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Rumusan Masalah
• 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?



MUDAH

BERMUNCULAN KOMUNITAS DARI FB, WA, WAG



Interaksi antar individu atau kelompok (komunitas)
membentuk pola tertentu (konstruksi nilai, perilaku, budaya)

Interaksi antar individu atau kelompok (komunitas)
membentuk pola tertentu (konstruksi nilai, perilaku, budaya)



Identifikasi kelompok
mana yang akan
dipelajari : sesuaikan
dengan isu

Intervensi dalam
kelompok dengan isu
tertentu

Lihat respon, temukan spesifik
istilah, domain/code, gali nilai
(tafsirkan/maknai/kritisi/kontruksi
kan)

Bagaimana cara
pengumpulan datanya?



Identifikasi dulu atau
temukan kelompok mana
yang akan dipelajari dan
masalah yang akan dikaji

Grup FB Kumpulan Dakwah
Ustadz Adi Hidayat

(189 rb anggota)

Siapa mereka?
Bagaimana komentar
mereka? (Identitas)





WAG Penulis Web

(Isu Plagiasi)



Intervensi melalui sebuah isu,
lalu lihat responnya

Isu : Pembodohan Oleh
Seorang Ustadzh



Intervensi melalui Isu “Sudut
Pandang”, lalu lihat responnya

Penerimaan ide/nilai
tertentu :

Isu Penistaan Agama



Temukan Respon
dalam Komentar

Domain/ Code:

Pelanggaran, copas,
sumber asli, izin

Makna : sikap
penolakan/keberpihakan



Temukan Respon

Temukan Istilah
Spesifik/domain :

Satire, “Panitia Syurga”, Anti
TV, Teuku Wisnu, Arie

Untung, Rocky Gerung, Kafir

Nilai : identitas dari
istilah/domain



Temukan Respon

Domain/Istilah :

Menghancurkan agama,
mengkafirkan, pembela

ulama, penista

Nilai : pemicu
konflik/kekuasaan/

kepentingan religius



Bagaimana realibilitas atas temuan?

Respon yang sama bisa
juga dimaknai berbeda

Respon yang di”baca” sangat
tergantung pada situasi, latar

belakang dan khas

Mengamati respon, dan makna
belum sepenuhnya ditangkap

secara “utuh”

Adanya proses pengumpulan data dan temuan respon akan tercakup
tidak terpisah (versi emic dan etic), maka dikatakan realiable



Kesimpulan : Cara Pikir Pengumpulan Data & Analisis

Kumpulan Respon

• Membaca wacana atas
respon

• Menemukan spesifik istilah,
domain sebagai tema pola
tertentu

• Eksplorasi temuan pada
ruang, aktor, aktivitas,
perasaan di setiap respon
(observasi)

Proses

• Tafsir/Memaknai domain/istilah
spesifik yang muncul dari tema
pola

• Kepekaan memahami pada
intepretasi keadaan/situasi yang
muncul atas respon

• Mengungkap/menggali nilai atas
respon

• Rasionalisasi/menelaah tema
pola (sebab-akibat, kondiis,
interaksi, dli)

Outcome

• Potret
budaya/perilaku/bahasa
secara emic (peserta yang
diamati) & etic (peneliti)

• Kritik terhadap pola tertentu
• Desain kebutuhan perubahan

pola menjadi sebuah
konstruksi budaya/sosial



THANK YOU!


