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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. 

Menurut Everett M. Rogers pakar sosiologi Amerika komunikasi adalah proses di 

mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan 

maksud untuk mengubah tingkah laku mereka (Cangara 2004, 19). Dengan 

demikian kegiatan komunikasi tidak hanya sebatas menyampaikan informasi 

tetapi juga dapat mengandung ajakan, yakni agar orang lain bersedia menerima 

suatu pemahaman dan pengaruh serta mau melakukan suatu perintah, bujukan dan 

sebagainya.   

Opinion Leader menjadi salah satu bagian yang  mempengaruhi arus 

komunikasi (Mercu Buana1 2012). Opinion Leader (Pemuka pendapat) adalah 

orang yang mempunyai keunggulan dari pada masyarakat kebanyakan. Salah satu 

keunggulan para pemuka pendapat (opinion leader) dibandingkan dengan 

masyarakat kebanyakan adalah pada umumnya para pemuka pendapat (opinion 

leader) itu lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakatnya, lebih kompeten 

dan lebih mengetahui tata cara memelihara norma yang ada di dalam masyarakat. 

(Nurudin 2000, 97) 

Opinion Leader juga mempunyai kapasitas mempengaruhi secara informal 

atas warganya (followers). Dalam proses komunikasi massa peranan mereka amat 

besar, mereka menerjemahkan pesan-pesan media bagi khalayak. Jadi, kalau 
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komunikasi massa dapat berlangsung secara lancar dan menghasilkan efek-efek di 

pihak  mass audience, hal ini kemungkinan adalah berkat jasa Opinion Leaders 

(Wiryanto 2000, 76).  

Opinion leader sebagai orang yang mempunyai keungulan dari 

masyarakat lainya mempunyai karakteristik . Adapun karakteristik dari opinion 

leader adalah :  1. Lebih tinggi pendidikan formalnya dibandingkan dengan 

anggota masyarakatnya atau kelompoknya, 2. lebih tinggi status sosial serta status 

ekonominya, 3. lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru, 4. 

Lebih tinggi pengenalan medianya (media exposure),  5. Kemampuan empatinya 

lebih besar, 6. Partisipasi sosial mereka lebih besar atau lebih tinggi, 7. Lebih 

Kosmopolit  (mempunyai  pengetahuan dan wawasan  yang luas) (Mercu Buana1 

2012). 

Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini sudah sangat modern, hal 

ini memungkinkan terciptanya komunikasi melalui media cetak maupun 

elektronik  dengan sangat mudahnya, kebutuhan masyarakat akan informasi dan 

komunikasi seakan tidak bisa lepas dari penggunaan teknologi, hal ini menjadikan 

dunia teknologi semakin lama semakin terdepan. Informasi yang dahulu 

memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi 

segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak. Masyarakat yang bermula 

dari sederhana menjadi lebih modern dan praktis, Hal ini merupakan dampak yang 

timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi yang dapat memberikan manfaat dalam 

mempermudah aspek-aspek kehidupan manusia. 
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Teknologi komunikasi yang lahir dari hasil pemikiran manusia digunakan  

dalam mempermudah kegiatan-kegiatannya untuk kemudian diterapkan pada 

kehidupan manusia itu sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan sosialnya 

perkembangan tersebut juga terjadi. Jika dahulu masyarakat bersosialisasi dan 

berkomunikasi dengan cara bertatap muka langsung saat ini dilakukan melalui 

situs jejaring sosial yang terdapat di internet.  

Berbagai perubahan dan kemajuan masyarakat sangat ditentukan oleh peran 

opinion leader (Mercu Buana1 2012). Meskipun diakui sebagai opinion leader 

bukanlah manusia yang serba super dan tahu segalanya, tetapi kelebihannya 

adalah bahwa mereka dianggap orang yang lebih peka dan in group serta tahu  

kebiasan dalam masyarakat. Mereka memiliki jiwa sosial yang tinggi yang setiap 

saat membantu perubahan sosial di lingkungan (Mercu Buana1 2012). Opinion 

leader juga berfungsi dalam  memotivasi masyarakat agar ikut serta secara aktif.  

Peran opinion leader pada masyarakat modern saat ini dapat memberikan 

perubahan-perubahan yang nyata, hal ini  ditambahkan dengan adanya teknologi 

dalam berkomunikasi yang sedemikian canggih, membuat komunikasi mengalami 

perkembangan, salah satu alat komunikasi yang  berkembang saat ini yang dapat 

menghubungkan masyarakat dengan opinion leader adalah situs jejaring sosial 

Twitter.   

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter 

Inc., yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga memungkinkan 

penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (tweets). 

Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman 
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profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, namun pengirim dapat 

membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat 

melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut ("follower") 

(Wikipedia1 2012) 

Fenomena twitter membuat cara bersosialisasi diminati tidak hanya kaum 

pria, tetapi juga para wanita, kalangan pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, dari 

usia  dewasa hingga remaja. Hal ini disebabkan jejaring sosial  yang dapat diakses 

sepanjang waktu melalui media handphone dan smartphone. Bahkan dengan 

adanya situs jejaring sosial dapat membuat seseorang, terutama bagi seorang 

Opinion Leader, seperti Agnes Monica, untuk dapat berkomunikasi dengan 

fansnya. Agnes Monica merupakan penyanyi Indonesia dengan jumlah 

penghargaan paling banyak dalam sejarah. Sebagai salah satu figur paling 

dominan dalam industri hiburan Indonesia, Agnes telah mendapat kepercayaan 

untuk menjadi bintang iklan ataupun duta oleh berbagai merek produk. Agnes 

juga telah terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial (Wikipedia2 2012). 

 

Agnes Monica pun tak ketinggalan menggunakan situs jejaring sosial 

twitter untuk kepentingan karier maupun sekedar berinteraksi dengan 

penggemarnya. Hal ini tentu berkaitan dengan fans atau penggemar. Sebagai 

seseorang yang memiliki ‘power’, apapun yang ditweet oleh mereka akan 

mendapat respon dari followersnya, terutama fans fanatiknya. Tweet seorang idola 

semacam Agnes Monica bisa mempengaruhi pola pikir atau menjadi bahan 

pertimbangan bagi penggemarnya dalam menentukan keputusan. Kefanatikan 
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seseorang biasanya membuat apa yang idolanya katakan atau lakukan akan 

diikuti, hal ini yang dapat mempengaruhi persepsi, sikap dan tingkah laku fansnya 

yakni 	  NEZindaclub.  

NEZindaclub terbentuk pada tanggal 17 September 2005 bersamaan 

dengan launching album Agnes yang kedua, "Whaddup, A'..?!"  Diperkirakan saat 

ini anggota NEZindaclub di Indonesia berkisar pada angka 600 anggota yang 

tersebar hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tidak mengherankan jika komunitas 

ini dapat dikerahkan untuk tujuan tertentu. NEZindaclub bukan hanya sekedar 

fans yang mengidolakan Agnes Monica, tapi sebuah komunitas yang memiliki 

jiwa sosial yang tinggi. Agnes Monica sebagai opinion leader dapat 

mempengaruhi  persepsi, sikap, dan perilaku anggota NEZindaclub dalam  

berinteraksi.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Proses penyampaian pesan dari Agnes Monica sebagai opinion leader 

kepada anggota NEZindaclub adalah dengan menggunakan jejaring sosial sebagai 

titik utama berjalannya sistem komunikasi. Pada situs resmi NEZindaclub anggota  

dapat mengetahui secara jelas kegiatan-kegiatan dan program-program Agnes 

Monica sebagai Opinion Leader mereka dan hal ini sangatlah efektif.   Menurut 

sistem komunikasi Indonesia, peran opinion leader dapat ditunjukkan dalam 

berbagai model komunikasi, disamping itu melalui model-model komunikasi 

tersebut dapat pula dilihat bagaimana opinion leader mempengaruhi audiencenya.    

Terlihat dalam kasus ini proses arus komunikasi menggunakan  model 

arus komunikasi two step flow model (model alir dua tahap). Model ini 
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mengasumsikan bahwa pesan-pesan media massa tidak seluruhnya langsung 

mengenai audience (Mercu Buana1 2012). Oleh karena itu, dalam model ini 

dikenal pihak-pihak tertentu yang membawa pesan dari media untuk diteruskan 

kepada masyarakat (Mercu Buana1 2012). Dalam hal ini opinion leader Agnes 

Monica adalah sebagai penyampai pesan kepada masyarakatnya. Opinion leader 

diasumsikan lebih banyak bersentuhan dengan media massa dan mempunyai 

kelebihan dibandingkan dengan masyarakat lainnya.  

Two step flow model (Model Alir Dua Tahap)  merupakan  pesan-pesan 

media massa tidak seluruhnya langsung mengenai audience.  Oleh karenanya,di 

dalam model ini ada pihak-pihak tertentu yang membawa pesan dari media 

untuk diteruskan kepada masyarakat. Pihak-pihak itu disebut sebagai opinion 

leader   (pemuka pendapat). Two step flow model ini dikarenakan adanya dua 

tahapan di dalam penyebaran infomasi kepada masyarakat. Tahap yang pertama 

adalah pesan media pada opinion leader, dan tahap yang keduanya adalah pesan 

opinion leader  pada  audience.  Audience disini bertindak sebagai  followers  

yang tidak banyak bersentuhan dengan media massa. Sedangkan opinion 

leader lebih banyak bersentuhan dengan media massa. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa opinion leader ini mempunyai kelebihan dalam hal mengakses pesan media 

daripada  followersnya yang hanya mendapat informasi dari opinion leader saja 

(Nurudin 2000, 88).	  

Agnes Monica sebagai Opinion Leader mempunyai kapasitas 

mempengaruhi secara informal atas warganya (followers). Dalam proses 

komunikasi massa peranannya amat besar, Agnes Monica menerjemahkan pesan-
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pesan media bagi anggota NEZindaclub. Pesan yang disampaikan Agnes Monica 

sebagai Opinion Leader dapat membuat persepsi, sikap, dan perilaku anggotanya 

saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Perilaku 

merupakan sikap yang terbentuk dan berawal dari persepsi. Sikap sangat 

mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Yang selanjutnya akan 

mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berprilaku terhadap sesuatu yang 

terjadi dalam kelompoknya.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini ingin melihat 

mengenai pengaruh Agnes Monica sebagai opinion leader dalam menyampaikan 

pesan melalui account twitter-nya secara spesifik dari periode 1 Agustus – 31 

Oktober 2012 terhadap persepsi, sikap dan tingkah laku di kalangan 

NEZindaclub.  Maka jika dirumuskan pertanyaannya adalah sebagai berikut:  

1) Apakah Agnes Monica sebagai opinion leader dapat mempengaruhi persepsi 

para NEZindaclub. 

2) Apakah Agnes Monica sebagai opinion leader dapat mempengaruhi Sikap  

para NEZindaclub. 

3) Apakah Agnes Monica sebagai opinion leader dapat mempengaruhi Tingkah 

Laku  para NEZindaclub. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

1) Untuk mengetahui pengaruh Agnes Monica sebagai opinion leader 

terhadap persepsi di kalangan NEZindaclub. 

2) Untuk mengetahui pengaruh Agnes Monica sebagai opinion leader 

terhadap sikap di kalangan NEZindaclub. 

3) Untuk mengetahui pengaruh Agnes Monica sebagai opinion leader 

terhadap tingkah laku di kalangan NEZindaclub.  

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1.5.1 	  Kegunaan Akademis 

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, secara akademis dapat  

memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang ilmu 

komunikasi dan berguna untuk mengetahui bagaimana seorang Agnes Monica 

sebagai opinion mempengaruhi persepsi, sikap dan tingkah laku followersnya 

NEZindaclub melalui media jejaring sosial twitter.   

 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

penelitian-penelitian selanjutnya yang akan datang dalam meneliti hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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1.5.3 Kegunaan Sosial 

Dalam kehidupan sosial, penelitian ini berguna untuk masyarakat agar 

lebih kritis dalam memilih seorang opinion leader dan lebih bijaksana dalam 

menanggapi keputusan-keputusan opinion leader dalam situs jejaring sosial. 

 

1.6    Sistematika Penelitian 

BAB I : PENDAHULUAN  

  Dalam penelitian ini, bab pertama menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian dan  kegunaan 

dari penelitian pengaruh Agnes Monica Sebagai Opinion Leader Terhadap 

Persepsi, Sikap, dan Tingkah Laku Dari Para Nezindaclub.   

 

BAB II: OBYEK PENELITIAN  

 Bab kedua berisi mengenai ruang lingkup dari topik yang diajukan, sejarah 

NEZindaclub, fenomena saat ini, dan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. 

 

 

 

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ketiga penulis akan menuliskan teori maupun konsep-konsep 

dengan tetap memperhatikan pendekatan penelitian yang digunakan dan 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam sebelumnya. Penjabaran pengertian 

dari konsep-konsep yang dimulai dari komunikasi, komunikasi massa, media 
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massa, pengertian persepsi, sikap, dan tingkah laku, kerangka penelitian dan 

hipotetis.    

 

BAB IV: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab keempat akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakan. Metode tersebut adalah metode kuantitatif  dengan cara menyebar 

kuesioner  yang dilakukan pada anggota NEZindaclub, berisikan juga mengenai 

metode operasional konsep, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode 

pengujian data dan  metode analisa data.    

 

BAB V: ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab kelima akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah 

didapatkan melalui data yang telah disebar kepada sejumlah responden  dan hasil 

dari kuesioner dianalisa dan dibahas lebih mendalam dengan tetap merujuk 

kepada teori yang ada. 

 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN  

 Pada bab ini merupakan bagian akhir dari tulisan ini yang memuat 

kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang 

terdahulu, serta beberapa saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini. 

 

 

 




