persepsi tentang ide yang digunakan dalam permainan Airsoftgun

H. Metode Penelitian

1.  Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian desriptif dengan jenis penelitian

kuantitatif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

yang diselidiki (Moleong, 2000:13).

2.  Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah follower akun @Airsoft_Malang
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3.  Populasi dan Sampel

a.  Populasi

Populasi penelitian merupakan keseluruhan (universum) dari objek

peneliti yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala,

peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya sehingga objek ini dapat menjadi

sumber data penelitian (Bungin, 2006:99). Menurut Rahmat, (2002:78)

yang dimaksud populasi adalah kumpulan obyek yang akan diteliti. Populasi

dalam penelitian ini adalah semua follower akun airsoft Malang sebagai

member tetap MARCOMM sebanyak 200 orang.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai wakil

semua unit strata dan seagainya yang ada di dalam populasi (Bungin,

2006:102). Untuk menentukan jumlahnya sampel menurut Arikunto

(2002:74) memberikan pedoman untuk menentukan besarnya sampel dari

suatu populasi yaitu: bila populasinya di bawah 100 sebaiknya diambil

semua untuk dijadikan sampel, dan apabila 100 ke atas dapat diambil 10-

15% atau 20-25%, patokan 10% terendah tersebut masih dapat dikurangi

dengan 5% saja.  Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka sampel yang

diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 25% dari member tetap

MARCOMM sebanyak 200 orang sehingga berjumlah diperoleh sampel

sebanyak 50 orang follower.

Teknik yang digunakan adalah teknik purposive sampling yakni

sampel bertujuan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Member tetap MARCOMM

Member tetap Malang Raya Airsoft Combine Community yang aktif,

berjumlah 200 orang.

2. Follower member tetap yang masih aktif

Member tetap MARCOMM yang masih aktif sebanyak 50 dan member

tetap MARCOMM ini mempunyai akun Twitter

4. Teknik Pengumpulan Data

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang

diselidiki (Moleong, 2005:13). Dalam kegiatan penelitian dalam rangka pengumpulan

data, peneliti memutuskan untuk menggunakan pengumpulan sebagai berikut:

a. Kuesioner

Penggunaan kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data tentang

pemahaman follower akun @Airsoft_Malang.

b.   Dokumentasi

Iskandar, (2009:134) mengemukakan bahwa dokumentasi adalah mencari data

mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini data

yang dicari adalah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

penelitian ini, yaitu berupa sejarah dari Malang Raya Airsoft Combined

Community ( MARCOM ), yang mendukung penelitian ini.
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5.  Skala Pengukuran Data

Skala pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk menganalisis data-data

tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik, dengan

menggunakan data instrumen skala ordinal. Dengan demikian alat pengumpul data

yang digunakan menurut Sugiyono, (2008:107) adalah data instrumen skala ordinal,

dengan menggunakan skala likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial dengan sistem skor

sebagai berikut:

a. Pilihan jawaban alternatif sangat setuju  diberi skor 4

b. Pilihan jawaban alternatif setuju diberi skor 3

c. Pilihan jawaban alternatif kurang setuju diberi skor 2

d. Pilihan jawaban alternatif tidak setuju diberi skor 1

6.  Teknik Analisis Data

Setelah data didapat, selanjutnya akan dianalisis dengan metode yang sesuai

dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di lapangan

mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian

ini analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif, yaitu analisis terhadap data yang

telah diberi skor sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan dan untuk

menganalisis data-data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan prosedur-

prosedur statistik.
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Proses dari analisis kuantitatif dibagi menjadi tiga tahap, yang satu sama lain

saling berkaitan erat. Tahap pertama dan tahap kedua adalah tahap pokok yang

disebut tahap pengorganisasian data. Adapun tahap yang terakhir adalah tahap

penentuan hasil, khususnya pada tahap kedua dan ketiga, pengetahuan dan

pengukuran yang cermat menurut ilmu statistik sangatlah diperlukan. Kenyataan

inilah yang menyebabkan analisis kuantitatif ini disebut juga analisis statistik. Dan

data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan rumus

prosentase yaitu (Bungin , 2005 :172)

P = %100x
n
fx

Keterangan :

N = jumlah kejadian

Fx = frekuensi jawaban

Dalam penelitian ini digunakan teknik statistik dengan rumus kelas interval,

dimana tujuannya agar jarak antar kelas sama.

i =
KelasBanyaknya

Rentang

Rentang (R) = skor terbesar-skor terkecil

Untuk mengukur besarnya nilai rata-rata dalam menganalisa data penelitian ini

digunakan skor rata-rata. Skor rata-rata merupakan hasil dari penjumlahan seluruh

hasil dari penjumlahan seluruh hasil kali nilai masing-masing bobot dibagi dengan

jumlah total frekuensi, digambarkan dalam rumus: (Nazir, 2005:383).

X1 + X2 + ... + Xn Xi
X = =

n                       n
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Di mana:

Xi = Pengamatan ke i

X = mean

Setelah itu digunakan rentang skala penilaian untuk menentukan posisi

penilaian penonton dengan menggunakan nilai skor setiap variabel. Bobot alternatif

jawaban yang terbentuk dari skala peringkat terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4

yang menggambarkan posisi yang sangat negatif ke posisi yang positif. Selanjutnya

dihitung rentang skala dengan rumus sebagai berikut:

R (bobot)
Rs =

M

Di mana:

R = bobot terbesar – bobot terkecil

M = banyaknya kategori bobot

Karena rentang skala  likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1

sampai 4, maka skala penilaian yang didapat adalah:

4 - 1
Rs =

4

3
=

4

= 0,75
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Sehingga posisi keputusannya menjadi :

TB KB B SB

1 1,75 2,5 3,25 4


