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BAB II 

LANDASAN PUSTAKA 

2.1 Jejaring Sosial  

 Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-

simpul (yang umumnya adalah individu atau organisasi) yang diikat dengan satu 

atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-

lain. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul 

dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan 

adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar 

simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa 

jaringan jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga 

hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara 

memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang 

individu dalam mencapai tujuannya. suatu jaringan jejaring sosial adalah peta 

semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula 

digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering 

digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai 

titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya (Wikipedia). 

Istilah jejaring sosial pertama kali diperkenalkan oleh Professor J.A 

Barnes pada tahun 1954. Jejaring sosial merupakan sebuah sistem struktur sosial 

yang terdiri dari elemen-elemen individu atau organisasi. Jejaring sosial ini akan 

membuat mereka yang memiliki kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang 

telah dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga bisa saling berhubungan 

(pengertianahli.com). 

2.2 Twitter 

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Twitter Inc., yang menawarkan jaringan sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan Tweets 
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(Twitter, 2014). Mikroblog adalah salah satu jenis alat komunikasi online dimana 

pengguna dapat memperbarui status tentang mereka yang sedang memikirkan dan 

melakukan sesuatu, apa pendapat mereka tentang suatu objek atau fenomena 

tertentu. Tweets adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada 

halaman profil pengguna. Tweets bisa dilihat secara publik, namun pengirim dapat 

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

melihat Tweets pengguna lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (follower).  

Tidak seperti Facebook, LinkedIn, dan MySpace, Twitter merupakan 

sebuah jejaring sosial yang dapat digambarkan sebagai sebuah graph berarah 

(Wang, 2010), yang berarti bahwa pengguna dapat mengikuti pengguna lain, 

namun pengguna kedua tidak diperlukan untuk mengikutinya kembali. 

Kebanyakan akun berstatus publik dan dapat diikuti tanpa memerlukan 

persetujuan pemilik..  

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima Tweets melalui situs 

Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan 

singkat (SMS) yang tersedia di negara-negara tertentu (Twitter, 2014). Pengguna 

dapat menulis pesan berdasarkan topik dengan menggunakan tanda # (hashtag). 

Sedangkan untuk menyebutkan atau membalas pesan dari pengguna lain bisa 

menggunakan tanda @.  

Pesan pada awalnya diatur hanya mempunyai batasan sampai 140 karakter 

disesuaikan dengan kompatibilitas dengan pesan SMS, memperkenalkan 

singkatan notasi dan slang yang biasa digunakan dalam pesan SMS. Batas 

karakter 140 juga meningkatkan penggunaan layanan memperpendek URL seperti 

bit.ly, goo.gl, dan tr.im, dan jasa hosting konten, seperti Twitpic, Tweephoto, 

memozu.com dan NotePub untuk mengakomodasi multimedia isi dan teks yang 

lebih panjang daripada 140 karakter (Twitter, 2014). Twitter menggunakan bit.ly 

untuk memperpendek otomatis semua URL yang dikirim-tampil. Fitur yang 

terdapat dalam Twitter, antara lain: 
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1. Laman Utama (Home)  

Pada halaman utama kita bisa melihat Tweets yang dikirimkan oleh orang-orang 

yang menjadi teman kita atau yang kita ikuti ( following).  

 

2. Profil (Profile)  

Pada halaman ini yang akan dilihat oleh seluruh orang mengenai profil atau data 

diri serta Tweets yang sudah pernah kita buat.  

 

3. Followers  

Pengikut adalah pengguna lain yang ingin menjadikan kita sebagai teman. Bila 

pengguna lain menjadi pengikut akun seseorang, maka Tweets seseorang yang ia 

ikuti tersebut akan masuk ke dalam halaman utama.  

 

4. Following  

Kebalikan dari pengikut, following adalah akun seseorang yang mengikuti akun 

pengguna lain agar Tweets yang dikirim oleh orang yang diikuti tersebut masuk ke 

dalam halaman utama. 

  

5.  Mentions  

Biasanya konten ini merupakan balasan dari percakapan agar sesama pengguna 

bisa langsung menandai orang yang akan diajak bicara. 

  

6. Favorite  

Tweets ditandai sebagai favorit agar tidak hilang oleh halaman sebelumnya.  

 

7. Pesan Langsung (Direct Message)  

Fungsi pesan langsung lebih bisa disebut SMS karena pengiriman pesan langsung 

di antara pengguna.  
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8. Hashtag  

Hashtag “#” yang ditulis di depan topik tertentu agar pengguna lain bisa mencari 

topik yang sejenis yang ditulis oleh orang lain juga. 

 

9. List  

Pengguna Twitter dapat mengelompokkan ikutan mereka ke dalam satu grup 

sehingga memudahkan untuk dapat melihat secara keseluruhan para nama 

pengguna (username) yang mereka ikuti (follow).  

 

10. Topik Terkini (Trending Topic)  

Topik yang sedang banyak dibicarakan banyak pengguna dalam suatu waktu yang 

bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


