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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Internet

Internet atau interconnection networking merupakan sebuah jaringan

komunikasi global terbuka yang dihubungkan dengan jutaan bahkan milyaran

jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe

komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya.

Pada tahun 1969 internet awalnya merupakan jaringan komputer yang

dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui sebuah proyek

yang disebut dengan ARPANET. Proyek tersebut awalnya hanya digunakan untuk

keperluan militer, pada saat Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat

sistem komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-

daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk

menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat

mudah dihancurkan. Namun lambat laun terus berkembang dan dinikmati

berbagai kalangan.

Terciptanya internet membawa perubahan drastis dalam berbagai aspek

kehidupan manusia. Internet memilik dua dampak, yakni positif dan negatif.

Internet melahirkan dunia baru yang memiliki pola, corak dan juga karakteristik

yang berbeda dengan dunia nyata antara lain WWW (World Wide Web), Email,

Mailing List, BBS, Chatting, Newsgroup, FTP (File Transfer Protocol), dan juga

Gopher. Fungsi dari internet sendiri yakni sebagai media komunikasi dan
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informasi (tukar menukar data dan informasi). Manfaat sistem komunikasi yang

berjaringan ini dengan cepat ditangkap oleh para peneliti dan pendidik secara

umum. Melalui komputer rumah, modem, dan warnet,serta melalui layanan-

layanan seperti Web-TV, Internet hadir untuk publik (Severin dan Tankard,

2005:443).

Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan

lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa sebelumnya.

Internet memberikan seperangkat praktis untuk menjadi penerbit tingkat dunia,

yang dengan sendirinya merupakan sebuah perkembangan revolusioner. Ia juga

memberikan kekuatan besar bagi anggota audien perorangan, yang dapat

menemukan informasi-informasi yang sebelumnya tidak tersedia dan melakukan

control terhadap pesan-pesan yang akan terekspose padanya (Severin dan

Tankard, 2005:445).

Selain sebagai media komunikasi internet juga memiliki banyak manfaat.

Berdasarkan survey di Amerika Serikat Digital Youth Project membuktikan

bahwa internet baik bagi perkembangan remaja. Hal ini terbukti melalui proyek

yang berjalan selama 3 tahun yang melibatkan 800 remaja dan orang tua untuk

mengetahui peningkatan kemampuan teknologi remaja. Hal ini juga mematahkan

anggapan para orang tua yang beranggapan bahwa bermain internet hanya

membuang waktu.

Kementerian Komunikasi dan informasi (Kekominfo) menyatakan,

pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 82 juta orang. Dari angka
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tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia yang menggunakan

internetnya untuk mengakses jejaring sosial yang saat ini lagi populer seperti

Facebook, Path, YouTube, Line, Instagram, Twitter, Tumblr dan sebagainya

(Kominfo, 2014).

Dari sisi pendidikan, internet merupakan sebuah layanan yang

mempermudah kita dalam menambah wawasan, berkomunikasi dan

mempermudah kita mencari sesuatu bahan yang mungkin sulit dicari secara nyata.

Kita dapat berkomunikasi jarak jauh dan mencari informasi yang kita butuhkan.

Internet membantu siswa untuk mengakses berbagai informasi dan ilmu

pengetahuan maupun sharing riset dengan mereka yang berjauhan tempat

tinggalnya.

Penggunaan internet sebagai salah satu media penyebarluasan pesan telah

mengubah cara manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Seperti yang

diatas jelaskan bahwa komunikasi kini menjadi semakin mudah dilakukan oleh

semua orang. Penyebaran pesan atau informasi di internet dapat dilakukan melalui

berikut :

1. Blogging

Menulis artikel atau berita hingga cerita pribadi dapat memanfaatkan

fasilitas Blogging, misalnya blogger atau blogspot ataupun wordpress.
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2. Microblogging

Hampir sama dengan Blogging, namun microblogging memiliki

karakteristik yang lebih sederhana dari jumlah teks karakter yang

ditulis, misalnya Twitter dan Plurk.

3. Social networking

Sebuah komunitas yang menghubungkan sesama penggunanya untuk

dapat menjalin hubungan dengan teman lama maupun baru, misalnya

Facebook, Friendster, dan Myspace.

4. Streaming video

Penggunaan video sebagai media visual yang disiarkan secara

streaming melalui internet, misalnya Youtube.

5. Podcast

Cara menyebarluaskan pesan dalam format dalam audio, biasanya

digunakan sebaga media sekunder dari radio siaran.

6. Screencast

Menyebarkan visualisasi dari layar komputer, ke komputer lain dengan

media dalam wujud yang lebih interaktif dan biasanya digunakan

dalam pembelajaran secara interaktif, misalnya dalam bentuk flash.

7. Publikasi digital

Bentuk publikasi digital saat ini banyak digunakan, mislanya E-book

untuk buku digital, E-znie untuk majalah digital, E-paper dan yang

lainnya. Formatnya menggunakan portable document format. (Salman,

e-paper:PDF)
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Namun, di lain sisi internet juga sering di identik dengan pornografi.

Dengan kemampuan penyampaian informasi yang dimiliki internet, pornografi

pun merajalela. Tidak hanya itu, Hacking, Cracking, penipuan, perjudian dan juga

mengurangi sifat sosial manusia.

Secara keseluruhan, penjelasan diatas sepaham dengan penelitian ini yang

membahas tentang internet media sosial. Sebab subjek yang diteliti adalah

pengguna akun instagram aktif yang menggambarkan dirinya dengan berbagai

informasi kepada pengikutnya mengenai keahlian mereka.

2.2 Definisi Media Sosial

Istilah media sosial termasuk hal baru. Media sosial merupakan sebuah

wadah yang dimanfaatkan manusia untuk melakukan sebuah interaksi sosial sama

lain secara online dengan menggunakan jaringan internet dan dapat dilakukan

bebas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pengertian sosial media secara

sederhana adalah media yang terhubung dengan internet dimana kita semua bisa

bersosialisasi.

Dari pengertian diatas dapat kita ketahui bahwa Media Sosial

memungkinkan penggunaannya untuk saling bertukar informasi secara langsung.

Saat ini, melalui media sosial individu dapat dengan kuat mempengaruhi individu

lain. Bentuk dari media sosial sendiri antara lain Facebook, Youtube yang mampu

membantu kita untuk sharing video, Twitter untuk melakukan percakapan dalam

jumlah karakter yang terbatas, serta Flikr untuk foto.
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Penggunaan media sosial tidak terlepas dari sebuah komunikasi yang

mempunyai tujuan memfasilitasi proses pertukaran pesan dan informasi. Alasan

mengapa seseorang menggunakan media sosial antar lain (Andreas, 2010) :

1. Untuk berbagi

2. Mencoba mengarsipkan berbagai hal menarik dalam hidup

3. Mengekspresikan diri dan gagasan pemikirannya

4. Sekedar eksis

5. Ingin terhubung dengan individu lainnya

6. Ingin dikenali dengan identitas personal (self branding) atau pencitraan di

dunia maya

Dalam hal ini, media sosial mungkin hanya dianggap sebagai bentuk dari

sebuah pergaulan. Namun di sisi lain justru dimanfaatkan sebagai bisnis,

komunitas, teknologi, bahkan pendidikan.

Istilah lain dari media sosial merupakan Cyber Public Room atau ruang

publik dunia maya. Di dalam ruang publik pasti memiliki ketentuan hukum atau

undang-undang yang mengatur tingkah laku pada masyarakat. Itu sebabnya

mengapa ketika berada dalam satu ruang publik harus punya etika dan attitude

yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan salah satu tokoh masyarakat, atau

bahkan dalam menyebutkan nama tokoh tersebut dalam media sosial tersebut.

Media sosial merupakan bagian media massa yang menjadi salah satu

bentuk komunikasi satu arah. Menurut Wood (2013:269) media sosial

menawarkan kepada publik lebih banyak pilihan untuk menggratifikasi diri
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sendiri pada media massa.Semakin berkembangnya cara berkomunikasi suatu

individu memicu teknologi yang memberikan layanan media sosial juga ikut serta

melakukan perkembangan yang signifikan sehingga bermunculan layanan media

sosial baru yang mana ini dapat diakses oleh user dengan ketentuan memiliki

jaringan internet yang terhubung langsung dengan server layanan sehingga user

dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

2.2.1 Ciri-ciri dan jenis media sosial

2.2.1.1 Ciri-ciri media sosial

Media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet.

b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper.

c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding di media yang

lainnya.

d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.

2.2.1.2 Jenis-jenis media sosial

Media sosial adalah teknologi yang di ambil dari berbagai bentuk

termasuk majalah, forum internet, Weblog, Blog sosial, Microblogging, Wiki,

Podcast, foto atau gambar, video dan Bookmart sosial. Dengan menerapkan satu

set teori-teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan)

dan proses sosial (self-persentasi, self-diclosure) Kaplan dan Haenlin
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menciptakan skema klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Dalam adiputra

(2013) Kaplan dan Haenlin membagi enam jenis media sosial diantaranya :

1. Proyek kolaborasi

Merupakan website yang mengizinkan penggunanya untuk dapat

mengubah, menambah ataupun menghapus konten-konten yang ada di

sebuah website, misalnya Wikipedia.

2. Blog dan microblog

Disini pengguna lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di Blog,

seperti halnya curhat ataupun hanya mengkritik kebijakan pemerintah.

Contohnya Twitter, Blogspot, Tumblr, Path dan lainnya.

3. Konten

Pada user dari pengguna website ini saling meng-share konten-konten

media, baik seperti video, E-book, gambar dan lain-lain. Contohnya

Youtube.

4. Situs Jejaring Sosial

Merupakan aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan

cara membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang

lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contohnya Facebook,

Path, Instagram dan lainnya.

5. Virtual Game World

Merupakan dunia virtual dimana mereplikasikan lingkungan 3D, dimana

user bisa muncul dalam bentuk avatar yang diinginkan serta berinteraksi

dengan orang lain selayaknya di dunia nyata, contohnya Game Online.
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6. Virtual Social World

Disini merupakan dunia virtual dimana penggunanya merasa hidup di

dunia virtual, sama seperti Virtual Game World, berinteraksi dengan

yanng lain. Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih ke arah

kehidupan, contohnya Second Life (Adiputra, 2013).

Berbicara tentang jenis-jenis media sosial saat ini jenis media yang paling

berkembang pesat dikalangan masyarakat yakni situs jejaring sosial. Situs jejaring

sosial sebenarnya serupa dengan jenis lain dari media sosial dan komunitas online

yang mendukung melalui komputer, gadget atau apapun yang dimiliki fitur dan

akses internet. Namun, yang membedakan dengan media sosial lain adalah

kombinasi fitur yang di miliki. Dalam situs jejaring sosial menyediakan akses ke

beberapa alat komunikasi yang memungkinkan seseorang untuk membangun

identitas dirinya. melalui fitur yang diberikan dalam setiap situs jejaring sosial,

pengguna bisa mengetahui secara lengkap seperti nama, tanggal lahir, foto, wajah,

alamat, pekerjaan atau semua informasi seseorang yang disertakan di dalamnya.

Maka dari itu tidak jarang banyak public figure, selebritis, tokoh politik, bahkan

masyarakat umum yang memanfaatkan situs jejaring sosial untuk menunjukkan

siapa dirinya, keahliannya, dan apa yang ia punya dan lakukan.

2.2.2 Aspek Situs Media Sosial

Beberapa aspek yang dapat dilihat dalam situs media sosial. Menurut

Boyd dan Ellison (2007) menyebutkan bahwa ada empat aspek dalam situs media

sosial, antara lain yakni aspek yang pertama adalah jalinan persahabatan, dan
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konstruksi identitas (terkait dengan profil pengguna). Aspek kedua yakni struktur

jaringan atau kumpulan data yang terdapat pada situs jejaring sosial, untuk

menggambarkan pola interaksi. Aspek yang ketiga yakni situs jejaring sosial

memungkinkan individu untuk berhubungan dengan satu sama lain, baik dalam

keadaan aktif maupun tidak aktif. Aspek yang keempat adalah privasi yang terkait

dalam kemampuan pengguna untuk mengatur tampilan serta mengelola isi dalam

jejaring sosial.

2.3 Pengertian Instagram

Instagram merupakan aplikasi untuk mengirimkan informasi berupa foto

yang memungkinkan pengguna mengambil foro, menerapkan filter, mengelola

foto, aplikasi untuk mengedit foto, dan membagikannya ke berbagai layanan

jejaring sosial. Instagram dapat digunakan pada semua iPhone, iPad, atau iPod

Touch dengan minimum OS Android 2.2

Sejak 2010 dengan seiring berjalannya waktu,aplikasi ini terus

berkembang. Tidak hanya itu saja untuk menyeimbangi makin bertambahnya para

pengguna instagram, versi instagram pun terus meningkat dengan fitur-fitur yang

semakin diperbaharui. Salah satu fitur unik dari instagram itu sendiri adalah dapat

memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil jepretan

kamera kodak Instamatik dan Polarid.

Fungsi Instagram sendiri adalah

a. mengunggah foto (upload)

b. mengedit foto (editor)
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c. menambahkan filter digital foto (photo effect)

d. memberikan komentar foto (comment)

e. memberikan judul foto (caption)

f. memberikan lokasi foto (location)

g. memberi like foto, dan

h. membagikannya kebergai layanan jejaring sosial termasuk jejaring sosial

milik Instagram sendiri.

2.3.1 Akun Instagram @Dagelan

@Dagelan adalah sebuah akun Instagram yang khusus memposting meme-

meme. Akun yang baru dibuat sekitar setahun ini menjadi akun yang terpopuler di

Instagram. Hal ini terbukti dari jumlah followernya beberapa bulan yang lalu 1,3

M dan saat ini sudah mencapai 6,9 M follower.  Hampir setiap hari akun ini selalu

memposting foto yang dijadikan meme bahkan hampir setiap jamnya selalu

memposting meme. Hingga saat ini posting-annya sudah mencapai 17000an yang

meliputi foto dan video. Foto yang di unggah meliputi kegiatan sehari-hari, mulai

dari kegiatan seorang laki-laki maupun perempuan. Bahkan ada beberapa foto

perempuan yang menjadikan perempuan sebagai bahan lelucon dalam meme

tersebut.

Beberapa foto tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi lelucon

dalam meme tersebut terlihat dari segi kata-kata maupun tampilan fisik

perempuan. Meskipun itu hanya sebagai bahan lelucon, tapi tanpa kita semua

sadari meme-meme yang diposting secara intens itu cenderung memojokkan
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perempuan. Bahkan mengekspose perempuan jika menggunakan foto-foto

perempuan seksi.

Tidak sedikit pula yang terkadang memberikan komentar-komentar pujian

dan bahkan melontarkan komentar atau caption yang terkesan meremehkan

perempuan, sinis ataupun memojokkan perempuan. Namun, hal yang menarik di

beberapa fotonya terdapat komentar-komentar perempuanyang membuat kita

merasa miris karena banyak diantara perempuan tersebut malah ikut

menertawakannya. Maka dari itulah dikatakan bahwa media sosial mempunyai

kekuatan untuk membentuk opini publik.

Penting bagi kita untuk menyadari hal ini, bahwa ada fenomena ekspose

perempuan disekitar kita, digambar-gambar yang menurut mereka lucu. Kata-kata

dalam meme berpotensi yang membentuk citra perempuan itu sendiri. karena

perempuan tidak hanya menjadi bahan ekspose secara terang-terangan dimedia

televisi, jejaring sosial, tetapi juga secara halus melalui postingan-postingan

meme yang dianggap lelucon. Seperti contoh perempuan selalu benar, perempuan

selalu egois, perempuan suka gosip, perempuan genit, dan perempuan suka

belanja.

2.4 Perempuan, Profesi dan Profesional

2.4.1Definisi Perempuan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi perempuan adalah orang

atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan dan

menyusui. Perempuan merupakan makhlu lemah lebut dan penuh kasih sayang



21

karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan,

kelembutan serta rendah hati dan memelihara.

Sementara itu, arti perempuan dari Bahasa asalnya, Sansekerta, sangat berbeda

dengan yang ada di KBBI. Perempuan berasal dari kata per-empu-an. Per itu

berarti makhluk, Empu berasal dari kata Sansekerta yang berarti mulia, berilm

tinggi, pembuat suatu karya agung atau dalam kesustraan Melayu Klasik kita

mengenal kata EMPUAN yang juga berarti “perempua” yakni sebutan bagi istri

raja. Mungkin dari situlah muncul kata PEREMPUAN yang lebih kurang berarti

“orang yang dimuliakan atau yang dihormati”.

2.4.2 Definisi Profesi

Kata profesional berasal dari kata profesi. Menurut Syafrudin Nurdin,

profesi didefinisiskan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut

dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar dalam

mengimplementasikan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Secara umum, profesi

merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau

keterampilan dari pelakunya yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.

Berikut definisi profesi yang dikemukakan oleh sejumlah ahli :

1. Muhammad dalam Yuwono (2011:9)

Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus

yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh

penghasilan.

2. Schein, E.H (1962)
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Profesi merupakan suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun

suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang

khusus di masyarakat.

3. Sanusi et all (1991)

Profesi adalah suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan yang

menentukan (erusial).

2.4.3 Definisi Profesional

Secara umum, definisi profesional adalah seseorang yang melakukan

pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang

pekerjaannya. Berikut definisi profesional yang menurut beberapa ahli :

1. Yuwono (2011:9)

Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi tersebut.

2. Kurniawan (2005:73)

Profesional adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam

melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing.

3. Philips (1991:43)

Profesional adalah individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan

etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.

4. Prof. Soempomo Djojowadono (1987)

Profesional adalah mempunyai sistem pengetahuan yang isoterik (tidak

dimiliki sembarang orang), ada pendidikannya dan latihannya yang formal

dan ketat, membentuk asosiasi perwakilannya. Ada pengembangan Kode

Etik yang mengarahkan perilaku para anggotanya.



23

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Profesional merupakan bersangkutan dengan profesi yang memerlukan

kepandaian khusus untuk menjalankannya.

2.5 Perempuan dalam Media

Perempuan dan media  merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan

satu dengan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan banyak digunakan

di media. Hampir tidak ada satu jenis media sosial pun saat ini yang tak

mengangkat sosok perempuan dalam pemberitaannya. Untuk sebagian orang,

media dianggap hanya berupa menemukan kebenaran dan kenyataan.

Keterlibatan tersebut didasari dua faktor utama (Widyatama, 2005: 41) bahwa

perempuan merupakan pasar yang sangat besar dalam industri. Faktor kedua

yakni perempuan luas dipercaya mampu menguatkan pesan.

Perempuan sendiri yakni makluk lemah lembut dan penuh kasih sayang

karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan yaitu keindahan,

kelembutan serta rendah hati dan memelihara. Demikian gambaran perempuan

yang sering terdengar disekitar kita.

Perbincangan tentang perempuan akan senantiasa manarik jika

dihubungkan dengan media  yang setiap hari kita nikmati. Bahkan terkadang ada

yang kurang jika sebuah media tidak menampilkan sosok perempuan dengan

segala daya tariknya. Namun, sesungguhnya, selama bertahun-tahun peran

permpuan di media digambarkan hanya sebagai seorang objek bahan lelucon saja

atau bisa dikatakan sebagai boneka yang harus sempurna.
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Dunia perempuan saat ini memang telah mengalami perubahan yang luar

biasa. Berbagai wacana media  masih menunjukkan ketidakadilan, keberadaan

perempuan dalam media masih saja belum seperti yang diharapkan kaum

perempuan. Melihat masih banyaknya iklan, postingan yang bernuansa erotis dan

mengandung unsur sensualitas, maka patut kiranya kita bertanya bagaimana

tanggung jawab media yang menayangkan iklan tersebut terhadap audiencenya.

Media menyajikan citra perempuan secara sewenang-wenang, seringkali tanpa

memikirkan dampak yang bisa timbul dari citra yang dibangun tersebut.

Penggunaan perempuan dalam iklan makin marak dengan pencitraan

negatif dalam bentuk ekspose. Perempuan berpotensi untuk di ekspose karena

tubuh perempuan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam dunia industri

media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspose mengandung arti

pengungkapan, penyingkapan secara formal tentang suatu kenyataan, atau sesuatu

yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat.

Perempuan cenderung distereotipkan secara sosial, bahwa nilai lebihnya

hanya terdapat pada daya tarik seksualnya, dengan indikasinya adalah selain

terletak pada kecantikan wajahnya, juga identik dengan kulit yang putih, mulus,

kencang, bentuk tubuh yang lekukannya menunjukkan kemontokkan organ-organ

tertentu (terutama dada dan pinggul) yang sempurna, bibir yang sensual, serta

lainnya, yang secara prinsip terkait dengan semua organ tubuh perempuan, mulai

dari ujung rambut sampai ujung kaki (Kasiyan, 2008:281).
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Perempuan dimanfaatkan untuk menarik perhatian audience terhadap

suatu media. Aspek yang dapat menentukan posisi perempuan dalam media

sebagai berikut (Siregar, 2000:126) :

1. Ekspresi, yakni aspek perilaku yang di dalam dunia hiburan dapat

meningkatkan emosi audience sehingga diharapkan mampu meningkatkan

daya tarik audience tersebut.

2. Pose, dengan berbagai variasinya (rileks, pasif, bersandar, rebah, merayu,

menggoda) dapat merepresentasikan status sosial atau posisi seorang

perempuan. Contohnya seorang perempuan yang bersandar dibahu laki-

laki menandakan kelemahan atau ketidakberdayaan

3. Pakaian, merupakan aspek perilaku yang juga dapat memperlihatkan status

sosial perempuan dalam masyarakat.

Terbentuknya stereotipe yang diterapkan secara budaya atau umum

tentang karakteristik perempuan yang spesifik sebagai berikut :

1. Feminim

Wanita yang telihat anggun menggunakan sepatu hak tinggi, berambut

rapi, badan tinggi semampai hingga pakaian terlihat cocok dibadan dan

cantik.

2. Emosional

Suatu sikap yang menyentuh perasaan, keadaan biologis, psikologis,

dan serangkaian kecederungan untuk bertindak penuh emosi.

3. Fleksibel / Plinplan
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Suatu sikap yang bisa menerima perubahan atau ikut saja.

4. Kerjasama

Sebuah sikap yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk

mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama.

5. Selalu mengalah

Suatu sifat yang tidak mau mempertahankan (hak dan pendiriannya)

6. Orientasi menjalin Hubungan

Sifat atau karakter seseorang yang dalam menjalin hubungan

dipengaruhi atau ditentukan dengan beberapa faktor.

7. Menggunakan Insting

Sifat pembawaan alami yang tidak didasari atau tidak perlu dipelajari

karena memang kodrat dari Allah sang pencipta mendorong untuk

berbuat sesuatu seperti halnya kasih sayang.

8. Pasif

Sifat atau perilaku seseorang yang cenderung menanti orang lain

menghampiri dirinya dan siap menyodorkan bantuan cenderung

mengalah pada pendapat orang lain, cepat menyerah.

9. Mengasuh

Perilaku yang lebih cenderung ke merawat dan mendidik.

10. Cerewet

Perilaku seseorang yang cenderung mengomel, mengatai-ngatai,

banyak mulut (fakih, 1997).
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Penelitian ini menitik beratkan pada konstruksi yang akan dipakai untuk

menguraikan unit analisis penelitian. Peneliti berusaha mengumpulkan kategori

yang dirasa sesuai untuk mendeskripsikan gambaran kecenderungan ekspose

karakter perempuan dengan memadukan sejumlah indikator.

2.6 Media Sosial sebagai Media Ekspose Karakter Perempuan

Media sosial yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari

umumnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan Pathyang beroperasi dalam

bidang informasi, edukasi atau istilah lain penerangan, pendidikan dan hiburan.

Media sosial sering juga disebut sebagai situs jejaring sosial. Jejaring sosial

merupakan struktur sosial yang mencakup perilaku sebagian besar individu atau

organisasi yang menunjukkan cara mereka berhubungan dengan melalui berbagai

hubungan sosial, seperti rekan kerja, persahabatan atau pertukaran informasi

melalui dunia maya (Wibawaadiputra.wordpress.com).

Hubungan sosial dalam jaringan sering digambarkan dalam bentuk

diagram, yang dalamnya node adalah titik pusat, sedangkan ties adalah garis

konektivitas sosial (Scott,2000). Jejaring sosial memainkan peran penting dalam

memecahkan dan membantu seseorang untuk berhasil mencapai target serta

tujuan. Situs jejaring sosial sebenarnya serupa dengan jenis lain media sosial dan

komunitas online yang mendukung komunikasi melalui komputer, gadget atau

apapun yang dimiliki fitur dan akses internet. Namun, yang membedakan dengan

media sosial yang lain adalah kombinasi fitur yang dimiliki.
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Media sosial pada umumnya berfungsi sebagai hiburan, sumber informasi,

bahkan bisa juga terjadi transaksi jual beli atau dapat disebut sebagai onlineshop.

Selain itu, tidak sedikit pula orang yang menggunakan media sosial untuk

melakukan pencitraan terhadap dirinya, keluarganya, bahkan lingkungan

(ptkomunikasi.wordpress.com).

Berbicara tentang pencitraan, perempuan dianggap sebagai penggerak

kapitalisme. Ia dianggap sebagai objek dari sebuah mesin operasional dalam

sebuah industri media. Dengan kekuatan pengaruh media sosial di Indonesia

menampilkan realitas tersendiri tentang perempuan. Seperti yang kita lihat

perempuan selalu ada dalam Instagram, Facebook, Twitter ataupun Path.

Jejaring sosial khususnya Instagram yang terkadang tidak sadar dan tidak

tahu bahwa isi dari postingan yang menggunakan bahasa yang “merendahkan”

perempuan. Pembicaraan perempuan dalam jejaring sosial hampir selalu dikaitkan

dengan masalah yang remeh-temeh yang dianggap sudah menjadi bagian atau

citra dari seorang perempuan, misal; suka belanja, selalu benar, egois, genit dan

lain-lain. Parahnya, bahasa dan gambar yang digunakan ketika menulis tentang

perempuan seakan-akan ia sedang menulis sebuah objek yang hanya dilihat secara

kasat mata seputar fisik, keelokan tubuh, dada-pinggul dan hal-hal lainyang tidak

penting untuk dikonsumsi publik. Mengingat fungsi media sebagai alat

komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada

audience yang luas dan heterogen.
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2.7 Cybercommunity

Cybercommunityatau disebut masyarakat global merupakan sekelompok

orang yang menepati suatu wilayah tertentu dan hidup relatif lama, saling

berkomunikasi, memiliki simbol dan aturan tertentu serta sistem hukum yang

mengontrol segala tindakan masyarakat tersebut. Teknologi informasi mengubah

bentuk masyarakat dunia lokal menjadi dunia global yakni dimana dunia yang

menjadi sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi serta

teknologi yang begitu cepat dan besar mempengaruhi kehidupan manusia.

(slideshare.net-Univ Andalas, 2014)

Teknologi informasi membuat manusia hidup di dua dunia kehidupan,

yaitu dunia nyata dan dunia maya. Inilah yang disebut dengan Cybercommunity.

Masyarakat nyata yakni kehidupan manusia yang secara inderawi dapat dirasakan.

Sedangkan masyarakat maya merupakan kehidupan manusia yang tidak secara

langsung dapat diindera oleh penginderaan manusia namun dapat dirasakan dan

saksikan sebagai realitas.

Masyarakat maya dapat disebut juga sebagai fantasi manusia yang lebih

dari realitasnya. Fantasi hiper-realitas manusia tentang nilai, citra dan makna

kehidupan manusia sebagai lambang dari pembebasan manusia dari kekuasaan

materi dan alam. Namun, teknologi mampu memberikan ruang kehidupan yang

baru bagi para hiper-realitas.

Kemampuan teknologi saat ini memungkinkan masyarakat maya

merancang agenda setting untuk menciptakan hiper-realitas tersebut. Media
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mampu mengkonstruksi pengetahuan melalui pencitraan media dimana manusia

dapat mendiami realitas perbedaan yang nyata dan maya.

2.8 Analisis Isi

2.8.1 Sejarah Analisis Isi

Analisis isi mempunyai sejarah yang panjang. Neuendorf (2002:31),

mengatakan analisis isi telah dipakai sejak 4.000 tahun yang lalu pada masa

Romawi kuno. Konsep Aristoteles mengenai retorika adalah salah satu

pemanfaatan analisis isi, di mana pesan dibentuk dan disesuaikan dengan kondisi

khalayak. Sementara Krippendorff (2004: 4) melihat penggunaan analisis isi

pertama kali dapat dilacak hingga abad XVIII di Swedia. Meski telah dipakai

sejak abad XVIII, analisis isi masih belum memperolah status sebagai “metode

ilmiah”.

Krippendorff (2004: 6-7), menyatakan fase penting dari analisis isi terjadi

pada 1990-an. Ada dua perkembangan penting yang memengaruhi pertumbuhan

analisis isi. Pertama, pertumbuhan metode penelitian empiris dalam ilmu-ilmu

sosial. Kecenderungan pemakaian metode yang empiris ini secara tidak langsung

membuat analisis isi juga menjadi makin empiris. Kedua, pemakaian metode

analisis isi oleh ilmuwan sosial. Banyak ilmuwan sosial dari berbagai disiplin

ilmu (sosiologi, komunikasi, psikologi, politik, antropologi) yang menggunakan

analisis isi dalam penelitian mereka.
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2.8.2 Definisi Analisis Isi

Secara umum, analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan sebagai suatu

teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik

isi dan menarik inferensi dari isi. Berikut definisi analisis isi yang dikemukakan

oleh sejumlah ahli :

1. Barelson (1952: 18)

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif,

sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak

(manifest)

2. Holsti (1969: 14)

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang

dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik

pesan.

3. Krippendorff (1980: 21;1986: 8)

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang

dapat direplikasi (ditiru) dan sahih datanya dengan memerhatikan

konteksnya.

4. Weber (1994: 9)

Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan

seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks.

5. Riffe, Lacy, dan Fico (1998: 20)

Analisis isi adalah pengujian yang sistematis dan dapat direplikasi dari

simbol-simbol komunikasi, di mana simbol ini diberikan nilai numerik
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berdasarkan pengukuran yang valid, dan analisis menggunakan metode

statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan

memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi.

2.8.3 Tujuan Analisis Isi

1. Menggambarkan Karakteristik Pesan

Analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik isi dari

suatu pesan. Paling tidak ada empat desain analisis isi yang umumnya

dipakai untuk menggambarkan karakteristikk pesan, yaitu :

- Analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang

sama tetapi dalam waktu yang berbeda.

- Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi

disini dapat berupa konteks yang berbeda budaya, sosial, dan politik.

- Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda.

Khalayak disini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media

yang berbeda.

- Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dari komunikator yang berbeda.

2. Menarik Kesimpulan Penyebab dari Suatu Pesan

Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan.

Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari

suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi fokus disini tidak deskripsi
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dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan (isi) muncul dalam

bentuk tertentu.

2.8.4 Tahapan Analisis Isi

Sebagai metode yang sistematis, analisis isi mengikuti suatu proses

tertentu. Tahapan analisis proses analisis isi adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Tujuan Analisis

Apa yang ingin diketahui lewat analisis isi, hal-hal apa saja yang menjadi

masalah penelitian dan ingin dijawab lewat analisis isi.

2. Konseptualisasi dan Operasionalisasi

Merumuskan konsep penelitian dan melakukan operasionalisasi sehingga

konsep bisa diukur.

3. Lembar Coding (Coding Sheet)

Menurunkan operasionalisasi ke dalam lembar coding. Lembar coding

memasukkan hal yang ingin dilihat dan cara pengukurannya.

4. Populasi dan Sampel

Peneliti perlu merumuskan populasi dan sampel analisis isi. Apakah

populasi bisa diambil semua (Sensus). Jika tidak menentukan teknik

penarikan sampel dan jumlah sampel yang akan dianalisis.

5. Training/Pelatihan Coder dan Pengujian Validitas Reliabilitas

Peneliti memberikan pelatihan kepada coder yang akan membaca dan

menilai isi. Peneliti menguji reliabilitas. Jika belum memenuhi syarat,

dilakukan perubahan lembar coding sampai angka reliabilitas tinggi.
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6. Proses Coding

Mengkode semua isi berita ke dalam coding yang telah disusun.

7. Perhitungan Reliabilitas Final

Peneliti menghitung angka reliabilitas dari hasil coding dengan

menggunakan rumus/formula yang tersedia, seperti Holsti, Krippendorff,

Cohen Kappa.

8. Input Data Analisis

Melakukan input dari data lembar coding dan analisis data.


