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WHY NETNOGRAPHY?

‘Netnography’ (is) the conduct of ethnography over 
the internet – a method specifically designed to study 
cultures and communities online. Research can be 
focussed on online cultures and communities, 
focusing on the methods used to study them, with 
examples focusing on the new elements and 
contingencies of the blogosphere (blogging), 
microblogging, videocasting, podcasting, social 
networking sites, virtual worlds, and more.

Netnography can be employed in social sciences such 
as anthropology, sociology, marketing and consumer 
research, organization and management studies, and 
cultural and media studies. (Kozinets 2010)



ONTOLOGI-EPISTEMOLOGI-METODOLOGI-METODE

Ontologi Epistemologi Metodologi Metode

Theory of Being Theory of 
Knowledge

Assumptions of 
Method Steps in Research

Keyakinan akan 
diri, ilmu, 

realitas, dan 
Tuhan (?)

Keyakinan akan 
cara mencari 
pengetahuan

Keyakinan 
mengapa suatu 
harus metode 

harus diambil, 
dan tidak bisa 

metode lain

Langkah teknis 
tahapan riset



Beribadah Mengikuti Panduan 
Tuhan

Bagaimana sikap kita saat melihat 
penjajahan atas kemandirian?

NILAI YANG KITA YAKINI



PENELITIAN 
BERPIHAK 
adalah
PENELITIAN YANG MEYAKINI BAHWA NILAI TERTENTU 
HARUS DITEGAKKAN DAN DIAKSIKAN, OLEH 
KARENANYA TUJUAN PENELITIAN HARUS 
MENGGERAKKAN HIJRAH (PERUBAHAN MENUJU 
KEBAIKAN RELIGIUS DAN KEBANGSAAN)



Mari Bebaskan 
Diri dari 

Menara Gading!

Riset tidak hanya sekadar untuk 
memenuhi kebutuhan kelulusan 

semata, namun riset adalah 
tanggung jawab akademisi untuk 
melakukan emansipasi religius 

bagi masyarakat termarjinalkan.



Visi  
Peneleh Research Institute

• Menjadi badan riset religius, terkemuka, berintegritas 
dan berpihak pada pemberdayaan masyarakat 
Indonesia termarjinalkan untuk meraih kemandirian 
(zelfbestuur) bangsa melalui hijrah, konsolidasi, aksi



Misi  
Peneleh Research Institute

• Mempersiapkan periset-periset yang memiliki kesadaran 
religius dan komitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian 
bangsa, yang siap memfasilitasi dan melakukan hijrah 

• Melibatkan berbagai pemegang kepentingan (stakeholders) 
yaitu pemerintah (local authorities), masyarakat, akademisi, 
praktisi, pengusaha, alim ulama serta dalam riset bersama 
(participative action research) sebagai upaya konsolidasi 
untuk membangun kemandirian bangsa 

• Menyebarkan hasil riset serta melakukan aksi perubahan 
konkret bersama untuk mencapai zelfbestuur



Peneleh! 
Zelfbestuur! 

Aksi!



METODOLOGI: 
MENGAPA TIDAK BISA TIDAK HARUS PAKAI 

NETNOGRAFI?

Keyakinan atas Realitas:  

Realitas kini tidak hanya 
realitas fisik namun terekstensi 
menuju realitas maya.

The culturally-oriented study of that 
technologically-mediated social
interaction that occurs through the 

Internet and related information and 
communications technologies (or ‘ICT’).



Ilmu pengetahuan diperlukan untuk memahami realitas 
terekstensi bagi para aktor realitas (subjektif)

Ilmu pengetahuan adalah upaya untuk membebaskan diri dari 
penjajahan akibat keberadaan realitas maya yang semakin 

menjauhkan manusia dari realitas asali

Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menyadarkan bahwa realitas 
maya sama benar dan setara dengan realitas fisik

Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk mengembalikan segala bentuk 
realitas (realitas maya dan fisik adalah bentuk perkembangan 
teknologi yang tak bisa dielakkan) kembali menuju realitas 

sebagaimana yang dicitakan dalam Kitab Suci dari Tuhan YME

Ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjelaskan dan 
memprediksi fenomena realitas sosial secara tergeneralisasiPositivisme

Interpretivisme

Kritis

Posmodernisme

Religius



Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk mengembalikan segala bentuk 
realitas (realitas maya dan fisik adalah bentuk perkembangan 
teknologi yang tak bisa dielakkan) kembali menuju realitas 

sebagaimana yang dicitakan dalam Kitab Suci dari Tuhan YME

Religius

Realitas maya adalah bentuk penjajahan “kapitalisme” dan penghilangan atau 
penunggangan religiositas untuk kekuasaan pada hampir setiap aspek 

kehidupan -tugas kita adalah 
MENYADARKAN dan MENGEMBALIKAN 

arah realitas sesuai cita Ilahiah

Keyakinan kita?



Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk mengembalikan segala bentuk 
realitas (realitas maya dan fisik adalah bentuk perkembangan 
teknologi yang tak bisa dielakkan) kembali menuju realitas 

sebagaimana yang dicitakan dalam Kitab Suci dari Tuhan YME

Religius

Tujuan Penelitian Netnografi KITA sebagai AKTIVIS PENELEH:
Mengonstruksi realitas (fisik maupun maya) menuju realitas 

sebagaimana yang dicitakan dalam Kitab Suci dari Tuhan YME



PENYADARAN UNTUK URGENSI PEMBEBASAN

• Bagaimana bentuk hilangnya 
religiositas yang hilang dari masyarakat 
Indonesia (melalui potret media sosial)?


• Bagaimana medsos merupakan 
cerminan kuasa atas kepentingan 
tertentu?


• Bagaimana religiositas melalui 
pencitraan digunakan di medsos untuk 
perolehan kuasa?


• Bagaimana merancang medsos untuk 
melakukan konstruksi sosial?

Penyadaran

Penyadaran

Penyadaran

Konstruksi



METODE:  
APA TAHAPAN NETNOGRAFI?



NETNOGRAFI LEBIH SEDERHANA DARI ETNOGRAFI

Doing netnography, you will find, is dramatically easier 
to begin than doing ethnography. As we are discussing 
research topics, focus and form your own questions. 
As we discuss search engines to locate appropriate online 
communities, start your search for them. Collect 
data as we discuss data collection. Analyse your data as 
we discuss data analysis. Read through the verbatims 
and examples and engage with them - if you are 
curious, use your search engine to go deeper. 

Riset tinggal KLIK 



PADA PELATIHAN INI ANDA DAPAT MEMILIH 2 METODE

Maker/ InterventionalLurker/ Passive

Kebutuhan relasi/bonding lebih tinggi

Koleksi data secara 
“mengintai” atau diam-

diam

Koleksi data melalui 
“intervensi” atau aktif 

terlibat dalam komunitas



APA YANG DIANALISLIS? 
IDENTIFIKASI BAGAIMANA CYBERCULTURE DALAM KOMUNITAS ONLINE TERBENTUK

Pertukaran topik 
dengan informasi 

tertentu

Pertukaran norma/
budaya tertentu

Penguatan norma 
budaya

Adopsi norma 
budaya

Kohesi norma 
budaya

Pertukaran 
informasi identitas

Peneguhan kuasa/
status dalam 
komunitas

Pertukaran 
relasional

Keeratan 
komitmen

Kozinet 1999

Semakin bertambahnya waktu dan frekuensi komunikasi



APA YANG DIANALISLIS? 
TIPE KOMUNITAS APA YANG ANDA PILIH?

Nama Komunitas Deskripsi

Cruising Communities Komunitas yang ada hanya untuk alasan rekreasional 
dan relasional (misal: grup alumni)

Bonding Communities Komunitas yang ada untuk memperkuat relasi (misal 
grup penggemar artis tertentu)

Geeking Communities
Komunitas yang ada untuk memberikan informasi-
informasi penting (tidak membutuhkan relasi kuat 

antar anggota), misal komunitas blogger yang 
memberika tips blogging



TAHAPAN NETNOGRAFI

• Rumusan masalah 
• Penetapan situs atau komunitas daring 
• Koleksi data melalui observasi/ 

partisipasi/ intervensi 
• Analisis data- interpretasi/ abstraksi 

nilai dan sistem nilai, konstruksi model 
transformasi budaya 

• Menuliskan netnografi, implikasi 
teoretis/praktis



KOLEKSI DATA: PERMISI DULU…???

Pernyataan Foto/Gambar Video

Status

Respon atas status

Penggunaan emoticon

Penggunaan stiker/gif

Profile Picture

Wall paper

Penggunaan warna

Ekspresi gerak

Ekspresi Emosi

Reaksi

Love

Like

Sad

Angry

Next: Data Analysis!



ANALISIS DATA

DATA ANALYSIS (Positive - Interpretive)
Coding (membuat kodifikasi)
Noting (Membuat refleksi atas kode)
Abstracting & Comparing (mencari sistem nilai)
Generalizing
Theorizing
DATA ANALYSIS (Critical-Beyond))
Historical data to reveal power-relation/injustice
Revelation of absence of religious-spirituality
Design of a (re)newe(ed) reality with Godliness values

Kozinet, 2010

Kamayanti, 2020



PENYAJIAN: ONLINE?

Sarah Pink, 2000, “The Future of Virtual 
Anthropology: Engaging Senses”, 
Routledge, USA- Canada

“In ethnographic practice, the notion of 
reflexivity has stemmed largely from 
what was called the ‘writing culture debate’ 
– a discussion and literature that emerged 
in the 1980s and 1990s and attended to a 
series of questions around the ways in 
which knowledge was produced through 
anthropological ethnography” (Pink 2011)



INTERNET RESEARCH ETHICS (IRE)

Isu etika dalam riset berbasis internet sudah mulai ada sejak 1990 

Seorang periset netnografi yang baik/etis 

(1) menjelaskan siapa dirinya 

 (2) menjelaskan apa riset yang sedang dilakukan (dengan bahasa yang 
sederhana tanpa menakut-nakuti komunitas) 

Anonimitas tetap diperlukan jika persetujuan tidak didapatkan



SELAMAT MERISET 
DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA PENGASIH  

DAN MAHA PENYAYANG


