
1 
 

BAB 1 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan media massa saat ini tumbuh semakin pesat. Beberapa 

puluh tahun silam masyarakat masih mengakses informasi melalui media cetak 

atau radio, namun sekarang sudah banyak sekali informasi, berita bahkan kegiatan 

– kegiatan yang dengan mudah kita dapatkan melalui media massa yang semakin 

berkembang ini. Media massa dapat menciptakan suatu realitas yang dimaksud 

oleh penciptanya sehingga memunculkan sebuah pemahaman baru yang dapat 

muncul dan dipercaya sebagai kebenaran atau sebaliknya.  

Media massa khususnya yang berbasis internet atau bisa juga disebut 

sebagai New Media merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi 

masa kini. Menurut McQuail Media baru atau new media adalah tempat dimana 

seluruh pesan komunikasi terdesentralisasi, distribusi pesan lewat satellite 

meningkatkan penggunaan jaringan kabel dan computer sehingga keterlibatan 

audiens dalam proses komunikasi yang semakin meningkat. Media online hadir 

bagaikan jendela dan pintu masuk khalayak untuk senantiasa membagikan, 

menyajikan bahkan sebagai lahan informasi yang mudah, cepat dan murah. Tidak 

hanya sebagai sarana menyajikan berita semata, namun media massa saat ini telah 

menjadi bagian terpenting dalam prosess interaksi manusia, masyarakat, individu 

maupun komunitas . 
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Media online khususnya di Indonesia pada awalnya tidak memiliki 

perbedaan dengan media cetak, Karena pada hakikatnya apa yang ada dimedia 

cetak hanya dipindahkan saja ke media online, dan memiliki konten yang sama. 

Namun seiring berkembangnya teknologi banyak sekali bermunculan media 

media online baru berupa aplikasi aplikasi yang memudahkan kita untuk 

bersosialisasi dan berkomuniasi dengan satu orang atau bahkan dengan khalayak 

yang berjumlah besar. Sesuai dengan survey yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia) mengungkakan bahwa lebih dari 

setengah penduduk Indonesia menggunakan internet. Survey yang di lakukan 

pada tahun 2016 ini menemukan bahwa 132,7 juta jiwa yang telah menggunakan 

internet dari 252,2 juta jiwa masyarakat Indonesia (Hastyadi, 2016) 

Salah satu media sosial yang sedang kerap kali digunakan olah khalayak 

khususnya muda mudi saat ini adalah Instagram. Instagram adalah salah satu 

jejaring sosial yang menyediakan fitur berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil, menerapkan filter digital dan membagikan informasi yang 

dikehendaki pengguna akun instagram tersebut. Pada tahun 2016 terdapat lebih 

dari 22 juta pengguna aktif Instagram di Indonesia dan angka tersebut diyakini 

akan terus meningkat (Fajrina, 2016). Pengguna Instagram mayoritas adalah anak 

muda, terdidik dan mapan. Rata-Rata mereka berusia 18-24 tahun sebanyak 59 

persen, usia 25-34 tahun sebanyak 30 persen dan 34-44 tahun sebanyak 11 persen. 

Pengguna Instagram perempuan yang paling aktif sebanyak 63 persen dan laki-

laki sebanyak 27 persen pada tahun 2016 (Anonim, 2016,) 
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Media sosial khususnya instagram bukan hanya digunakan untuk membagi 

foto, informasi atau melangsungkan bisnis semata. Tetapi juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk berkampanye. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kekuaan 

media sosial ini sudah tidak dapat disepelekan lagi eksistensinya. Masyarakat di 

era ini memang cenderung lebih percaya pada isi dari media sosial dibandingkan 

spanduk-spanduk yang berderet di tepian jalan raya. Informasi dapat menyebar 

dengan cepat dan mudah melalui media sosial, media sosial dapat dikatakan 

memiliki kekuatan yang sifatnya dapat mempengaruhi. 

Earth hour merupakan sebuah komunitas besar yang dibawahi langsung 

oleh WWF (World Wide Fund for Nature). Komunitas Earth Hour saat ini telah 

tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk di Indonesia khususnya di Kota 

Malang. Komunitas yang memiliki tujuan untuk mengajak individu, Komunitas 

bahkan bekerjasama dengan pemerintah untuk ikut serta dalam menjaga 

keseimbangan atmosfer di bumi. Sebenarnya bayak sekali komunitas di Malang 

yang memiliki tujuan serupa dengan Earth Hour yaitu untuk mengedukasi 

mengajak serta menjaga lingkungan agar tetap hijau dalam upaya 

menyeimbangkan atmosfer bumi. Namun dari beberapa komunitas peduli 

lingkungan yang berada di Malang, Earth Hour Malang Merupakah salah satu 

komunitas terbesar yang memiliki kegiatan beragam dan audience yang banyak.  

Seiring berkembangnya teknologi, bertambahnya kebutuhan dan 

berubahnya kebiasaan masyarakat menjadi boros energi serta kesadaran dalam 

upaya menciptakan lingkungan hijau sekitar, Earth Hour hadir sebagai angin segar 

dengan upaya – upayanya dalam menjaga atmosfer khususnya di Kota Malang. 
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Menurut kepala dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) Kota Malang , Erik S 

Santoso pada tahun 2016 rata – rata volume sampah bisa mencapai 680 ton 

perhari dan didominasi oleh sampah plastik, jumlah ini mengalami peningkatan 

sebanyak 20 ton dari tahun 2015 lalu. (Sukarelawati, 2016) 

 Mengajak dan merubah kebiasaan masyarakat tidaklah mudah, disini Earth 

Hour Malang dengan beberapa creative campaignya mengajak masyarakat 

Malang untuk ikut serta dalam upaya penghematan energy yang tersedia di bumi . 

Melalui media sosial salah satunya adalah Instagram EH Malang memiliki 

beberapa campaign dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga 

lingkungan dan penghematan energi. 

 Berdasarkan fenomena diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh  

Kampanye Lingkungan Digital yang dilakukan oleh Earth Hour Malang  

Terhadap partisipasi publik untuk mengikuti kampanye – kampanye yang 

diselenggarakan oleh Earth Hour Malang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini yaitu “Pengaruh terpaan Digital campaign yang 

diselenggarakan oleh Earth Hour Malang belum terukur secara komprehhensif” 

sehingga diperlukan penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

Sedangkan pertanyaan penelitian (research question) dari penelitian ini 

adalah : apakah ada pengaruh terpaan dari Digital Environment Campaign 

terhadap Partisipasi Followers Akun Instagram Earth Hour Malang 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukaan, maka tujuan dari 

penelitian yang hendak peneliti capai yaitu “Untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh terpaan dari Digital Environment Campaign terhadap Partisipasi 

Followers Akun Instagram Earth Hour Malang”.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat secara 

akademis maupun praktis dengan pemaparan sebagai berikut : 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif sebagai 

sumber informasi, wawasan dan dapat menjadi refrensi khususnya 

bagi mahasiswa yang ingin mempelajari tentang digital campaign 

serta hubungannya dengan partisipasi publik dan juga dapat digunakan 

sebagai literatur – literatur penelitian selanjutnya bagi mahasiswa 

yang mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan secara praktis 

dapat digunakan sebagai rujukan bagi Earth Hour Malang sebagai 

bahan evaluasi terhadap program atau digital campaign yang telah 

dilakukan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan 
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terkait analisis mengenai pengaruh terpaan Kampanye Lingkungan 

Digital terhadap partisipasi public. 


