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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gayo adalah nama sebuah suku berpopulasi kecil yang mendiami sebuah 

wilayah yang berada di salah satu punggung pegunungan bukit barisan 

membentang sepanjang pulau sumatera yaitu di Takengon, Aceh Tengah. Tidak 

banyak orang luar Aceh yang mengetahui keberadaan suku ini, di Medan 

(Sumatera Utara) ada sebagian orang yang mengetahui keberadaan Gayo, tapi 

lebih jauh ke timur orang-orang umumnya sudah tidak tahu lagi. Gayo adalah 

salah satu dari sekian suku minoritas di provinsi Aceh, hidup berbagi wilayah 

dengan suku Aceh yang mayoritas. Meskipun daerah dataran tinggi Gayo 

tergabung dalam provinsi Aceh, namun ternyata orang-orang Gayo sendiri 

memiliki kekhasan khusus yang membuat suku Gayo berbeda dengan suku Aceh 

kebanyakan. 

Suku Gayo dan suku Aceh memiliki satu kesamaan yaitu sama-sama 

penganut islam fanatik, diluar kesamaan agama tersebut, sulit mencari persamaan 

lain antara kedua suku ini. Secara fisik, orang Gayo berbeda dengan orang Aceh, 

orang Gayo berkulit kuning langsat, tubuhnya kecil, rambut berombak dan warna 

bola mata hitam kecoklatan. Sedangkan, orang Aceh berkulit hitam, tubuhnya 

tinggi, warna bola mata lebih cerah. Bahasa sangat berbeda, malah akar bahasanya 

pun tidak sama. Bahasa Gayo mempunyai keterkaitan dengan bahasa suku Batak 

Karo di Sumatera Utara dan termasuk kelompok bahasa yang disebut “Northwest 

Sumatra-Barrier Islands” dari rumpun bahasa Austronesia. Dialek bahasa Gayo 
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memiliki beberapa variasi karena pengaruh dari bahasa luar. Begitu juga dengan 

bahasa Aceh, yang termasuk dalam kelompok bahasa Aceh-Chamik, cabang dari 

rumpun bahasa Melayu-Polinesia dan bahasa Austronesia. Bahasa Aceh memiliki 

kekerabatan terdekat dengan bahasa Cham, Roglai, Jarai, Rhade, Chru, Utset dan 

bahasa-bahasa lainnya dalam rumpun bahasa Chamik, yang dipertuturkan di 

Kamboja, Vietnam, dan Hainan.  

Masyarakat Gayo mempunyai hubungan genealogis dengan orang Melayu 

Tua. Dalam Aceh Sepanjang Abad, Said (1985) dalam Musanna (2011), 

mengemukakan bahwa nenek moyang orang Gayo berasal dari Melayu Tua yang 

menyingkir dari pesisir pantai ke pedalaman disebabkan kedatangan Melayu 

Muda dari Indo-Cina dan Kamboja pada tahun 300 SM. Mereka menetap di 

sepanjang pantai utara dan timur Aceh dan di sepanjang aliran sungai Jambo Aye, 

Peureulak, dan Kuala Simpang. Seorang pemakalah Seminar Temu Budaya 

Nusantara pada Pekan Kebudayaan Aceh Ke-3 Tahun 1988 mengemukakan, 

“...sebelum orang Aceh yang berasal dari Campa tiba di Aceh, kawasan ini 

didiami suku-suku lain dari Austronesia, misalnya orang Gayo, di samping bangsa 

Mantir (Mente) yang tergolong dalam rumpun Mon Khmer” Ibrahim (2007) 

dalam Musanna (2011).  

Cara hidup orang Gayo juga berbeda dengan orang Aceh. Orang Aceh 

yang mendiami pesisir Aceh, meskipun juga bertani tapi umumnya cukup terbiasa 

untuk berdagang. Orang Gayo sebaliknya, suku ini adalah suku petani dan tidak 

biasa berdagang. Perbedaan profesi membuat perbedaan karakter antara suku 

Gayo dan suku Aceh menjadikan pola relasi antara Gayo dan Aceh tidak bisa 
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dikatakan akrab dan menyatu. Dalam proses jual beli orang Aceh sebagai penjual 

dan orang Gayo sebagai konsumen, tentu berada dalam posisi berhadap-hadapan. 

Situasi seperti ini tampaknya terbawa kedalam cara pandang secara umum kedua 

etnis ini dalam keseharian. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari, meskipun tentu 

saja ada beberapa pengecualian, tetapi secara umum sulit bagi orang Aceh dan 

orang Gayo untuk bisa berkomunikasi dalam empati yang sama. 

Perbedaan lainnya, Arif dan Suwarni (2013) mengatakan Sejarah dan asal 

usul yang membedakan antara Gayo dan Aceh. Perbedaan itu telah ditangkap para 

penjelajah sedari dulu. Saat menjelajah ke Gayo pada 1901, Antropolog Belanda, 

Snouck Hurgronje menyebutkan tentang hutan lebat seperti ikat pinggang lebar 

yang memisahkan Gayo dengan Aceh. Hutan lebat dan sulitnya akses menuju 

dataran tinggi itulah yang menyebabkan kebudayaan Gayo terisolasi. Saat terjadi 

peperangan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Peurlak pada tahun 1271 M 

serta serangan kerajaan Majapahit atas kerajaan Samudera Pasai pada tahun 1350 

M mengakibatkan banyak orang mengungsi ke pedalaman yang telah dihuni oleh 

suku Gayo. Para pengungsi itupun tidak mau kembali dan menjadi masyarakat 

suku Gayo sampai akhirnya membentuk kerajaan Linge atau kerajaan Lingga. 

Semakin lama penduduk Linge semakin bertambah banyak kemudian mereka 

melakukan migrasi ke pemukiman baru. Sebagian besar dari mereka pindah ke 

dataran tinggi Gayo yang selanjutnya menjadi penduduk asli Gayo. 

M.H. Gayo dalam bukunya Perang Gayo Alas melawan Kolonialis 

Belanda (1983) menyatakan suku bangsa Gayo mempunyai kebudayaan sendiri 

yang berbeda dengan kebudayaan Aceh di pesisir. Berhubung karena pusat 
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kerajaan (dulu) berada di Aceh dan jumlah penduduk Aceh lebih banyak, maka 

dapat dimengerti jika pengaruh kebudayaan Aceh lebih besar daripada sebaliknya. 

Secara etnografi para ahli mengakui suku Gayo berbeda dengan suku Aceh. 

Seorang ahli tokoh Gayo, Sabela mengatakan, terminologi penyebutan kata 

“Gayo” harus mulai dipopulerkan oleh rakyat Gayo sebagai sebuah bentuk anti 

tesa terhadap penyempitan makna “Aceh” dan untuk menunjukkan kepada 

masyarakat dunia bahwa ada suku bangsa Gayo yang lengkap dengan 

peradabannya yang mulia hidup diatas bumi pulau Sumatra ini. Sudah menjadi 

rahasia umum dimana rakyat Gayo enggan menyebut dirinya sebagai “Aceh” 

karena kata “Aceh” sudah mengalami penyempitan makna dan berkonotasi 

sebagai kelompok masyarakat pesisir yang memiliki bahasa dan budaya yang 

berbeda dengan Gayo.  

Tanah Gayo dari dulu hingga kini secara administratif masih berada 

dibawah provinsi Aceh, sehingga kemungkinan karena tidak adanya orang Gayo 

yang duduk didalam pemerintahan Aceh baik sebagai Gubernur/ Wakil Gubernur 

sejak provinsi Aceh dibentuk pada tahun 1956 sampai saat ini, maka nama-nama 

pahlawan yang hanya muncul ke permukaan adalah nama-nama pahlawan yang 

berasal dari pesisir pantai timur dan barat Aceh saja seperti Cut Nyak Dhien, 

T.Nyak Arif, Hasan Saleh, dan lain-lain. Padahal jika ingin membandingkan 

perjuangan yang telah dilakukan oleh Inen Mayak Teri dengan Cut Nyak Dhien, 

maka lebih heroik perjuangan yang dilakukan oleh Inen Mayak Teri karena Inen 

Mayak Teri sudah lebih dahulu berjuang selama 20 tahun baru kemudian Cut 

Nyak Dhien angkat senjata. Maka apapun yang dibuat oleh Gayo yang tercatat 
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dalam sejarah tetap yang tampak adalah Aceh walaupun terhadap kata Aceh itu 

sendiri telah terjadi penyempitan makna. 

Dimensi etnisitas di Aceh cukup menonjol utamanya di lapangan ekonomi, 

politik dan sosial. Citra Aceh selalu dibuat lebih baik, lebih maju, lebih civilized, 

dibanding citra Gayo. Banyak unsur yang sejatinya Gayo (historically) kini seolah 

menjadi lebih bercitra Aceh, seakan Gayo subordinat dari Aceh. Contohnya baju 

adat gayo yaitu kerawang, tari saman dan lain-lain. Gayo lebih umum dicitrakan 

inferior dan Aceh superior. Kajian mengenai eksistensi masyarakat Gayo 

sebenarnya telah dimulai sejak awal abad ke-20 oleh kolonial Belanda sebagai 

bagian dari strategi militer melumpuhkan perjuangan rakyat Aceh. Orientalis 

kenamaan dan sekaligus penasehat kebijakan politik Belanda, C. S. Hugronje 

dipandang sebagai peletak kajian mengenai suku Gayo Melalatoa (1982) dalam 

Sumanna (2011). Tulisan Hurgronje mengenai masyarakat Gayo dipublikasikan 

pertama kali tahun 1906 berjudul Het Gayoland en Zijne Bewoners, yang telah 

dialih-bahasakan menjadi Tanoh Gayo dan Penduduknya (1996). Peneliti lain 

mengenai masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah juga dilakukan Bowen 

(1984; 1993; 2003) dalam Musanna (2011), yang dimulai dari studi penyelesaian 

disertasi antropologinya di Universitas Chicago pada penghujung 70-an dan 

berlanjut sampai awal tahun 80-an. Namun, Implikasinya banyak terjadi pada, 

sementara orang Gayo yaitu rasa kurang confident (percaya diri) bila berhubungan 

dengan orang Aceh. Hal-hal yang terkait atau berbau Gayo, misalnya bahasa, 

selalu coba diubah atau disembunyikan supaya tidak kentara identitas Gayo nya.  
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Sejumlah tokoh pemerhati sejarah, adat dan budaya Gayo menyepakati 

tahun 2009 adalah tahun kebangkitan Orang Gayo dalam hal penggalian sejarah, 

adat dan budaya Gayo yang dimotori oleh kalangan muda di dataran Tinggi Gayo. 

Menurut budayawan Gayo, Drs. Ibnu Hajar Lut Tawar, banyak hal terjadi di tahun 

2009 terkait sejarah, adat, seni dan budaya Gayo yang ditunjukkan dengan 

tingginya animo mengembalikan citra dan jati diri Gayo bersumber dari kalangan 

muda Gayo. Perubahan ini tidak lepas dari masuknya teknologi, yang berdampak 

kepada perubahan pola pikir masyarakat di Gayo. Perubahan tersebut berkaitan 

dengan perubahan komposisi penduduk yang membawa perubahan yang besar 

pada pola pikir masyarakat tersebut. Ini adalah hal yang teramat rasional sekali, 

ketika sebuah kelompok lain masuk, tentu akan membawa peradaban baru dari 

tempatnya berasal. Hal ini pada dasarnya akan membawa perubahan-perubahan 

menuju lebih baik atau menuju tidak baik, tergantung bagaimana penduduk yang 

terlebih dahulu tiba atau penduduk yang datang berkolaborasi dalam interaksi 

kehidupannya atau juga tidak terlepas dari kebudayaan mereka dan agama yang 

mereka anut tentunya. 

Perbedaan Gayo dan Aceh belum banyak diketahui oleh masyarakat, 

bahkan Aceh lebih dominan daripada Gayo. Sampai kemudian muncul teknologi 

yang bisa dijadikan untuk lebih mengekspos Gayo oleh salah satu komunitas 

instagram yaitu @explore_gayo. Kesadaran orang Gayo menyangkut eksistensi 

sosialnya semakin menguat. Hal ini didukung dengan sarana teknologi tersebut 

melalui jejaring sosial instagram yang semakin meningkatkan komunikasi dan 

kesadaran sosial orang Gayo.  
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Sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak pengguna, instagram 

menjadi tempat berkumpulnya para komunitas – komunitas. Salah satunya adalah 

@explore_gayo. Berawal dari kepedulian akan daerah Gayo, akun instagram 

@explore_gayo mencoba untuk meng-explore seluruh objek wisata tanah Gayo 

kepada masyarakat dengan mengunggah foto dan video. @explore_gayo 

merupakan salah satu akun instagram yang dibuat oleh orang-orang Gayo. Akun 

ini menyajikan beberapa foto-foto keindahan alam dan budaya khususnya untuk 

daerah Gayo. Memiliki lebih dari 25ribu followers, akun instagram 

@explore_gayo ini konsisten dalam mengupload foto di setiap harinya. Berbagai 

foto-foto tentang keindahan alam, budaya maupun informasi lainnya seputar 

tentang Gayo di posting dalam galeri instagram @explore_gayo. 

Pengelolaan akun instagram @explore_gayo yang bersifat informatif 

disertai dengan foto-foto yang diterbitkan setiap harinya tentu memiliki ciri khas 

tersendiri, sehingga dapat menarik minat follower. Dengan adanya akun instagram 

@explore_gayo menjadi salah satu terobosan untuk semakin mengangkat 

berbagai potensi di Gayo. Semakin besar jumlah pengikut maka semakin banyak 

yang akan membaca informasi tentang daerah Gayo. Sehingga Gayo akan menjadi 

lebih maju, kreatif dan inovatif. Adanya akun instagram @explore_gayo 

menjadikan yang tidak mengetahui Gayo akan menjadi lebih tahu mengenai 

Gayo.  

Melihat strategi pengelolaan yang dilakukan oleh akun instagram 

@explore gayo, apakah dapat menggambarkan Gayo secara utuh terhadap 

follower akun instagram @explore_gayo, maka menarik minat peneliti ingin 
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mengetahui “Citra Gayo di Kalangan Netizen (studi pada follower akun 

instagram @explore_gayo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana kesan follower akun instagram @explore_gayo tentang Gayo?” 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kesan 

follower akun instagram @explore_gayo tentang Gayo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta 

menambah wawasan bagi program studi Ilmu Komunikasi yang ingin 

meneliti kajian ini secara lebih mendalam lagi. Serta peneliti berharap agar 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi yang ingin mengkaji 

penelitian serupa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah dokumen serta 

bacaan referensi dalam melakukan kajian atau penelitian dengan 

permasalahan yang sama. 
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E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Citra 

Dalam buku Essential of Public Relations, Jefkins dalam (Soemarto dan 

Ardianto 2008:114) menyebut citra adalah kesan yang diperoleh berdasarkan 

pengetahuan dan pengertian seseorang tentang fakta-fakta atau kenyataan. 

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya, Psikologi Komunikasi dalam (Soemarto 

dan Ardianto 2008:114) menyebutkan bahwa citra adalah penggambaran 

tentang realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas, citra adalah dunia 

menurut persepsi. Frank Jefkins, dalam bukunya Public Relations Technique, 

(dalam Soemirat dan Ardianto 2008:114) menyimpulkan bahwa secara umum, 

citra diartikan sebagai kesan seseorang atau individu tentang sesuatu yang 

muncul sebagai hasil dari pengetahuan dan pengalamannya. 

Citra dapat diartikan sebagai gambaran yang didapat oleh lingkungan di 

sekitar atau pihak lain sebagai hasil dari pengalaman dan pengetahuannya 

tentang suatu obyek. Citra adalah kesan yang timbul berdasarkan pemahaman 

akan suatu kenyataan. Pemahaman ini muncul karena adanya informasi yang 

ditangkap oleh seseorang. Pendapat lain mengatakan bahwa citra adalah 

pancaran atau produksi jati diri seseorang, benda, atau organisasi. Citra dapat 

diartikan sebagai persepsi publik terhadap organisasi yang bersangkutan. 

Persepsi masyarakat terhadap sebuah organisasi didasari pada apa yang mereka 

ketahui atau mereka kira. G. Sachs dalam karyanya The Extent and Intention of 

PR/ Information Activities dalam (Soemirat dan Ardianto, 2008:171) sebagai 

berikut: Citra (image) adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap-sikap 
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terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok kepentingan yang 

berbeda. Penjelasan G. Sach, dapat disimak bahwa citra adalah dunia sekeliling 

kita yang memandang kita. 

(Muslimin, 2004:93-94) pengertian citra itu sendiri abstrak atau 

intangiable, tetapi wujudnya bisa dirasakan dari hasil penilaian baik atau 

buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik positif maupun negatif yang 

khusunya datang dari publik (khalayak sasaran) dan masyarakat luas pada 

umumnya. Penilaian atau tanggapan masyarakat tersebut dapat berkaitan 

dengan timbulnya rasa hormat (respek), kesan-kesan yang baik dan 

menguntungkan terhadap sesuatu citra lembaga/organisasi. Biasanya landasan 

citra itu berakar dari “nilai-nilai kepercayaan” yang kongkretnya diberikan 

secara individual, dan merupakan pandangan atau persepsi, serta terjadinya 

proses akumulasi dari amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh individu-

individu tersebut akan mengalami suatu proses cepat atau lambat untuk 

membentuk suatu opini publik yang lebih luas dan abstrak, yaitu sering 

dinamakan citra (image). 

Suatu kepercayaan berkaitan erat dengan atau hampir sama dengan 

istilah citra. Boleh dikatakan, “citra” lebih bersifat “abstraksi” mengenai suatu 

pandangan, persepsi, opini, penilaian secara umum yang mengandung 

pengertian positif. “Kepercayaan” tersebut lebih kongkrit sifatnya, lebih 

mengarah kepada pendapat atau penilaian positif, yang bersifat pandangan 

pribadi atau individu yang bersangkutan terhadap suatu perusahaan atau 

organisasi. Kalau kepercayaan individu-individu tersebut terhimpun dalam 
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jumlah publik atau masyarakat yang lebih luas akan tercipta suatu citra 

(Muslimin, 2004:92). 

a. Proses Pembentukan Citra 

 Dalam mengetahui citra seseorang terhadap suatu obyek dapat 

diketahui dari sikapnya terhadap obyek tersebut. Solomon, dalam Rakhmat 

dalam Soemirat dan Ardianto (2008: 114) menyatakan semua sikap yang 

bersumber pada organisasi kognitif pada informasi dan pengetahuan yang kita 

miliki. Tidak akan ada teori sikap atau aksi sosial yang tidak didasarkan pada 

penyelidikan tentang dasar-dasar kognitif. Efek kognitif dari komunikasi 

sangat mempengaruhi proses pembentukan citra seseorang. Citra terbentuk 

berdasarkan pengetahuan dan informasi-informasi yang diterima seseorang. 

Komunikasi tidak secara langsung menimbulkan perilaku tertentu, tetapi 

cenderung mempengaruhi cara kita mengorganisasikan citra kita tentang 

lingkungan Danasaputra (1995:34-35) dalam Soemirat dan Ardianto 

(2008:114). 

Soemirat dan Ardianto lebih lanjut mengungkapkan proses 

pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan pengertian 

sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, dalam laporan 

penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen, seperti yang dikutip 

Danasaputra, sebagai berikut: 

 

 

 



	
	

12 

        Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Soemirat dan Ardianto, 2008:115) 

 

Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. Stimulus 

(rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau ditolak. Jika 

rangsang ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, hal ini menunjukkan 

bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam mempengaruhi individu karena 

tidak ada perhatian dari individu tersebut. Sebaliknya, jika rangsang itu 

diterima oleh individu, berarti terdapat komunikasi dan terdapat perhatian 

dari organisme, dengan demikian proses selanjutnya dapat berjalan.  

Empat komponen yakni persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap diartikan 

sebagai citra individu terhadap rangsang. Oleh Walter Lipman disebut juga 

sebagai “Picture Our Head”. Jika stimulus mendapat perhatian, maka 

individu akan berusaha untuk mengerti tentang rangsang tersebut. Pada 

dasarnya proses pembentukan citra adalah respon dari stimulus yang 

diberikan. Akan tetapi proses tersebut akan berbeda hasilnya karena 

dipengaruhi oleh persepsi, kognisi, motivasi, dan sikap yang berbeda pula. 



	
	

13 

a. Persepsi 

Diartikan sebagai hasil pengamatan terhadap unsur lingkungan yang 

dikaitkan dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan 

memberikan makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya 

mengenai rangsang. Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat 

melanjutkan proses pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu 

akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat 

memenuhi kognisi individu (Soemarto dan Ardianto, 2008:116). Menurut 

Desiderato (1976:129) dalam Rakhmat (2004:51) persepsi adalah 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi 

ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli).  

Berikut ini adalah beberapa definisi lain persepsi menurut para ahli 

dikutip dari Mulyana (2008:180) : 

1. Brian Fellows: 

Persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu organisme 

menerima dan menganalisis informasi. 

2. Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken: 

Persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita memperoleh 

kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. 

3. Philip Goodacre dan Jennifer Follers: 

Persepsi adalah proses mental yang digunakan untuk mengenali 

rangsangan.  
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4. Joseph A. DeVito: 

Persepsi adalah proses yang menjadikan kita sadar akan banyaknya 

stimulus yang mempengaruhi kita. 

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi persepsi 

adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, 

mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan 

proses tersebut mempengaruhi perilaku kita (Mulyana, 2008:179). 

b. Kognisi 

 Suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan 

ini akan timbul apabila individu telah mengerti rangsang tersebut, 

sehingga individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup yang 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya (Soemarto dan Ardianto, 

2008:116) 

c. Motivasi 

 Sebelum melangkah pada motivasi, perlu dipahami mengenai 

motif terlebih dahulu. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan (Soemarto dan Ardianto, 2008:116). 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi motif disebut motivasi. Motivasi 

merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong 

perilaku ke arah tujuan. 
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d. Sikap 

Kecenderungan bertindak, berpersepsi, berpikir dan merasa dalam 

menghadapi objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan perilaku, tetapi 

merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. 

Sikap mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai 

menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap ini juga dapat diperteguh 

atau diubah (Soemarto dan Ardianto, 2008:116). Menurut Allport dalam 

Sarwono dan Meinarno (2009:81) sikap merupakan kesiapan mental, yaitu 

suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang, bersama dengan 

pengalaman  individual masing-masing, mengarahkan dan menentukan 

respons terhadap berbagai objek dan situasi. 

Sikap merupakan proses evaluasi yang sifatnya internal/subjektif 

yang berlangsung dalam diri seseorang dan tidak dapat diamati secara 

langsung. Sikap dapat diketahui melalui pengetahuan, keyakinan, perasaan 

dan kecenderungan tingkah laku seseorang terhadap objek sikap. Sikap 

adalah konsep yang dibentuk oleh tiga komponen, yaitu kognitif, afektif, 

dan perilaku. Komponen kognitif berisi semua pemikiran serta ide-ide 

yang berkenaan dengan objek sikap. Isi pemikiran seseorang meliputi hal-

hal yang diketahuinya sekitar objek sikap, dapat berupa tanggapan atau 

keyakinan, kesan, atribusi, dan penilaian tentang objek sikap (Sarwono 

dan Meinarno 2009:83).  

Komponen afektif dari sikap meliputi perasaan atau emosi 

seseorang terhadap objek sikap. Adanya komponen afeksi dari sikap, dapat 
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diketahui melalui perasaan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang 

terhadap objek sikap. Isi perasaan atau emosi pada penilaian seseorang 

terhadap objek sikap inilah yang mewarnai sikap menjadi suatu dorongan 

atau kekuatan/daya (Sarwono dan Meinarno 2009:83-84).  

Komponen perilaku dapat diketahui melalui respons subjek yang 

berkenaan dengan objek sikap. Respons yang dimaksud dapat berupa 

tindakan atau perbuatan yang dapat diamati dan dapat berupa intensi atau 

niat untuk melakukan perbuatan tertentu sehubungan dengan objek sikap 

(Sarwono dan Meinarno 2009:84).  

 

E.2 New Media Sebagai Publikasi Baru 

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, The Second 

Media Age, yang menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan 

komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. 

Gagasan tentang era media kedua yang sebenarnya telah dikembangkan sejak 

tahun 1980-an hingga saat ini menandai perubahan yang penting dalam teori 

media (Littlejohn dan Fosh, 2009: 413). 

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre 

Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang 

membahas mengenai perkembangan media. Levy memandang World Wide 

Web (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi yang terbuka, fleksibel dan 

dinamis, yang memungkinkan manusia mengembangkan orientasi pengetahuan 

yang baru dan juga terlibat dalam dunia demokratis tentang pembagian mutual 
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dan pemberian kuasa yang lebih interaktif dan berdasarkan pada masyarakat. 

Dunia maya memberikan tempat pertemuan semu yang memperluas dunia 

sosial, menciptakan peluang pengetahuan yang baru, dan menyediakan tempat 

untuk berbagi pandangan secara luas (Littlejohn dan Foss, 2009: 413-414). 

New Media atau media online didefinisikan sebagai produk dari 

komunikasi termediasi oleh teknologi yang terdapat bersama dengan komputer 

digital (Creeber dan Martin, 2009). Definisi lain media online adalah media 

yang di dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat 

konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu 

(Lievrouw, 2011). New Media merupakan media yang menggunakan internet, 

media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan 

dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008:13). 

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang 

mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai 

teknologi dan sains, dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis dan 

dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode 

yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok 

dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media 

karena media ini adalah sesuatu yang terus selalu berkembang dari media 

zaman dahulu (old media) sampai sekarang yang sudah menggunakan digital 

(modern media/new media).  

Salah satu bagian dari new media adalah “Network society”. “Network 

society” adalah formasi sosial yang berinfrastruktur dari kelompok, organisasi 
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dan komunitas massa yang menegaskan bentuk awal dari organisasi dari segala 

segi (individu, grup, organisasi dan kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek 

mendasar dari formasi teori ini adalah semua yang memiliki hubungan yang 

luas secara kolektivitas (Van Dijk, 2006). 

1. Kelebihan dan Manfaat New Media  

Jelas new media (media baru/media online) memiliki kecepatan untuk 

melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk 

mendapatkan sebuah informasi terbaru dan ter-update informasinya. 

Kelemahannya pada jaringan koneksi internet saja, jika jaringan internet 

lancar dan cepat maka informasi yang disampaikan kepada pembacanya 

dengan cepat serta harus ada juga koneksi internet dimanapun berada 

bersama new media. New media  masuk ke dalam kategori komunikasi 

massa, karena pesan yang disampaikan kepada khalayak luas lewat media 

online/media baru (new media). 

Internet merupakan salah satu teknologi komunikasi baru yang 

memiliki kemampuan untuk membantu kita memilih dan mengatur 

informasi yang kita inginkan atau perlukan dengan lebih efisien. Secara 

garis besar, internet jauh lebih luwes dalam menjembatani waktu dan jarak 

dibandingkan media-media yang sudah ada terlebih dahulu. 

Sebagai media komunikasi, internet mempunyai peranan penting 

sebagai alat  (channel) untuk menyampaikan pesan (message) dari 

komunikator/ penyalur pesan (source) kepada komunikan/ penerima pesan 

(receiver). Sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah 
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transaksional, dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif 

(terus-menerus) dan ada umpan balik (feedback) dari antar individu dalam 

setiap interaksi tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antar individu 

dengan mempertimbangkan untung/rugi dalam setiap interaksi.  

E.3 Media Sosial 

1. Pengertian Media Sosial 

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media sosial 

adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang 

memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Oleh 

karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online 

yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan 

sosial. 

Meike dan Young dalam Nasrullah (2015) mengartikan kata media 

sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling 

berbagi diantara individu (to be share one-to-one) dan media publik untuk 

berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Menurut Boyd dalam Nasrullah (2015) media sosial sebagai 

kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun 

komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus 

tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki 

kekuatan pada user-generated content (UGC) dimana konten dihasilkan 

oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. 

Pada intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua 
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arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling berkenalan 

dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Sosial media diawali 

dari tiga hal, yaitu Sharing, Collaborating dan Connecting. 

 

2. Karakteristik Media Sosial 

Karakteristik media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber 

(cyber) dikarenakan media sosial merupakan salah satu platform dari 

media siber. Namun demikian, menurut Nasrullah (2015) media sosial 

memiliki karakter khusus, yaitu: 

a. Jaringan (Network) 

 Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara 

komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan 

karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk 

didalamnya perpindahan data. 

b. Informasi (Informations) 

  Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena 

pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, 

memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. 

 c. Arsip (Archive) 

 Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses 

kapanpun dan melalui perangkat apapun. 

 



	
	

21 

d. Interaksi (Interactivity) 

 Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak 

sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) 

semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. 

e. Simulasi Sosial (Simulation of Society) 

 Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya  

masyarakat  (society) di dunia virtual. Baudrillard mengungkapkan 

gagasan simulasi bahwa kesadaran akan yang real di benak khalayak 

semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu. Media tidak 

lagi menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersendiri, 

bahkan apa yang ada di media lebih nyata dari realitas itu sendiri. 

Realitas media merupakan hasil dari proses simulasi, dimana 

representasi yang ada di media telah diproduksi dan direproduksi oleh 

media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang 

direpresentasikan berbeda atau malah bertolak belakang. 

f. Konten Oleh Pengguna (User Generated Content) 

 Dalam media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan 

kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi 

simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan 

keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.  

g. Penyebaran (Share/Sharing)  

 Kekuatan dari penyebaran secara perangkat dimanfaatkan oleh 

banyak medium di internet. Mulai dari media berita online, situs 
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perusahaan, sampai pada media pendidikan di internet pun 

menggunakan tombol ‘share’ di laman mereka. Upaya penyebaran 

konten, baik milik sendiri maupun orang lain atau berasal dari sumber 

lainnya, menjadi semacam kebiasaan digital yang baru bagi pengguna 

media sosial. 

 

E.4 Jejaring Sosial Instagram 

Boyd dan Ellison (2008) mendefinisi situs jejaring sosial 

merupakan sebagai layanan berbasis web yang memungkinkan perorangan 

untuk membangun profil umum atau semi-umum dalam satu sistem yang 

terbatas, menampilkan pengguna lainnya yang berkaitan dengan mereka, 

melihat-lihat dan mengamati daftar koneksi yang mereka miliki maupun 

daftar yang dibuat oleh pengguna lainnya dalam sistem tersebut. Situs 

jejaring sosial dianggap sebagai eksistensi diri di dunia maya dan 

hubungan-hubungan yang ada di dalamnya juga merupakan eksistensi dari 

hubungan-hubungan yang benar-benar ada. Situs jejaring sosial serupa 

dengan jenis lain dari media sosial dan komunitas online yang mendukung 

komunikasi melalui gadget atau apapun yang memiliki fitur dan akses 

internet. 

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi 

foto dan video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial. Semakin populernya instagram sebagai aplikasi 

yang digunakan untuk berbagi foto, tidak sedikit dari para pengguna yang 
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memanfaatkan media sosial instagram sebagai promosi, mulai dari 

promosi penjualan hingga promosi mengenai wisata dan budaya di suatu 

daerah tertentu.  

Adapun fungsi instagram sebagai berikut: 

a. Menggunggah foto (upload) 

b. Mengedit foto (editor) 

c. Menambah filter digital photo (photo effect) 

d. Memberi lokasi (location) 

e. Memberi komentar foto (comment) 

f. Memberi judul foto (caption) 

g. Memberi like photo 

 

1. Fitur Instagram 

  Instagram memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan jejaring sosial 

lainnya, adapun beberapa fitur tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Followers (Pengikut) 

Sistem sosial di dalam instagram adalah dengan menjadi 

pengikut akun pengguna lainnya atau memiliki pengikut instagram. 

Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna instagram 

sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah 

tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto 
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tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Followers 

berfungsi juga untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam 

instagram. 

b. Upload Photo (Menggunggah Foto) 

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk 

menggunggah dan berbagi foto kepada pengguna lainnya. Foto yang 

hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera dalam aplikasi 

ataupun foto-foto yang ada di album foto dari galeri. 

c. Kamera 

Fitur kamera, dimana lewat instagram pengguna tidak hanya 

bisa menggunggah foto dari galeri, tetapi dapat juga langsung 

membidik atau merekam momen dari dalam aplikasi. Penggunaan 

kamera melalui instagram juga dapat langsung menggunakan efek-

efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan dari foto yang dikehendaki 

oleh pengguna.  

d. Editor 

Tool editor menjadi tempat bagi para pengguna untuk memoles 

foto yang dijepret lewat kamera perangkatnya. Disini akan dijumpai 

10 tools editor tingkat lanjut untuk mengatur kembali pencahayaan 

dan kontras. Di update terbaru instagram tidak lagi memiliki 

keterbatasan ukuran untuk foto. Ukuran yang digunakan biasanya di 

dalam instagram adalah dengan rasio 3 : 2 atau hanya sebatas 
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berbentuk kotak saja. Saat ini sudah mendukung pilihan portrait dan 

landscape. 

e. Caption (Judul Foto) 

Setelah foto disunting, maka foto akan dibawa ke halaman 

selanjutnya, dimana foto tersebut akan diunggah ke dalam instagram 

sendiri ataupun ke jejaring sosial lainnya. Didalamnya tidak hanya ada 

pilihan untuk menggunggah pada jejaring sosial, tetapi juga untuk 

memasukkan judul foto yang berfungsi layaknya deskripsi, disinilah 

pengguna bisa memberikan atau bercerita tentang keterangan gambar 

yang akan diunggah. 

f.  Tag dan Hashtag 

Fitur tag dan hashtag memiliki fungsi untuk menandai teman 

atau mengelompokkan foto dalam satu label. 

g. Arroba 

Seperti Twitter dan Facebook, Instagram juga memiliki fitur 

dimana para penggunanya dapat menyebut pengguna lain, dengan 

menambahkan tanda arroba (@) dan memasukkan akun instagram 

dari pengguna tersebut. Para pengguna tidak hanya dapat menyebut 

pengguna lainnya didalam judul foto, melainkan juga pada bagian 

komentar foto. Para pengguna dapat menyebut pengguna lainnya 

dengan memasukkan akun instagram dari pengguna tersebut. Pada 

dasarnya dalam menyebut pengguna yang lainnya, dimaksudkan 
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adalah untuk berkomunikasi dengan pengguna yang telah disebut 

tersebut. 

h. Integrasi ke Jejaring Sosial 

Dalam berbagi foto, para pengguna juga tidak hanya dapat 

membaginya di dalam instagram saja, melainkan foto tersebut dapat 

dibagi juga melalui jejaring sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, 

Tumblr, dan Flickr yang tersdia di halaman instagram untuk membagi 

foto tersebut. Jika tool ini diaktifkan maka setiap kali foto dibagikan, 

secara otomatis instagram juga akan membagikannya ke jejaring 

sosial yang sudah terhubung. 

i. Tanda Suka (Like) 

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya 

sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah 

diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada 

sebuah foto di dalam instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus 

yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. 

j. Popular (Explore) 

Bila sebuah foto masuk ke dalam halaman popular, yang 

merupakan tempat kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia. 

Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal yang 

dikenal oleh masyarakat, sehingga jumlah pengikut juga dapat 

bertambah lebih banyak. 
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E.5 Netizen 

Kata netizen dipopulerkan pertama kali oleh Michael F. Hauben, 

seorang penulis dan salah satu pelopor internet, merupakan istilah yang 

dibentuk dari kata Net (internet) dan Citizen (warga). Istilah netizen 

merujuk pada pengguna internet (user) yang aktif menggunakan media 

sosial, blog, like, share, komentar, dan sebagainya. Definisi lain, 

Hasanuddin, dkk (2011) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 

netizen merupakan penduduk di dunia virtual layaknya penduduk di dunia 

fisik, mempunyai identitas kependudukan sipil (avatar, username), punya 

rumah (homepage), mempunyai kotak pos untuk surat menyurat (e-mail), 

punya telepon (VoIP), bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain 

(menggunakan browser).  

Lebih lanjut Hasanuddin, dkk (2011) menjelaskan bahwa netizen 

memang bisa berdebat secara deep and wide karena dimungkinkan 

teknologi, tapi mereka lebih cenderung untuk mengkoreksi satu sama lain. 

Netizen bahkan mampu organizing the heart karena mereka bisa 

merasakan tanpa bertemu. Netizen memang sering lebih emosional jika 

dibandingkan dengan citizen dalam membahas sesuatu. Tapi, justru di 

sanalah kekuatan netizen untuk menjadi heart of the world. Tidak semua 

citizen bisa menjadi netizen karena sifatnya yang sangat berbeda. Tapi, 

semakin kelihatan bahwa citizen yang lokal semakin terdesak oleh netizen 

yang global. Citizen yang bersifat offline memang sudah sangat 

membutuhkan netizen yang online. 
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1. Jenis-Jenis Netizen 

Profil pengguna internet Indonesia dalam riset netizen Indonesia 

2010 (Hasanudin, dkk.: 2010) menunjukkan bahwa pengguna internet 

sangat beragam perilakunya. Riset yang dilakukan oleh Markplus Insight 

mengelompokkan netizen berdasar karakter psikografisnya yaitu: 

1. Negative, yaitu netizen yang cenderung memandang bahwa 

internet banyak sisi negatifnya dan tidak baik buat keluarga. 

Secara psikografis, mereka cenderung konservatif, dan memiliki 

pandangan tradisional.  

2. Moderate, yaitu netizen yang menggunakan internet sesuai 

dengan kebutuhan mereka. Bagi mereka, internet adalah sumber 

informasi dan juga sekaligus adalah sarana hiburan.  

3. Positive, yaitu netizen yang menggunakan internet agar tidak 

ketinggalan tren. Bagi mereka, internet adalah segalanya, bagian 

yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka.  

 

Menurut kebiasaan dan perilakunya, netizen Indonesia memiliki 

karakter: 

1. Passive, Netizen bertindak pasif hanya sebatas “pembaca dan 

penonton”. Membaca situs-situs berita, menonton video di 

YouTube, atau mendengarkan podcast. 
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2.  Average, Netizen ini sudah memiliki akun dan meng-update 

status mereka di situs-situs jejaring sosial, seperti Facebook, 

Twitter dan lain sebagainya. 

3. Active, Netizen yang aktif, rajin berkreasi, meng-update konten 

lewat artikelnya di blog pribadi dan juga di forum-forum online 

serta aktif berkontribusi menulis review produk dan jasa.  

Dari ketiga profil netizen berdasar psikografis dan perilakunya, 

maka profil komunitas pengguna internet dapat dikategorikan menjadi 

sembilan kategori yaitu: 

1. NetTerrorist, Netizen yang secara aktif menyebarkan aura 

negatif kepada masyarakat dengan menggunakan media internet. 

Alasan (reason to connect) mereka masuk ke media internet dari 

awalnya memang untuk hal-hal yang usil dan negatif.  

2. NetStriver, adalah orang yang skeptis, yang love to hate. Mereka 

hidup di forum, karena bisa nyaman tampil tanpa nama asli. 

Dengan anonim ini mereka bisa bergerak bebas untuk melakukan 

hal-hal yang usil di Internet.  

3. NetAvoider, Secara psikografis NetAvoider skeptis terhadap 

Internet yang menurut mereka banyak negatifnya, sehingga tak 

tahan untuk berlama-lama online. Mereka menggunakan Internet 

hanya untuk sekedar ingin tahu saja atau terpaksa. Dari segi 

aktivitas, NetAvoider adalah pengguna Internet yang pasif, hanya 

menjadi penonton di dunia online. 
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4. NetPublisher, menggunakan internet sebagai media untuk mem-

broadcast eksistensi mereka kepada masyarakat. Internet 

dipandang sebatas sarana yang sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan mereka. Secara rasional, mereka memandang eksis di 

internet itu penting.  

5. NetWorker, adalah rata-rata orang (common people) yang 

terhubung ke internet secara rasional hanya untuk Facebook-an, 

Twitter-an, jual-beli di Kaskus, ikut LinkedIn, dan menggunakan 

barang sosial media lainnya supaya bisa refresh dan memperluas 

jaringan mereka. 

6. NetCrawler, Bagi mereka, Internet secara rasional memang 

penting. Namun karena masih baru belajar merangkak 

bagaimana menggunakan Internet untuk kepentingan dan 

kebutuhan mereka, NetCrawler masih pada tahapan menjadi 

penonton biasa di dunia online.  

7. NetAdvocate, Mereka ini adalah influencer, pejuang sejati 

internet, memiliki idealisme tentang keterbukaan, persamaan, 

kebebasan berbicara, dan juga semangat yang luar biasa serta 

kemampuan untuk menyampaikan gagasan dan ide mereka 

kepada masyarakat.  

8. NetJunkie, adalah common people yang menggunakan Internet 

untuk meng-connect diri secara positif dengan komunitas mereka 
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di dunia online. Rata-rata dari mereka punya nama dan network 

di dunia maya.  

9. NetRookie, yaitu pendatang baru di dunia internet, baru 

mengenal internet dan jam terbang mereka dalam berselancar di 

internet masih terbatas. Aspirasi mereka adalah untuk jadi 

NetJunkie supaya dapat membangun sebuah karakter yang 

dikenal oleh orang-orang di dunia online.  

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka 

(Moleong, 2014: 11). Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di 

dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun kelapangan, analisis 

data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya 

mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan 

numerik, situasional deskriptif dan interview mendalam. Pendekatan 

kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan 

penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat (Pujileksono, 2015:35). 

Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, sering 

disebut metode penelitian naturalistik (natural setting) karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 

2015:14). Selain itu, menurut Pujileksono (2015:36), penelitian 

kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan 
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mengungkapkan (to describe and explore) dan tujuan yang kedua yaitu 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Dalam 

penelitian ini, peneliti berusaha menggambarkan suatu fenomena dan 

mencoba mendekripsikan atau menjelaskan kesan follower akun 

instagram @explore_gayo tentang Gayo. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, dimana penelitian ini 

untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan tidak 

disertai hipotesis. Menurut Pujileksono (2015:21), penelitian deskriptif 

adalah bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi 

sekarang dan bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk 

disusun, dijelaskan dan dianalisis.  

Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, peneliti akan 

mengetahui dan menganalisa kesan dari follower akun instagram 

@explore_gayo tentang Gayo. 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni anggota atau follower 

akun instagram @explore_gayo. 

4. Subjek Penelitian 

Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2015: 301) 

mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif 

(naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam 

penelitian kuantitatif (konvensional). Penentuan sampel tidak 
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didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk 

mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk 

digeneralisasikan. 

Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Teknik Purposive sampling menurut Sugiyono (2015: 116) 

merupakan sampel diambil/ditentukan dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil/ditentukan sebagai sampel 

karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 

memiliki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 

kepentingan penelitian. 

Maka subjek dari penelitian ini adalah follower akun instagram 

@explore_gayo. Mengingat jumlah followers akun tersebut sangat 

banyak, peneliti menetapkan beberapa kriteria, adapun kriteria yang 

harus dipenuhi oleh subjek adalah: 

1. Merupakan follower akun instagram @explore_gayo 

2. Berasal dari luar daerah Gayo, karena penelitian ini ingin benar-

benar mengetahui atau mengevaluasi keefektifan informasi 

tentang Gayo di akun instagram @explore_gayo. 

3. Berasal dari luar daerah Gayo, khususnya Indonesia bagian 

barat dan tengah. 

4. Mengikuti sebagai follower minimal 6 bulan. 
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5. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari subjek dalam penelitian ini. 

b. Data Sekunder 

Data yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap oleh data 

primer dalam penelitian ini. Data sekunder didapatkan dari buku-

buku, dokumen, internet, dan jurnal (online) yang mendukung dan 

berkaitan dengan penelitian. Dengan adanya data sekunder 

diharapkan dapat memperkuat dan melengkapi data serta informasi 

dalam penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian adalah menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

menurut Pujileksono (2015:123) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, baik langsung atau tidak 

langsung dengan sumber data. Dalam penelitian ini, wawancara akan 

dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur.  

7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dimulai dengan mengamati data yang telah 

tersedia dari sumber berupa wawancara. Tujuannya adalah untuk 
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menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Menurut Sugiyono (2015:336) 

analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di 

lapangan. Proses tersebut telah dimulai sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung 

terus sampai penulisan hasil penelitian.  

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015:337), ada 

tiga tahap analisis data menggunakan model interaktif, yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan 

temanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data berarti mendisplay atau menyajikan data dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan 

sebagainya. Penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk 

memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami. 
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3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data 

terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan 

sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. 

8. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan melakukan teknik 

triangulasi data. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono 

(2015:372), Triangulation is qualitative cross-validation. It assesses 

the sufficiency of the data according to the convergence of multiple 

data sources or multiple data collection procedures. Triangulasi dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 

data, dan waktu. 

Jenis triangulasi yang akan digunakan adalah triangulasi 

sumber. Menurut Sugiyono (2015: 274) menyatakan bahwa 

“Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan 

dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Dengan demikian peneliti akan mengecek data-data pokok yang 

kemudian dianalisis atau digeneralisasikan. 
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