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BAB IV 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah sebuah platform 

sosial media yang berbentuk microblogging yaitu twitter. Pengguna twitter saat 

pertama kali membuat akun hanya memerlukan alamat email dan sandi, setelah itu 

pengguna akan diarahkan untuk membuat username dan mengkonfirmasi tanggal 

lahir. Setelah melakukan pemilihan username dan mengkonfirmasi tanggal lahir, 

akun sudah bisa langsung digunakan73. Prosedur pembuatan akun yang sangat 

mudah seperti ini menjadi salah satu cela dari pengguna untuk memalsukan 

identitas mereka.Hanya dengan berbekal email dan kata sandi, pengguna sudah bisa 

membuat akun baru di twitter tanpa perlu memasukan identitas asli mereka. 

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang sejarah 

singkat dari platform media sosial twitter. 

 

4.1.1 Twitter 

Twitter di dirikan pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey. Jack menggambarkan 

ide awalnya muncul dari SMS(short message service) tetapi dengan jangkauan 

yang sangat luas. Jack membayangkan sebuah wadah dimana sekelompok orang 

dapat saling mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain berdasarkan apa 

yang di tulis, sama halnya dengan mengirim pesan singkat. Saat awal pembuatan, 

twitter diberi nama twttr. Hal ini dikarenakan pada saat itu terdapat sebuah tren 

dimana para pemilik perusahaan atau instansi yang ingin membuat website, mereka 

 
73 Parker, Catherine. 2010. 301 Ways to Use Social Media to Boost Your Marketing. USA: MC Graw Hill. Hal 58 
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menghapuskan huruf vokal yang terdapat di perusahaan mereka, hal ini dilakukan 

agar website mereka mudah diingat oleh publik. Namun setelah di luncurkan, pihak 

twitter memutuskan untuk tetap menggunakan twitter sebagai nama laman website 

mereka74.  

 

Setelah melewati proses pengembangan yang panjang, akhirnya pada 21 

maret 2006, twitter sudah bisa diakses oleh masyarakat luas sebagai sebuah 

platform berbasis SMS dimana penggunanya dapat mengirimkan pesan kepada 

sekelompok orang sekaligus. Jack Dorsey sebagai co-founder merupakan orang 

pertama yang mengirimkan pesan di twitter. Seiring berjalannya waktu, twitter 

mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terbukti pada tahun 2007 

terdapat lebih dari 60.000 pesan yang dikirimkan ke twitter oleh penggunanya. 

Karena tingginya antusias pengguna twitter, menyebabkan tim dari twitter 

memutuskan untuk mengembangkan twitter dari yang mulanya sebagai sebuah 

platform berbasis SMS menjadi sebuah platform berbasis microblogging. Hal inilah 

yang menjadi alasan utama twitter memberlakukan batasan karakter pada tweet 

yang dikirmkan yaitu sebanyak 140 karakter dalam satu tweet, karena pada awalnya 

twitter dirancang sebagai platform berbasis SMS. Walaupun sudah berkembang 

menjadi sebuah platform media sosial, twitter tetap menggunakan pembatasan 

karakter dalam tweet sebagai kepentingan branding. Namun seiring berjalannya 

waktu, pada 2017 pihak twitter mengembangkan batasan karakter mereka yang 

mulanya 140 karakter dalam satu tweet menjadi 280 karakter75. 

 
74 Lifewire : “The Real History of Twitter, in Brief” . https://www.lifewire.com/history-of-twitter-3288854 (diakses 
minggu, 14 Juli 2019) 
75 Lifewire : “The Real History of Twitter, in Brief” . https://www.lifewire.com/history-of-twitter-3288854 (diakses 
minggu, 14 Juli 2019) 

https://www.lifewire.com/history-of-twitter-3288854
https://www.lifewire.com/history-of-twitter-3288854
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4.1.2 Fitur Twitter  

Sebagai salah satu platform media sosial, twitter memiliki beberapa fitur 

khas yang membedakannya dengan platform media sosial lainnya, anatara lain :  

a. Mengikuti (Following) 

fitur pertama dari twitter yaitu following. Pengguna 

twitter memiliki keleluasaan untuk mengikuti pengguna lain 

yang ingin mereka ikuti di twitter. Dengan fitur ini, pengguna 

dapat melihat konten dari pengguna lain di beranda mereka. 

 

b. Kicauan (tweet) 

Kicauan atau tweet merupakan istilah “status” di 

twitter, fitur ini memungkinkan pengguna untuk 

membagikan konten baik dalam bentuk tulisan, foto, video, 

link hingga lokasi kepada pengguna lain yang mengikuti 

mereka. Namun dalam satu kali kicauan atau tweet pengguna 

hanya diberikan 280 karakter untuk ditampilkan.  

 

c. Repost (retweet)  

Fitur ini memungkinkan penggunanya untuk 

melakukan repost terhadap sebuah konten atau tweet yang 

mereka rasa menarik. 
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d. Favorit (favorites)  

Dengan mem-favoritkan sebuah tweet atau konten, 

konten tersebut akan tersimpan dalam tab favorite pengguna 

dan pengguna dapat membaca atau melihat lagi konten 

tersebut nanti. 

 

e. Membalas (reply) 

Reply merupakan fitur komentar, dimana pengguna 

bisa memberikan opini atau argumen mereka dalam sebuah 

tweet.  

f. Sebutan (mentions) 

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk 

menyebutkan pengguna lain dalam konten mereka dengan 

cara menyebutkan username dari pengguna yang mereka 

tuju. 

 

g. Pesan Langsung (direct message) 

Fitur ini merupakan fitur pesan antara dua pengguna 

atau lebih secara private. Pengguna dapat bertukar pesan 

secara personal dengan menggunakan fitur ini karena pesan 

yang ada di DM (direct message) tidak dapat diakses oleh 

publik. 
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h. Tagar (hastags) 

Tagar merupakan fitur twitter untuk menandai sebuah 

kata atau keyword. Tagar ini berfungsi sebagai penanda 

terhadap sebuah topik tertentu yang sedang dibahas oleh para 

pengguna.  

 

i. Berhenti Mengikuti (unfollowing) 

Unfollowing merupakan fitur twitter yang 

memungkinkan penggunanya untuk berhenti mengikuti 

pengguna lain. Fitur ini digunakan ketika pengguna tidak lagi 

ingin melihat kicauan atau konten dari pengguna tertentu di 

beranda mereka. 

 

j. Pencaharian (search) 

Search adalah salah satu fitur untuk mencari tagar, 

kata kunci, atau pengguna lainnya di twitter. 

 

k. Pemberitahuan (Notification) 

Fitur ini akan menampilkan segala aktivitas interaksi 

antar pengguna, dimana pengguna akan mendapatkan 

pemberitahuan ketika ada pengguna lain yang menyebutkan 

username pengguna tersebut di dalam sebuah konten. 
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l. Profil (profile)  

Profil merupakan fitur yang menunjukan identitas, 

foto yang digunakan pengguna, jumlah pengikut, jumlah 

mengikuti, jumlah favorit, dan jumlah tweet yang telah 

diunggah ke twitter76. 

 

  

 
76 Elsevier : “Twitter” . https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/96488/twitter-social-media-guide-
02161900.pdf (Diakses pada Kamis 4 mei 2019) 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/96488/twitter-social-media-guide-02161900.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/96488/twitter-social-media-guide-02161900.pdf
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Gambar 4.1 

Logo Aplikasi Media Sosial Twitter 

(sumber: stickpng.com) 

 

 

Gambar 4.2 

Tampilan Beranda Twitter di smartphone pada bulan Juli 2019 
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Gambar 4.3 

Tampilan Tab Trend Twitter di smartphone pada bulan Juli 2019 

 

 

Gambar 4.4 

Tampilan Tab Notification Twitter di smartphone pada bulan Juli 2019 
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Gambar 4.5 

Tampilan Tab Pesan Langsung Twitter di smartphone pada bulan Juli 2019 

 

Gambar 4.6 

Tampilan Tab Profil Twitter di smartphone  pada bulan Juli 2019 

 

 


