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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Media Baru 

Menurut Flew dalam Mulyana and Muksin (2014), Media Baru disebut juga media 

digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, 

dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan 

melalui jaringan berbasis kabel optik broadband, satelit dan sistem transmisi gelombang 

mikro.  

Menurut Flew dalam Mulyana and Muksin (2014), media baru atau bentuk informasi 

digital sejenis, memiliki lima karakteristik: 

1. Manipulable: Informasi digital mudah diubah dan diadaptasi dalam berbagai bentuk, 

penyimpanan, pengiriman dan penggunaan. 

2. Networkable: Informasi digital dapat dibagi dan dipertukarkan secara terus-menerus 

oleh sejumlah besar pengguna diseluruh dunia. 

3. Dense: Informasi digital berukuran besar dapat disimpan di ruang penyimpanan kecil 

(contohnya USB flash disc) atau penyedia layanan jaringan. 

4. Compressible: Ukuran informasi digital yang diperoleh dari jaringan manapun dapat 

diperkecil melalui proses kompres dan dapat didekompres kembali saat dibutuhkan. 

5. Impartial: Informasi digital yang disebarkan melalui jaringan bentuknya sama dengan 

yang direpresentasikan dan digunakan oleh pemilik atau penciptanya. 

 

Selain itu, menurut Flew dalam Mulyana and Muksin (2014), untuk bisa disebut 

sebagai new media, sebuah medium harus memiliki (4C) dan 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: 

1. Computing and Information Technology:  

Untuk bisa disebut new media, sebuah medium (media massa) setidaknya harus 

memiliki unsur information, communication, dan technology di dalam tubuhnya. 

Tidak bisa hanya salah satunya saja. 

2. Communication Network:  

Sebuah new media harus memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah jaringan 

komunikasi antar penggunannya. 
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3. Digitized Media and Content:  

Yang tergolong relevan untuk disebut sebagai new media saat ini adalah apabila 

media massa tersebut mampu menyajikan sebuah medium dan konten yang sifatnya 

digital. 

4. Convergence:  

New media harus mampu berintegrasi dengan mediamedia lain (baik tradisional 

maupun modern) karena inti dari konvergensi adalah integrasi antara media yang satu 

dengan media yang lain.  

 

2.2  Pengertian Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki 

berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, 

media massa juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai 

informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar 

yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak bagi 

kehidupan masyarakatyang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada 

fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap 

individu. 

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi dalam Mulyawati (2018), bahwa pengertian 

media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap 

individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem terbatasi, 

daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi daftar 

koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem. 

Sedangkan menurut Keller, K. L., & Kotler (2012), media sosial adalahsarana bagi 

konsumen untuk berbagi informasi teks, gambar, video dan audio dengan satu sama lain 

dan dengan perusahaan dan sebaliknya. 

Menurut zarella dalam dalam Fauzi (2016), teknologi web baru memudahkan semua 

orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post 

di Blog, tweet, instagram, facebook, atau video di YouTube yang dapat direproduksi dan 

dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Pemasang iklan tidak harus membayar banyak 

uang kepada penerbit atau distributor untuk memasang iklannya. Sekarang pemasang 

iklan dapat membuat konten sendiri yang menarik dan dilihat banyak orang  
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2.1.1  Fungsi Media Sosial  

Menueut (Mappa 2020), Peran media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar 

dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. hal 

ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapaun fungsi media sosial 

diantaranya sebagai berikut:  

1. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. 

Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu 

sendiri. 

2. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluar interaksi sosial manusia 

dengan menggunakan internet dan teknologi web. 

3. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah  media siaran dari 

dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis 

antara banyak audience.  

 

Menurut Puntoadi (2011), pengguna media sosial berfungsi sebagai berikut:  

1. Keunggulan membangun personal branding melalui sosial media adalah tidak 

mengenal trik atau popularitas semu, karena audensilah yang menentukan. Berbagai 

media sosial menjadi media untuk orang berkomunikasi, berdiskusi dan bahkan 

memberikan sebuah popularitas di media sosial. 

2. Media sosial memberikan sebuah kesempatan yang berfungsi untuk berinteraksi 

lebih dekat dengan konsumen.  

3. Media sosial menawarkan sebuah konten komunikasi yang lebih individual.  

4. Melalui media sosial pula berbagai para pemasar dapat mengetahui kebiasaan dari 

konsumen mereka dan melakukan suatu interaksi secara personal, serta dapat 

membangun sebuah ketertarikan yang mendalam. 

 

2.1.2  Twitter 

Menurut Jagad (2020), Twitter merupakan sebuah layanan sosial media yang 

memungkinkan para pemilik akun bisa membaca, mengirim, maupun membalas pesan 

teks dari orang lain. Dimana untuk setiap teks yang dituliskan ini ada terbatas hanya 280 

karakter. Jumlah karakter tersebut sudah mengalami peningkatan dibandingkan pada saat 

pertama kali dirilis yakni hanya 140 karakter saja. Untuk menggunakan Twitter, tidak 
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harus mendaftarkan akun. Namun bagi pengguna yang tidak memliliki akun hanya dapat 

membaca atau menikmati gambar maupun kicauan (tweet) dari orang lain, sementara 

bagi pemilik akun Twitter bisa menulis, membagikan, memberikan like pada postingan 

orag lain melalui smartphone maupun laptop dan Komputer. 

 

Menurut Jagad (2020), beberapa fitur penting yang ada di twitter antara lain  

1. Kicauan (Tweet) 

Tidak hanya sekedar menuliskan teks saja, namun pengguna juga di izinkan untuk 

menambahkan foto, video, maupun konten gif kepada seluruh pengguna selama itu tidak 

melanggara aturan. Umumnya tweet yang diulis maupun bagikan di beranda Twitter ini 

bakalan bisa dilihat oleh umum, baik mereka yang memiliki akun ataupun tidak. 

2. Retweet 

Istilah Retweet ini berguna untuk membagikan ulang kiriman dari seorang pengguna 

Twitter ke beranda. Tidak hanya postingan orang lain, bahkan postingan yang terdahulu 

juga bisa di posting ulang atau dibagikan ke orang lain. 

3. Follow 

Pada media sosial twitter terdapat istilah seperti; Follow (Mengikuti), Followers 

(Pengikut), dan Unfollowing (Membatalkan pertemanan). FItur ini bertujuan agar 

pengguna bisa saling terhubung dengan pengguna lain lalu saling berkomunikasi di 

Twitter. 

4. Hashtag 

Hashtag atau Tagar ini merupakan sebuah kata frasa yang biasanya diawali dengan 

‘#’. Biasanya hal ini dipakai ini mengawali sebuah topic pembahasan yang lagi 

ngetrend. Selain itu, fungsi lain dari tagar ini memudahkan pencarian pengguna dalam 

sebuah topic maupun brand tertentu. 

5. Nama Pengguna 

Untuk melakukan tag pada akun seseorang di Twitter, maka perlu menambahkan 

‘@’ dibagian depan nama ID yang digunakan, contohnya seperti @agmhdy, @zlstudi, 

dan lain sebagainya. Penggunaan @ ini sangatlah penting, dan wajib untuk 

dicantumkan. 



 

10 
 

Menurut Jagad (2020), manfaat Twitter adalah sebagai berikut: 

1. Media Berbagi dan Bertukar Informasi 

2. Informasi yang Up to Date 

3. Media Hiburan 

4. Untuk Menggerakkan Masa 

Kelebihan dan kekurangan media sosial twitter menurut Jagad (2020): 

1. Beberapa Kelebihan Twitter sebagai berikut: 

a. Bisa Meningkatkan Brand Awareness maupun Followers 

b. Membangun Reputasi Baik Pada Produk 

c. Jarang Mengalami Down 

2. Kelemahan twitter sebagai berikut: 

a. Hashtag Terbatas 

b. Jumlah Teks yang Terbatas 

 

2.3  Gerakan Sosial Baru 

Menurut Sigh dalam Wicaksono (2020), Gerakan Sosial baru merupakan bagian dari 

gerakan sosial yang bertransformasi mengikuti moderenisasi zaman. Beberapa karakteristik 

gerakan sosial baru yang membuat berbeda dengan gerakan sosial lama adalah sebagai 

berikut: 

1. Ideologi dan Tujuan  

Gerakan sosial baru meninggalkan fanatisme ideologis yang melekat kuat pada 

gerakan sosial lama, gerakan sosial baru lebih menekankan pada penolakan asumsi-

asumsi mendasar yang dibawa oleh kelompok Marxian bahwa perjuangan dan 

pengelompokan didasari oleh konsep kelas (Wicaksono, 2020). 

2. Tata Kelola Organisasi 

Gerakan sosial baru lebih sering muncul diluar saluran politik, lebih sering 

menerapkan strategi yang disuptive, dan memobilisasi opini publik melalui cara-cara 

modern untuk mendapatkan legal standing dan daya tawar. Para penggiat gerakan 

sosial baru selalu merencanakan aksinya secara matang dengan dilengkapi berbagai 

atribut yang mewakili identitas perjuangannya (Wicaksono, 2020). 

3. Aktor di Balik Gerakan Sosial Baru 
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Aktor-aktor yang menaungi gerakan sosial baru berasal dari basis sosial yang 

berbeda-beda seperti gender, pendidikan, okupasi dan kelas. Mereka cenderung tidak 

terkategorikan oleh golongan tertentu seperti kaum proletar, petani, dan buruh 

sebagaimana gerakan sosial lama implementasikan. Mereka berjuang menembus 

sekat-sekat sosial demi kepentingan kemanusiaan, oleh karena itu gerakan sosial baru 

sangat berbeda dengan gerakan sosial lama yang mengangkat kaum marginal 

(Wicaksono, 2020). 

4. Area Bergerak 

Gerakan sosial baru tidak memiliki batasan tertentu untuk bergerak memperjuangkan 

apa yang seharusnya diperjuangkan. Mereka cenderung melewati sekat-sekat daerah 

hingga dataran nasional atau bahkan internasional, maka dari itu gerakan sosial baru 

lebih sering disebut gerakan transnasional (Wicaksono, 2020).  

Terdapat beberapa pendekatan teori dalam Gerakan Sosial Baru yang biasanya 

digunakan untuk membaca suatu gerakan sosial yaitu Teori Keluhan, Teori Struktur 

Kesempatan Politik, Teori Struktur Mobilisasi, dan Teori Proses Framing. Namun untuk 

membatasi pisau analisis pada penelitian, maka skripsi ini menggunakan pendekatan 

yang paling relevan, yakni Teori Proses Framing. 

Menurut Mappa (2020), dalam konteks komunikasi, framing dipandang sebagai 

sebuah teori dan sebuah proses. Hal ini ditegaskan dalam Dictionary of Mass 

Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang 

bagaimana pesan memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Sebagai salah satu 

teori komunikasi massa, teori framing kerapkali dikaitkan dengan teori agenda setting, 

karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian 

khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan 

digunakan untuk mengetahui efek media. 

Adapun yang menjadi dasar teori framing adalah bahwa suatu media memusatkan 

perhatian pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya ke dalam sebuah 

bidang makna. Sedangkan, sebagai sebuah proses, framing terletak pada empat unsur 

komunikasi atau komponen-komponen komunikasi atau elemen-elemen komunikasi 

yaitu pengirim, penerima, pesan, dan budaya. Teori framing bertujuan untuk 

mengidentifikasi berbagai skema bagaimana setiap individu memandang dunia (Mappa, 

2020). 
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Teori framing kini berkembang menjadi sebuah teori penting yang dapat diterapkan 

pada beberapa bidang utamanya dalam masyarakat media transnasional. Pengetahuan 

tentang teori framing sangat penting dalam perencanaan kampanye di media salah 

satunya dalam gerakan di media sosial (Mappa, 2020). 

Menurut Mappa (2020), juga menjelaskan bahwa ahli komunikasi melihat 

keberhasilan gerakan sosial ditentukan oleh keberhasilan dalam mengemas isu atau 

dikenal dengan framing. Semua gerakan sosial pasti melakukan proses framing, dan akan 

menentukan keberhasilan atau kegagalan dari gerakan sosial. Framing akan menentukan 

apakah seseorang merasa menjadi bagian dari isu dan masalah yang diperjuangkan, dan 

bersedia secara bersama-sama melakukan tindakan kolektif. 

 

Menurut Gamson dalam Mappa (2020), mengidentifikasi tiga jenis frame yang 

muncul berkaitan dengan gerakan sosial yaitu: 

1. Agregate frame, Frame ini merujuk kepada upaya mendifinisikan isu atau peristiwa 

sebagai masalah bersama. Keberhasilan gerakan sosial sangat tergantung kepada 

apakah isu yang diperjuangkan dipandang sebagai masalah bersama oleh public. 

2. Consensus frame, yang berkaitan dengan proses identifikasi individu sebagai bagian 

dari publik. Apakah individu teridentifikasi dengan isu tersebut.  

3. Collective action frame, Aspek ini berkaitan dengan konstruksi bahwa masalah hanya 

bisa diatasi dengan cara melakukan aksi protes secara bersama-sama supaya 

kekecewaan atau kemarahan tersebut bisa didengar oleh pengambil kebijakan, dan 

suatu kebijakan bisa diubah. Oleh karena itu, actor perubahan memiliki tugas penting 

mencapai perjuangan melalui pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan 

ketidakadilan yang diperjuangkan. 

 

Ciri-ciri Gerakan Sosial Baru adalah: 

1. Gerakan Sosial Baru membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ komunitas dan masyarakat 

guna melawan meningkatnya ekspansi aparatur negara agen-agen pengawasan dan 

kontrol sosial. Perlu disadari bahwa gerakan sosial baru bukanlah demi anarki, ia 

menyerukan sebuah kondisi sosial yang adil dan bermartabat bagi konsepsi kelahiran, 

kedewasaan, dan reproduksi makhluk manusia yang kreatif dan bersinergi dengan 

alam. 
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2. Secara radikal Gerakan Sosial Baru mengubah paradigma Marxis yang menjelaskan 

konflik dan kontradiksi dalam istilah kelas dan konflik kelas.  

3. Mengingat latar belakang kelas tidak menentukan identitas aktor ataupun penopang 

aksi kolektif, Gerakan Sosial Baru pada umumnya mengabaikan model organisasi 

serikat buruh industri dan model politik kepartaian. 

4. Struktur Gerakan Sosial Baru didefinisikan sebagai pluralitas cita-cita, tujuan, 

kehendak dan orientasi dan oleh heterogenitas basis sosial mereka. 

 

Dikutip dari Sosiologi.Info (2021) terdapat 3 Studi Paradigma Gerakan Sosial Baru: 

Paradigma Studi Gerakan Sosial Baru yang berarti sudut pandang yang menjadi bagian 

penting dalam melihat berbagai fenomena sosial masyarakat, termasuk juga memahami 

studi gerakan sosial baru. Berikut ini penjelasannya dari ketiga studi paradigma gerakan 

sosial baru yang secara singkat diuraikan yaitu: 

1. Ketegangan Struktural (Structural Strain Paradigm) 

Paradigma ini merupakan sebuah sudut pandang yang menempatkan ketegangan 

struktur. Dimana bentuk ketegangan pada tingkat lebih dari sekadar pengalaman individu. 

Ketegangan dalam konteks ini dipahami sebagai sebuah kondisi yang eksis secara 

obyektif dan menggambarkan suatu keadaan tegang antara aktor sosial yang berkonflik.  

2. Mobilisasi Sumber Daya (Resources Mobilization Paradigm) 

Paradigma mobilisasi sumber daya memusatkan perhatian gerakan masyarakat pada 

proses sistem mobilisasi yang terorganisir secara lebih rasional. Selanjutnya, juga yang 

lebih canggih, baik dari segi karakteristik, model-model, bahkan bentuk-bentuk gerakan 

yang diambil oleh para konstituen sebagai anggota dari gerakan sosial baru pada 

masyarakat kontemporer. Secara umum elemen-elemen kunci dari setiap gerakan ini 

adalah organisasi-organisasi gerakan bukan individu-individu organisasi. Organisasi ini 

merupakan penggerak dari sebuah gerakan sosial organisasi-organisasi. Gerakan ini juga 

mencoba menjangkau para konstituen dan menghimpun para pengikut sebanyak 

mungkin. 

3. Berorientasi Identitas 

Paradigma berorientasi identitas lebih menekankan basis perspektif mereka pada soal 

peranan identitas yang melandasi semangat individu dalam suatu gerakan. Paradigma 

berorientasi identitas mengajukan asumsi dan mengurai pokok pertanyaan mendasar 
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seputar pada masalah integrasi dan solidaritas. Gerakan ini tidak senantiasa 

mengekspresikan kalkulasi strategis terhadap musuh-musuh ia menggerakkan sesuatu 

yang lain. 

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan baik 

dari topik penelitian, konsep penelitian, serta hasil penelitian. Selain itu, penelitian 

terdahulu berfungsi sebagai pedoman sumber agar menghindari plagiarisme. Berikut 

terdapat penelitian terdahulu terkait penelitian yang tidak jauh topik serta konsep penelitian 

yang digunakan oleh penulis. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dalam dilihat dalam 

Tabel 2.2 dibawah ini: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

No Nama/Thn/Judul Metode 

Penelitian 

Hasil 

1  Mulyana dan 

Muksin 

 (2014)  

 “Peran Media 

Sosial Twitter 

dalam membentuk 

Gerakan Sosial 

#MelawanAsap di 

RIAU” 

 Jurnal terbitan 

Seminar IQRA 

Universitas 

Surabaya 

 

Pendekatan 

penelitian 

tersebut 

adalah 

kualitatif 

dengan 

metode 

penelitian 

Deskriptif. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 

Twitter berperan dan memiliki kekuatan 

besar dalam membentuk gerakan sosial 

yakni gerakan #MelawanAsap dalam 

upaya menyampaikan kekecewaan dan 

menyuarakan penderitaan masyarakat 

terhadap kabut asap di Riau. 
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2  Herdita 

Mulyawati 

 (2018) 

 “New Media 

dalam Gerakan 

Sosial (Studi 

Kasus pada 

Pemanfaatan 

Instagram dan 

Website dalam 

gerakan sosial 

memberi dengan 

membeli oleh 

Komunitas 

Regional 

Ketimbang 

Ngemis Jakarta)” 

 Jurnal terbitan 

Repository 

Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa 

Penelitian 

tersebut 

merupakan 

jenis 

penelitian 

kualitatif 

dengan 

metode studi 

kasus 

deskriptif dan 

paradigma 

post-positivis. 

Pemanfaatan media baru Instagram dan 

Website yang dilakukan Ketimbang 

Ngemis Jakarta pada tahap kemunculan 

berupa (1) penyebaran isu dengan pesan 

persuasif, (2) penulisan caption dan 

pembagian waktu posting, (3) adanya 

kuis atau challage. Pada tahap 

pengabungan berupa (1) postingan Live- 

report, (2) partisipasi public figure atau 

Selebgram, (3) pengunaan fitur Hastag. 

Pada tahap formalisasi berupa (1) 

pembuatan halaman Website, (2) 

instalive dan instastory. Dan pada tahap 

hasil atau penurunan berupa  

(1) perubahaan tampilan feed Instagram, 

(2) memperbanyak tampilan artikel pada 

halaman Website. Dimana, dalam 

pemanfatan instagram dan website yang  

dilakukan Ketimbang Ngemis Jakarta 

memberikan dampak yang positif baik 

bagi para followers maupun bagi sosok 

mulia yang merasa terbantu dan 

diapresiasi. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mulyana 

and Muksin (2014), adalah terletak pada subjek penelitian dan objek penelitian. Meski 

penelitian ini dengan penelitian Mulyana and Muksin (2014), sama-sama membahas tentang 

tranding topic hashtag di twitter dan gerakan sosial, perbedaan jelas terletak pada hastag 

tranding topic yang kami gunakan, karena hastag tranding topic yang digunakan penelitian 

terdahulu merupakan fenomena hangat yang sedang terjadi pada tahun 2015-2017 tentang 

terlambatnya respon pemerintah dalam menanggulangi kebakaran di Riau, sedangkan 

penelitian saat ini menggunakan hastag tranding topic di twitter yang fenomenanya terjadi 
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pada awal tahun 2022. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mulyawati (2018), terletak pada fokus penelitian yang digunakan. Meskipun penelitian ini 

dengan penelitian Mulyawati (2018), sama-sama membahas tentang gerakan sosial, fokus 

penelitian Herdita Mulyawati membahas tentang studi kasus pada pemanfaatan Instagram 

dan Website. Hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang 

peran media sosial twitter. Bukan hanya fokus penelitian saja yang berbeda, subjek 

penelitian, objek penelitian yang digunakan juga berbeda. 

 

2.5  Kerangka Pikir 

Kerangka konsep adalah tahapan dimana penulis dapat menggambarkan rancangan dan 

strategi penelitian ini akan di jalankan. Kerangka berpikir merupakan alur yang peneliti 

gunakan sebagai skema pemikiran berdasarkan Fenomena yang melatar belakangi 

penelitian ini. Kerangka pemikiran ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

 

Isu deklarasi Presiden Joko Widodo tiga periode sangat gencar didengar melalui 

siaran TV maupun media koran dan media online sudah dari awal tahun 2022 lalu. Isu-

Isu Deklarasi 

Jokowi Tiga 

Periode 

New Media  
Media Sosial 

Twitter 

#WajibLengserkanJokowi 

Gerakan Sosial Baru 

#WajibLengserkanJokowi 

Teori Proses Framing 

1. Agregate Frame 

2. Consensus Frame 

3. Collective Action 
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isu tersebut memancing seluruh kalangan masyarakat untuk menyuarakan aksinya 

melalui media sosial terutama yang sangat gencar adalah media sosial twitter. Banyak 

hastag yang viral ditengah kondisi yang dialami masyarakat, hastag kenaikan BBM 

(#pertalite), hastag kenaikan pajak (#Pph), hastag kenaikan minyak goreng 

(#minyakgoreng). Pengguna twitter mengkritik dan menyuarakan aksinya melalui media 

sosial twitter. Ditengah banyak keluhan masyarakat isu Jokowi tiga periode muncul lagi 

melalui rencana deklarasi Kepala Desa (Kades), kemudian muncul hastag baru yang 

kemudian viral ditwitter yaitu #Kades. Tanggal 30 Maret mulai viral hastag wajib 

lengserkan jokowi (#WajibLengserkanJokowi).  

 

Gambar 2. Hastag viral di twitter tanggal 30 Maret 2022 

Berdasarkan hal diatas peneliti mengangkat #WajibLengserkanJokosi dalam suatu 

bentuk karya ilmiah. Alasan penelitian ini mengangkat #WajibLengserkanJokowi 

dibandingkan hastag yang lain karena hastag wajib lengserkan jokowi kemunculan awal 

langsung menembus 10rb cuitan dan hastag wajib lengserkan jokowi mampu bertahan 

lebih dari dua hari di kolom tranding topic di twitter, selain itu hastag-hastag yang viral 

di twitter sebelumnya merupakan sumber-sumber dari permasalahan mengenai hastag 

wajib lengserkan jokowi ini. Dari hal ini media sosial twitter memainkan peran untuk 
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membuat suatu gerakan sosial. Suatu gerakan sosial terbentuk secara alami dari 

masyarakat tanpa adanya siapa pemimpinnya, apa nama organisasinya, tanpa wujud 

organisasinya. Gerakan sosial ini hanya fokus untuk kepentingan masing-masing 

individu, oleh sebab itu gerakan sosial ini termasuk kedalam Gerakan Sosial Baru (new 

social movement). Terdapat beberapa pendekatan teori dalam Gerakan Sosial Baru yang 

biasanya digunakan untuk membaca suatu gerakan sosial. Namun untuk membatasi 

pisau analisis pada penelitian, maka skripsi ini menggunakan pendekatan yang paling 

relevan, yakni Teori Proses Framing, dimana Menurut Gamson dalam Mappa (2020), 

mengidentifikasi tiga jenis frame yang muncul berkaitan dengan gerakan sosial yaitu: 

(1) Agregate frame, Frame ini merujuk kepada upaya mendifinisikan isu atau peristiwa 

sebagai masalah bersama. Keberhasilan gerakan sosial sangat tergantung kepada apakah 

isu yang diperjuangkan dipandang sebagai masalah bersama oleh public; (2) Consensus 

frame, yang berkaitan dengan proses identifikasi individu sebagai bagian dari publik. 

Apakah individu teridentifikasi dengan isu tersebut; (3) Collective action frame, Aspek 

ini berkaitan dengan konstruksi bahwa masalah hanya bisa diatasi dengan cara 

melakukan aksi protes secara bersama-sama supaya kekecewaan atau kemarahan 

tersebut bisa didengar oleh pengambil kebijakan, dan suatu kebijakan bisa diubah. Oleh 

karena itu, actor perubahan memiliki tugas penting mencapai perjuangan melalui 

pembentukan framing atas masalah-masalah sosial dan ketidakadilan yang 

diperjuangkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


