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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Komunikasi merupakan kebutuhan utama  manusia dalam kehidupan 

sehari hari. Manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari hari memerlukan sebuah 

interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Judy C. Pearson dan Paul E. 

Nelson komunikasi mempunyai dua fungsi yaitu untuk kelangsungan hidup diri 

sendiri dan untuk kelangsungan hidup bermasyarakat terutama memperbaiki 

hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat (Deddy 

Mulyana,2005:5). 

 Kesadaran pentingnya berkomunikasi serta mendapatkan informasi baik 

dari lingkungan sekitar maupun dari belahan dunia mempengaruhi perkembangan 

tekhnologi komunikasi. Perubahan yang dipicu oleh tekhnologi telah merambat 

sampai tingkat sosial yaitu menciptakan ruang gerak kehidupan baru bagi 

masyarakat. Terutama pada tekhnologi komunikasi yang secara terus menerus 

melakukan inovasi – inovasi baru dalam berkomunikasi. Seperti teknologi media 

massa yang saat ini mengalami perkembangan secara modern. Perkembangan 

teknologi ini mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas 

berkomunikasi yakni mendapatkan informasi. Selain itu, keberadaan media massa 

juga dapat menghemat biaya, memperpendek jarak, dan dapat menembus ruang 

dan waktu. Adanya media elektronik seperti radio dan televisi, kemudian media 
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cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, buku, bahkan dalam perkembangan 

media dewasa ini telah muncul media online sebagai media baru yang dapat 

menciptakan ruang gerak kehidupan baru dalam masyarakat.  

 Dari beberapa pilihan media di atas, media online banyak menggantikan 

peran media lainnya. Masyarakat cenderung lebih menyukai menggunakan media 

online dalam memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh informasi dan 

berkomunikasi. Hal ini dikarenakan : 

 Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

membuat industri media massa mengalami perubahan sangat cepat, sehingga 

media massa konvensional dan tradisional menjadi ketinggalan jaman. 

 Kedua, media online sebagai media baru mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan media konvensional, yaitu:  

1. Bersifat convergent, menyatukan media komunikasi dalam bentuk  digital  

 dan elektronik yang didorong oleh teknologi komputer dan  diperkuat oleh 

 teknologi jejaring. 

2. Pengiriman yang cepat karena terjadinya proses digitalisasi 

3. Adanya interaktivitas yang merupakan komunikasi baik dua maupun 

 banyak arah 

4. Tidak terikat waktu terbit, dapat di up date setiap waktu 

5. Ruang elektronik yang disediakan lebih luas dan hampir tidak terbatas 
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6. Berpusat pada pembaca (reader centric), sehingga media interaktif 

 memberi peluang bagi setiap pengguna untuk mengambil informasi yang 

 relevan bagi dirinya 

 (sumber: John Simandjuntak, 2003:144) 

 Munculnya media online berawal dari adanya internet yang pertama kali 

didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1969. Media online didefinisikan 

sebagai jaringan luas komputer yang dapat saling berhubungan satu sama lain 

untuk menyebarluaskan informasi dan akhirnya berkembang fungsinya setelah 

muncul generasi Web 2.0 yang kemudian disebut dengan media sosial. 

 Media sosial didefinisikan sebagai media baru yang menggunakan 

teknologi Web 2.0 dalam menciptakan interaksi sosial melalui kata – kata atau 

materi visual (Lattimore, 2000:207). Media sosial memiliki sifat kolaboratif atau 

suasana berbagi informasi di antara audiensnya, dimana penggunannya memiliki 

peran utama dalam membangun makna yang sama dengan menggunakan 

teknologi sebagai alat. 

 Antony Mayfield mengemukakan bahwa ada macam – macam media 

sosial antara lain social Network, Blog, Wiki, Podcast, Forum, Content 

Community, dan Microblogging.  

 Puncak kejayaan media sosial pada tahun 2003 ketika lahirnya jejaring 

sosial Facebook dengan jumlah pengguna mencapai 15 juta pengguna hingga 

pada tahun 2008 meningkat menjadi 400 juta pengguna. Pada tahun 2011 di 



 
 
 
 
 
 

4 
 

Indonesia sendiri jumlah pengguna media sosial berupa Facebook sebesar 

41.777.240 pengguna, 872.461 pengguna linkedin, 5.600.000, pengguna twitter, 

dan 3.725.258 member Kaskus (www.media.kompasiana.com, diakses pada 

tanggal 10 Mei 2012 pukul 09.10). 

 Menurut Diki Andreas pada bukunya “Why Did Chiken Browse The 

Social Media?” menyatakan bahwa ada beberapa alasan seseorang berpartisipasi 

pada media sosial, yaitu alur dan aplikasi web yang menarik, kemudahan 

penggunaan, tampilan yang nyaman, layanan yang terjamin, interaksi dengan 

pengguna lain, trend open content, dan knowledge sharing. 

 Kehadiran media sosial telah mempengaruhi manusia dalam kehidupan 

sosial terutama pada bidang politik, ekonomi, dan budaya. Saat ini media sosial 

tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan informasi 

tetapi juga telah menjadi bermacam macam fungsi. Misalnya pada bidang 

ekonomi, media sosial dapat dijadikan sebagai lahan bisnis dan tempat promosi 

barang dan jasa. Pada bidang sosial budaya, media sosial menjadi tempat 

terbentuknya suatu komunitas baru dan dapat menjadi tempat terbentuknya 

berbagai macam kegiatan sosial. Sedangkan pada bidang politik, media sosial 

dapat dimanfaatkan sebagai ajang aktualisasi diri, pencitraan baik terhadap diri 

sendiri maupun organisasi, kampanye, dan lain sebagainya. Seperti fenomena 

pada pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2008 lalu yang 

dimenangkan oleh Barack Obama. Kemenangan Barack Obama ditunjang oleh 

http://www.media.kompasiana.com/


 
 
 
 
 
 

5 
 

aktivitas kampanye online nya yang telah menghabiskan biaya sebesar 35 juta 

dollar AS. Dibandingkan dengan kandidat lain seperti Mitt Roomey dari Partai 

Republik yang hanya menghabiskan biaya 3,5 juta dollar AS dan ratusan ribu 

dollar AS bagi kandidat lainnya untuk kampanye online. Tidak dipungkiri jika 

Barack Obama menjadi kandidat paling populer dari pada kandidat lainnya di 

media sosial terutama pada Facebook, Twitter, Google+ dan YouTube. 

Gambar 1.1 Halaman Facebook Barack Obama 

       

(sumber :www.facebook.com) 

 Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Pengguna internet di Indonesia 

sendiri semakin meningkat sehingga partisipasi dalam media sosial pun semakin 

banyak. Adapun data statistik pengguna internet di Indonesia menurut Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia adalah: 

http://www.facebook.com/
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Gambar 1.2 Data Statistik Pengguna Internet di Indonesia 

 

(sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) 

Media sosial dapat menjadi tempat alternatif dalam melakukan kegiatan 

politik. Seperti saat ini banyak muncul grup fans atau pendukung di halaman 

Facebook para politisi. Misalnya Wanda Hamidah yang memanfaatkan media 

sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menjalakan tugasnya sebagai anggota 

DPR RI. Menurut Wanda, media sosial mempunyai kekuatan besar yang sering 

tidak disadari oleh penggunanya, terlebih untuk menampung aspirasi masyarakat.  

 “Lewat media sosial tersebut (Facebook dan Twitter), 

bisa dijadikan media untuk menyapa rakyat.Kinerja 

kita sebagai anggota dewan juga dapat terukur. 

Apabila ada yang salah, maka langsung dapat 

diperbaiki. Tentu saja melalui tanggapan atau keluhan 

rakyat, tegas pemilik akun @wanda_hamidah” 

(www.SidomiNews.com). 

http://twitter.com/#%21/wanda_hamidah
http://www.sidominews.com/
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 Dari fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut perihal 

penggunaan media sosial pada politisi daerah. Oleh sebab itu, peneliti memilih 

Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur sebagai tempat subyek penelitian. 

Dimana Propinsi Jawa Timur merupakan propinsi tertinggi kedua dalam 

penggunaan internet (Tempo edisi 12 Desember 2012). Sedangkan subyek 

penelitian yang dipilih adalah Anggota DPRD Kabupaten Gresik periode 2009 – 

2014. Hal ini dikarenakan dari hasil pra survey yang telah dilakukan peneliti 

kurang lebih selama satu bulan, diperoleh hasil jumlah anggota DPRD Kabupaten 

Gresik yang memiliki akun pada media sosial hanya 17 orang dari 50 orang 

jumlah anggota DPRD Kabupaten Gresik dan dari pengguna media sosial tersebut 

terdapat temuan fakta ternyata mereka belum familiar dalam penggunaan dan 

pemanfaatan akun media sosial yang dimilikinya. Padahal media sosial dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai macam hal termasuk aktivitas politik yang dapat 

mendukung kinerjanya sebagai anggota dewan. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut penggunaan media sosial dikalangan para pelaku politik 

daerah dengan melakukan penelitian tentang “PEMANFAATAN MEDIA 

SOSIAL DI KALANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH (Studi Pada Anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009 - 

2014)”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat 

pada penelitian ini dapat dirumuskan melalui pertanyaan, bagaimanakah 

pemanfaatan media sosial bagi anggota DPRD di Kabupaten Gresik? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana pemanfaatan media 

sosial yang dimiliki oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

 Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang 

kajian media sosial baik sebagai referensi perkuliahan maupun penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para anggota DPRD 

kabupaten Gresik akan pentingnya mengelola media sosial yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan sosialnya.  

 

1.5  Tinjauan Pustaka 

1.5.1  Media Baru ( New Media ) 

 Sebelum tahun 1970-an, media didefinisikan berdasarkan bagaimana cara 

penyampaiannya. Media cetak didefinisikan sebagai media yang terbuat dari 
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bahan kertas seperti koran, majalah, buku, brosur. Media elektronik didefinisikan 

sebagai media yang menggunakan antena dalam membawa siaran melalui sinyal - 

sinyal pada televisi dan radio. 

 Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi 

perkembangan media komunikasi saat ini. Menurut Charles Horton Cooley 

seorang ahli sosiologi Amerika mengemukakan bahwa, hal ini disebabkan media 

– media komunikasi tersebut tidak hanya mempengaruhi pola interaksi pada 

masyarakat tetapi juga pandangan psikologis sehingga akan ada selalu media – 

media komunikasi baru yang lebih efisien daripada proses – proses komunikasi 

pada masyarakat sebelumnya. Cooley juga mengemukakan faktor – faktor yang 

membuat lahirnya media baru lebih efisien adalah : 

1. membawa perluasan gagasan dan perasaan (Expressiveness) 

2. mengatasi waktu (Permanent of record) 

3. mengatasi ruang (Swiffness) 

4. jalan masuk ke lapisan masyarakat (Diffusion). 

 Kehadiran internet memberi dampak yang cukup besar dalam kehidupan 

manusia, terutama dalam perkembangan media komunikasi. Saat ini, internet 

dapat menyampaikan berbagai macam media cetak, elektronik dengan 

menggunakan sistem tanpa batas. 

 Internet merupakan kombinasi dari ribuan jaringan komputer yang 

mengirim dan menerima data dari seluruh dunia (Biagi, 2010:231). Internet tidak 
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memiliki presiden dan maskas pusat, dengan kata lain internet tidak mempunyai 

pemilik resmi. Seperti yang diutarakan oleh seorang perancang informasi Roger 

Fidler bahwa “internet tidak memiliki badan pemerintah atau komersial yang 

memiliki keuntungan bersih atau langsung dari operasinya.” 

 Internet muncul pada pertengahan tahun 1990-an sebagai medium massa 

baru. Awalnya, internet dikembangkan untuk membantu peneliti, ilmuwan, dan 

pendidik. Namun dalam ukuran global dan tidak adanya kontrol pusat, internet 

telah berevolusi dan telah menjadi sangat berbeda dari media tradisional. 

 Internet telah mampu mengatasi kendala ruang dan waktu dalam proses 

penyebaran informasi dan komunikasi. Fenomena tersebut menimbulkan 

beberapa karakteristik yang menonjol yaitu:  

1. Pelipatan ruang-waktu (time-space compression). Melipat waktu artinya 

 memperpendek jarak waktu, dengan meningkatkan kecepatan (velocity) 

 atau memperpendek durasi. Melipat ruang artinya memperkecil jarak 

 ruang (spatial), dengan cara memperpendek waktu tempuh di dalam ruang 

 itu. Melipat ruang dan waktu terjadi secara bersamaan, karena ruang tidak 

 dapat dipisahkan secara ontologis dari waktu. David Harvey menyebut 

 kecenderungan ini sebagai pemampatan ruang-waktu, yaitu bagaimana 

 hambatan ruang diatasi dengan teknologi, sehingga menciptakan 

 percepatan dunia kehidupan. 
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2. Pemadatan waktu-tindakan (time-action condensation). Artinya pemdatan 

 berbagai tindakan ke dalam satuan waktu (detik, menit, jam, hari) dengan 

 tujuan efisiensi waktu. Sebanyak mungkin melakukan tindakan dalam 

 sedikit mungkin waktu. Dulu kita melakukan tindakan dalam satu waktu 

 tertentu. Sekarang kita dapat melakukan banyak hal dalam waktu yang 

 sama. 

3. Miniaturisasi ruang-waktu (time-space miniaturisation). Baik ruang 

 maupun waktu, keduanya dapat dikerdilkan. Dalam pengertian diredusir 

 ke dalam berbagai dimensi, aspek, sifat, dan bentuk asalnya, dengan cara 

 memindahkan wujudnya ke dalam wujud lain yang lebih ringkas dalam 

 bentuk media representasi (gambar, fotografi, televisi, video, internet).  

4. Pemadatan ruang-waktu simbolik (symbolic time-space compression) 

 yaitu peringkasan dalam dunia simbol itu sendiri. Ada berbagai 

 mekanisme dalam bahasa yang memungkinkan sebuah simbol diringkas 

 atau disingkat sedemikian rupa, sehingga pesan dan makna dapat 

 disampaikan. Akan tetapi, ada sebuah proses pelipatan simbolik yang 

 telah melampaui kemampuan bahasa untuk mengungkapkan makna, yaitu 

 ketika bahasa diringkas, dipadatkan, dan diacak atau diredusir sebagai 

 simbol dan tanda semata. 

5. Peringkasan ruang-waktu psikis (psychal time-space condensation). 

 Pelipatan dan peringkasan keempat hal di atas sebagai akibat kemajuan 
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 telekomunikasi, transformasi, dan informasi, menimbulkan pengaruh 

 langsung maupun tidak langsung terhadap keadaan psikis. Dalam hal ini 

 adalah persepsi dan pandangan manusia terhadap ruang dan waktu itu 

 sendiri. Misalnya, Persepsi tentang apa yang jauh kini dapat dirasakan 

 dekat, sebaliknya yang dekat dapat menjadi jauh secara psikis. Begitu juga 

 dengan persepsi manusia tentang dunia nyata dan dunia maya atau fantasi         

            (Puspa Merdika, 2001). 

 Keberadaan internet membuat dunia menjadi kecil, kita dengan mudah 

dapat menjelajahi dunia hanya dengan bermodal jaringan internet dengan 

berbagai banyak cara. Revolusi tekhnologi komunikasi telah memenuhi 

kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari hari seperti dalam bidang jaringan 

dan komunikasi, informasi, pendidikan, ekonomi bisnis, hiburan, sosial budaya, 

dan sebagainya. 

1.5.2  Sejarah Internet 

 Pada mulanya internet berasal dari jaringan komputer Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat (AS) yang diciptakan pada tahun 1969 yang disebut 

Advanced Research Project Agency Network atau APRAnet. Pentagon 

membangun jaringan untuk bertukar informasi dengan kontraktor militer dan 

universitas yang melakukan riset militer dan pada tahun 1983, National 

Foundation Sience mengambil alih proyek tersebut. 
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 Jaringan National Foundation Sience lebih menarik banyak pengguna, 

misalnya banyaknya pemilik jaringan internal di universitas. Jaringan National 

Foundation Science akhirnya menjadi sebuah konektor untuk jaringan lainnya 

yang kemudian disebut internet (Vivian, 2008:266). 

 

1.5.3  Media sosial 

1.5.3.1 Pemahaman media sosial  

 Media sosial merupakan sebuah ruang yang memberikan kebebasan untuk 

melakukan berbagai aktivitas terutama berinteraksi sosial baik dengan individu 

maupun dengan komunitas, yang menggunakan tekhnologi internet yaitu Web 

2.0. Media sosial membuka ruang kepada siapa saja untuk melakukan 

perbincangan atau percakapan dengan semua orang di dunia melalui jaringan 

internet. Semacam word of mouth (penyampain informasi dari mulut ke mulut) 

dalam bentuk media baru yaitu internet, yang mendapat dopping tekhnologi Web 

2.0 (Diki dalam Lestari, 2011:17). 

 Aktivitas yang dapat dilakukan dalam media sosial begitu luas, mulai dari 

memperbincangkan hal – hal yang sedang terjadi (what happening) yang dapat 

berupa bidang pendidikan, tekhnologi, hiburan (infotaiment), komunitas, bahkan 

tidak menutup kemungkinan muncul lahan bisnis yang berkembang melalui 

media sosial. Bisa dikatakan bahwa apa yang sedang diperbincangkan di media 

sosial akan menjadi tren atau booming di dunia nyata. Ibaratnya apa yang terjadi 
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di dalam media sosial dapat mempengaruhi pada dunia nyata dan begitu 

sebaliknya. Karena dengan keberadaan media sosial, kini masing – masing 

individu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan 

demikian, dalam media sosial akses pertukaran informasi sangat tinngi 

membuatnya keberadaannya mempunyai peran penting bagi aspek kehidupan 

masyarakat. 

 

1.5.3.2 Bentuk Layanan Media Sosial 

Gambar 1.3 Bentuk Media Sosial 

 

 

 Fitur pada media sosial beraneka ragam, bahkan dengan perkembangan 

tekhnologi yang pesat dapat memungkinkan akan selalu muncul fitur – fitur baru 

pada media sosial. Bentuk layanan media sosial antara lain social networking, 



 
 
 
 
 
 

15 
 

chat, messaging email, share video, share file, blog, hingga forum diskusi. 

Beberapa bentuk layanan media sosial (Lestari, 2011:18) antara lain : 

1. Alat bantu publikasi menggunakan blog: typepad, blogger, blogspot. Alat 

 bantu publikasi menggunakan wiki: Wikipedia, Wikia, Wetpaint. Alat 

 bantu publikasi menggunakan portal citizen journalism: Digg, Newsvine 

2. Alat bantu berbagi video: youtube. Alat bantu berbagi gambar: Flickr. 

 Alat bantu berbagi link: del.icio.us, Ma.gnolia. Alat bantu berbagi musik: 

 Last.fm, iLike. Alat bantu berbagi slide presentasi: slideshare. Alat bantu 

 berbagi review produk: Crowdstorm, Stylehive. Alat bantu berbagi umpan 

 balik produk: Feedback 2.0, GetStatisfaction 

3. Alat bantu diskusi forum: PHPbb, vBulletin, Phorum. Alat bantu diskusi 

 forum video: Seesmic. Alat bantu diskusi instant messaging: Yahoo! 

 Messenger, Windows, LiveMessenger, Meebo dan VoIP: Skype, Google 

 Talk 

4. Jaringan sosial: Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Orkut, LinkedIn, 

 Boompa 

5. Mikroblogging: Twitter, Pownce, Jaiku, Plurk, Adocu, Twitxr, Tweetpeek 

6. Agregasi sosial seperti lifestream: FriendFeed, Socializr, Sociathing 

7. Platform untuk hosting: Justin.tv, BlogTV, Yahoo! Live, UStream 

8. Dunia virtual: Second Life, Entropia Universe, There, IMVU 

9. Platform game sosial: ImInLikeWithYou, Doof, Pogo, Café, Kongregate 
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10. Massively Multiplayer Online (MMO): Neopets, Gaia Online, Kart Rider 

11. Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG): World of 

 Warcraft, Age of Conan.  

 

1.5.3.3 Karakteristik Media Sosial 

 Media sosial sebagai jenis baru media online, memiliki beberapa 

karakteristik. Diantaranya adalah:  

1.  Partisipasi ( Participatory) 

 Media sosial memberikan kontribusi dan feedback atau umpan balik bagi 

penggunanya. Hal ini semakin mengaburkan batasan antara media dan audiens. 

Menurut Diki Andreas, ada beberapa alasan seseorang berpartisipasi pada media 

sosial, yaitu : 

a) alur dan aplikasi web yang menarik,  

b) kemudahan penggunaan,  

c) tampilan yang nyaman,  

d) layanan yang terjamin, 

e)  interaksi dengan pengguna lain,  

f) trend open content, dan knowledge sharing. 

2.  Keterbukaan ( Openness ) 

 Media sosial menyediakan fasilitas kebebasan penggunannya untuk saling 

berpartisipasi dalam memberi umpan balik (feedback). Perkembangan teknologi 
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web yang digunakan oleh media sosial sangat memungkinkan bagi para pengguna 

untuk saling berinteraksi, bertukar informasi, memberikan pendapat atau 

komentar dengan meng-upload dalam bentuk teks, gambar, maupun video. 

3.  Percakapan ( conversation ) 

 Disaat pengguna internet saling terhubung dalam aktivitas di media sosial, 

disaat itu terjadi komunikasi ke banyak arah. Jika media tradisional adalah 

tentang siaran atau memberikan informasi kepada audiens yang bersifat 

komunikasi satu arah (one way), maka media sosial adalah tentang percakan dua 

(two way) dan banyak arah (many to many way). 

a. Komunitas ( community ) 

Kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat untuk membentuk 

berbagai komunitas. Komunitas dibentuk berdasarkan atas persamaan 

kesenangan, visi misi, dan lain sebagainya, misalnya komunitas pecinta 

fotografi, organisasi politik, program televisi, dan lain – lain. Di media 

sosila lah mereka dapat melakukan percakapan berupa diskusi maupun 

memberi komentar. 

b. Koneksi ( connectedness ) 

  Hampir seluruh jenis media sosial menggunakan link untuk 

menghubungkan ke sebuah situs. Situs - situs tersebut tidak memproduksi 

konten sendiri, namun hanya menyediakan aplikasi atau platform dengan 
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fungsi tertentu dan kemudian akan menjadi semacam bak raksasa yang 

mewadahi berbagai macam content dari pengguna. 

 

1.6  Landasan Teori  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori uses and gratifications. 

Dimana penggunaan (uses) isi media untuk mendapatkan pemenuhan 

(gratifications) atas kebutuhan seseorang atau uses and gratifications. Teori ini 

tidak mencakup atau mewakili seluruh proses komunikasi, karena sebagian besar 

perilaku audience hanya dijelaskan melalui berbagai kebutuhan dan kepentingan 

mereka sebagai suatu fenomena mengenai proses penerimaan pesan media 

(Burhan, 2009: 290). Teori ini ditujukan untuk menggambarkan proses 

penerimaan dalam komunikasi massa dan menjelaskan penggunaan media oleh 

khalayak. Dalam perkembangan teknologi komunikasi, pendekatan uses and 

gratifications dapat bermanfaat dalam membantu memahami bagaimana 

seseorang menggunakan sebuah media baru yang dalam hal ini adalah media 

sosial. Ada lima asumsi dasar teori uses and gratifications, yaitu : 

a. khalayak aktif dan penggunaan medianya berorientasi pada tujuan. 

b. Inisiatif dalam menghubungkan kepuasan kebutuhan pada pilihan media  

 tertentu terdapat pada anggota khalayak. 

c. Media berkompetisi dengan sumber lainnya untuk kepuasan kebutuhan. 
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d. Mempunyai kesadaran diri, minat, dan motif dalam penggunaan media 

 tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai 

 kegunaan media tersebut.  

e. Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai oleh khalayak. 

 Dalam hal ini peneliti telah memahami bagaimana anggota DPRD 

Kabupaten Gresik dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial yang 

dimilikinya. 

 

1.7 Fokus Penelitian  

 Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan media sosial bagi khalayak  

yang dalam hal ini adalah anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009 - 2014. 

Media sosial yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah jejaring sosial 

Facebook. Karena berdasarkan data hasil pra survey media sosial yang digunakan 

oleh semua subyek penelitian adalah Facebook. 

 

1.8  Metode penelitian 

1.8.1  Pendekatan penelitian 

 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Artinya adalah jenis 

penelitian yang berupaya untuk membuat penggambaran, pemaparan, menggali 

secara utuh, menyeluruh dan mendalam tentang fenomena yang dikaji. Sehingga 

akan memperoleh penemuan berupa pemahaman, penjelasan, dan makna. 

(Muslimin, 2011:16). 
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 Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menjelaskan 

gejala tingkah laku sosial berdasar pada pemberian makna secara subyektif oleh 

subyek penelitian (Hanurawan, 2010). Pendekatan interpretatif juga menafsirkan 

dan memberi arti pada data dan informasi yang diperoleh dari subyek penelitian 

(Morrisa, 2009). 

 Penelitian ini berangkat dari keingintahuan peneliti tentang bagaimana 

anggota DPRD Kabupaten Gresik dalam memanfaatkan media sosial mereka. 

Sehingga pada penelitian ini, peneliti mengambil satu garis besar mengenai 

pemanfaatan media sosial oleh anggota DPRD Kabupaten Gresik Periode 2009-

2014.  Hal ini dikarenakan subyek penelitian akan memiliki pendapat yang 

berbeda beda dalam memanfaatkan media sosialnya. 

 

1.8.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif deskriptif ini guna memahami gejala sosial yang masih samar, tidak 

teramati, dinamis, dan kompleks. Sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas dan 

tergambar makna apa yang ada dibalik gejala sosial tersebut. Dalam hal ini 

peneliti ingin mengetahui bagaimana subyek penelitian dalam memanfaatkan dan 

mengelola media sosial mereka dan kemudian dipaparkan dalam bentuk kata – 

kata dan bahasa. 



 
 
 
 
 
 

21 
 

 Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah dasar penelitian 

naturalistik. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menekankan pada kealamiahan 

sumber data (Moleong, 2007:3). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan 

pengamatan yang wajar, apa adanya, dan tanpa dipengaruhi dengan sengaja. 

Selain itu, dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrument penelitian 

(key instrument) atau sebagai alat penelitian utama. 

 

1.8.3  Subyek penelitian 

 Subyek dari penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Gresik yang 

berjumlah 50 orang dan masih aktif pada periode 2009 – 2014. Peneliti akan 

menentukan kriteria subyek penelitian dengan cara purposive sampling, dimana 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008:218). Adapun kriteria subjek penelitian 

yang pertama yaitu :   

1. Subyek penelitian adalah anggota DPRD Kabupaten Gresik periode 2009-

 2014 yang memiliki akun pada media sosial.  

 Pada kriteria ini, peneliti berhasil mendapatkan data siapa saja anggota 

DPRD Kabupaten Gresik yang memiliki akun pada media sosial. Dari semua 

anggota DPRD Kabupaten Gresik yang berjumlah 50 orang, terdapat 17 anggota 

yang menggunakan media sosial. Berikut tabel hasil pemilihan subyek penelitian 

pada kriteria pertama. 
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Tabel 1.1 Penentuan Subjek Penelitian Tahap pertama 

No. 

Nama anggota DPRD Kab.Gresik 

Periode 2009-2014 

Media sosial 

Keterangan 

Punya Tidak punya 

1. H.Zulfan Hasyim     

2. Susiyanto    Facebook 

3. A. Nurhamim     Facebook 

4. H. Hadi Kusno     

5. H. Chumaidi Ma’un     

6. HM. Syafi’am      

7. A. Muhadjir    Facebook 

8. H. Sujono     

9. Akhwan     Facebook 

10. H. Akhnan     

11. H. Musaffah     

12. H. Abdul Hamid     

13. Suparno Diantoro     

14. Uman     Facebook 

15. Mujid Riduan     

16. Nur Saidah    Facebook 

17. Saiful Kirom     

18. Khoirul Huda    Facebook 

19. Lilik Hidayati    Facebook 
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20. Titin Hamidah     

21. Sumardi      

22. M. Dedi Setiawan    Facebook 

23. Asnun Taufiq      

24. Mubin      

25. M. Reban     

26. Suberi     

27. Hamim Mubham      

28. M. Nasir      

29. Mustofa     Facebook 

30. Jumanto     

31. Mustaqim     

32. Edy Santoso     

33. Asroin Widiyana     

34. Budi Notoprojo    Facebook 

35. Suwarno     

36. A. Kusriyanto    Facebook 

37. Olan Saifudi     

38. Miftahol Jannah    Facebook 

39. Faqih Us Man     

40. Asy’ari     

41. Ahmad Fauzi     
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42. Mustajab     

43. M. Syaikhu     

44. Santoso      

45. Wafiroh Ma’sum     

46. Abdul Qadir    Facebook 

47. Siti Muafiyah    Facebook 

48. Sugiyo      

49. Syaiful Fuad    Facebook 

50. Miftahul Jannah    Facebook 

(Sumber data: Olahan data peneliti) 

 Setelah mendapatkan data dari penentuan kriteria subyek penelitian yang  

pertama, adapun penentuan kriteria subyek penelitian berikutnya, yaitu :  

1. Peneliti akan memilih kembali subyek penelitian yang aktif menggunakan 

 media sosial. Dikatakan aktif jika subyek penelitian berpartisispasi pada 

 akun media sosialnya selama bulan Mei sampai Juni 2012. 

2. Subyek penelitian bersedia melakukan kegiatan wawancara selama proses 

 penelitian berlangsung. 

3. Subyek penelitian memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil 

 penelitian. 

 Pada tahapan ini dari 17 orang, peneliti berhasil mendapatkan 6 orang 

yang terpilih untuk menjadi subjek penelitian. Berikut tabel hasil pemilihan 

subjek penelitian tahap kedua: 
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Table 1.2 Penentuan Subyek Penelitian Tahap Kedua 

No. Nama 

Berpartisipasi 

dalam akun 

media sosial 

selama bulan 

Mei-Juni 

Bersedia terlibat 

dalam kegiatan 

wawancara 

selama penelitan 

berlangsung 

Memberi 

persetujuan 

untuk 

mempublikasik

an hasil 

penelitian 

1. Susiyanto  V V V 

2. A. Nurhamim  X V V 

3. A. Muhadjir V X X 

4. Akhwan V V V 

5. Uman V V V 

6. Nur Saidah V V V 

7. Khoirul Huda X X X 

8. Lilik Hidayati V X X 

9. M. Dedi Setiawan V X X 

10. Mustofa X X X 

11. Budi Notoprojo V X X 

12. A. Kusriyanto V V V 

13. Miftahol Jannah V X X 

14. Abdul Qodir X X X 

15. Siti Muafiyah V X X 

16. Syaiful Fuad V X X 

17. Miftahul Jannah V V V 

(Sumber data: olahan data peneliti) 

Keterangan : 

V = Memenuhi kategori 

X = Tidak memenuhi kategori 
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 Berdasarkan dengan tabel penentuan subjek penelitian di atas, maka 

berikut ini adalah daftar nama subjek penelitian yang berpartisipasi dalam proses 

penelitian ini. 

Tabel 1.3 Daftar Nama Subyek Penelitian 

No. Nama Jabatan 

1. Susiyanto  Wakil Ketua DPRD 

2. Nur Saidah  Anggota DPRD 

3. Miftahul Jannah Anggota DPRD 

4. Ahmad Kusrianto P. Anggota DPRD 

5. Akhwan Anggota DPRD 

6.  Uman Anggota DPRD 

(Sumber : Dokumen Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik) 

 

1.8.4  Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2012 di kantor DPRD 

Kabupaten Gresik yang beralamatkan di Jalan KH.Wachid Hasyim No.5 Gresik. 

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan temuan fakta dari hasil pra survey oleh 

peneliti bahwa subyek penelitian belum familiar atau belum mengenal dengan 

baik tentang penggunaan maupun pemanfaatan media sosial. 
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1.8.5  Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara mendalam (in deph interviewing) 

  Penelitian berupa wawancara mendalam dilakukan di kantor 

DPRD Kabupaten Gresik, namun tidak menutup kemungkinan wawancara 

dapat dilakukan di tempat yang telah disepakati oleh subyek penelitian 

dan peneliti untuk memperoleh data hasil wawancara dengan subyek 

penelitian. 

  Menurut Esterberg (2002) ada beberapa jenis wawancara yaitu 

wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, 

artinya wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun 

pedoman yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008:140). 

2. Observasi 

  Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

indipenden. Sedangkan dari segi instrumen, observasi yang digunakan 

adalah observasi terstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan 
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dengan menggunakan instrumen yang validitas dan relibilitas yaitu hasil 

wawancara sebagai pedomannya. 

  Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada akun media sosial 

yang dimiliki oleh subyek penelitian sebagai data pendukung. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan 

dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya – karya monumental dari 

subyek penelitian (Sugiyono, 2008: 240). Dalam hal ini dokumentasi yang 

digunakan peneliti adalah dokumentasi data pendukung yaitu media sosial 

dari subyek penelitian. 

 

1.8.6  Teknik analisis data 

 Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti akan mendapat banyak variasi data 

dari teknik pengumpulan data yang bermacam – macam. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis data, dimana analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

katagori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain (Sugiyono,2008: 244). 
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 Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa data menurut model Miles 

dan Huberman antara lain:  

Gambar 1.4 Teknik Analisa Data Miles dan Huberman 

 
 

 

 

 

 

 

(Sumber : Sugiyono. 2011:247) 

1. Koleksi data 

Mengumpulkan data-data yang diperoleh baik dari buku-buku maupun 

informasi yang diperoleh. Hal tersebut dijadikan referensi maupun data 

penguat dalam menganalisa hasil penelitian. 

2. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal yang pokok, focus pada hal 

yang penting, dan dicari tema serta polanya. Peneliti akan melakukan 

reduksi data yang artinya merangkum data yang diperoleh dari lapangan.  
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3.  Data display (penyajian data) 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang 

bersifaat naratif sesuai dengan yang kemukankan oleh Miles dan 

Hiberman yaitu the most frequent from of display data faor qualitative 

research data in the past has been narrative text.  

4.  Conclusion (penarikan kesimpulan)  

Yaitu menarik kesimpulan dari fakta – fakta yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Penarikan kesimpulan diawal masih bersifat 

sementara, karena dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat 

untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

1.8.7  Uji keabsahan data 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

triangulasi. Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Menurut William 

Wiersma (1986), triangulasi is qualitative cross-validation. It assesses the 

sufficiency of the data according to the converage of multiple data sources or 

multiple data collection procedures. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.  

 Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data atau 
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informasi dari teknik atau cara yang berbeda untuk memperoleh kebenarannya. 

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan 

observasi pada akun media sosial dari para subyek penelitian untuk mengecek  

kebenarannya.  

 

 

 

 

 

 


