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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian teori  

Pembahasan kerangka teoritis ini bertujuan untuk mempertahankan atau 

menjelaskan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

Kerangka teoritis memuat teori-teori yang akan mempermudah menjawab 

permasalahan dalam teori. Dari kerangka teoritis inilah konsep operasional 

dirumuskan dan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dilapangan. 

1. Eksistensi  

Kata eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai hal berada atau keberadaan. Jika diaplikasikan dalam 

eksistensi diri yang digunakan dalam diri remaja untuk menggunakan media 

sosial sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi diri. Eksistensi diri diartikan 

sebagai usaha individu dalam mendapatkan pengakuan oleh orang lain tentang 

keberadaan dirinya. Dengan menggunakan media sosial, setiap individu 

berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang eksistensi 

dirinya. Banyak cara yang dilakukan oleh individu Untuk mendapatkan 

pengakuan dari orang lain.
9
 

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, 

eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu excitence; dari bahasa latinexistere 

yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata ex 

berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau timbul. Beberapa 

pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang 

memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di 

dalam menentukan bahwa sesuatu itu ada. Berbeda dengan esensi yang 

menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu seseuatu dengan 

kodrat inherennya).
10

 

                                                             
9
Alboin Leonard PS, Media Sosial Untuk Eksistensi Diripada Mahasiswa Fisip Uns 

Tahun Ajaran 2015/2016,  (Skripsi universitas sebelas maret 2016) 
10

Alboin Leonard PS, “Media Sosial Untuk Eksistensi Diripada Mahasiswa Fisip Uns 

Tahun Ajaran 2015/2016, (Skripsi universitas sebelas maret 2016) 
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Eksistensi manusia adalah suatu proses yan dinamis, suatu “menjadi” 

atau “mengada”. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni 

existere, yang artinya “ke luar dari”, melampaui atau mengatasi darinya 

sendiri. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku atau terhenti melainkan lentur atau 

kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, 

tergantung pada kemampuan individu dalam mengaktualisasikan potensi-

potensinya. Oleh sebab itu arti atau istilah eksistensi analog dengan kata kerja 

bukan  kata benda. 

Eksistensi adalah pemberian makna. hal itu sesuai dengan hakikat 

kesadaran manusia itu sendiri sebagai intensionalitas, yang selalu mengarah ke 

luar darinya dan melampaui darinya (transendensi). Manusi tidak bersifat 

imanen ( terkurung dalam dirinya sendiri), melainkan transenden keluar atau 

melampaui dirinya sendiri). Namun berkat transendensinya itulah manusia 

menjadi manusia. Manusia tidak pernah puas dengan lingkingan yang sudah 

ada yang di berikan alam kepadanya. Realitas yang semula objektif lalu di beri 

makna sebjektif, sesuai dengan kebutuhannya. realitas yang semula liar dan 

tak terkendali menjadi dunia yang bisa di jinakkan dan di kendalikan. realitas 

yang semula mungkin menyakitkan  dan tidak menyenangkan, di upayakan 

untuk menjadi dunia yang menyehatkan dan menyenangkan.
11

 

Sementara itu dalam menggunakan media sosial, seseorang memiliki 

motif atau latar belakang yang menyebabkan dia menggunakan media sosial. 

Untuk meningkatkan eksistensi di butuhkan profesionalsisme terhadap sauatu 

hal yang kita kerjakan supaya mendapat  pengakuan dari orang lain tengtang 

siapa kita ataupun  apa kemampuan yang kita miliki.
12

 

Profesional adalah suatu paham yang mencitrakan dilakukannya 

kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang 

tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima 

panggilan tersebut dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan 

                                                             
11

Abidin Zaenal,Analisis Eksistensial: Sebuah Pendekatan Alternatif(jakarta: Pt raja 

grafindo persada 2007) hlm 16 
12

Andi Susilo Putro, Peran media sosial bagi komunitas fotografi kelas pagi,(Skripsi 

Universitaas Gajah Mada yogya karta 2014) 



 9 

pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah 

gelapnya kehidupan
13

 

Biasanya dicirikan dengan orang yang mempunyai profesi atau 

pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan 

suatu keahlian yang tinggi. Bisa juga dikatakan bahwa seorang profesional 

adalah seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu 

atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu menurut keahliannya, 

sementara orang lain melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk 

bersenang-senang maupun untuk mengisi waktu luang. Profesionalisme 

biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap 

eksekutif yang baik. 

Begitu juga dengan fotografer atau sebuah komunitas fotografi, mereka 

berlomba-lomba untuk menampilkan dan membuat branding tentang dirinya 

kepada dunia luar. Melalui berbagai foto, video, pernyataan yang ada di media 

sosial, seseorang ingin mengungkapkan kepada orang lain bahwa inilah 

dirinya. Tidak jarang pula bahkan seseorang bisa bertindak berlebihan untuk 

sekedar menunjukan eksistensi dirinya kepada orang lain.  

Pada dasarnya untuk melihat eksistensi di media sosial harus dari 

unsur idealisme dankomersialisme. Dimana sebagai media yang berlandas 

idealisme, makamedia yang bersangkutan harus jelas dalam menjalankan visi 

dan misinya. sebagai lembaga komersialisme yang berorientasi bisnis maka 

harusmemiliki financial kuat, penghasilan yang memadai serta ditunjang 

olehsumber daya manusia yang lebih profesional. Sedangkan pengakuan serta 

apresiasi dari masyarakat penggunamerupakan bentuk penghargaan atau 

penilaian yang berkaitan dengansegala hal terhadap media tersebut, bentuk 

kepedulian masyarakat.Dari konsep diatas dapat penulis analisa,bahwa hakikat 

eksistensi sesungguhnya adalah keaksahan dan bentuk keunikan yang dalam 

aplikasi keilmuan. Keberadaanya bukan sekedar wujud. Melainkan menjadi 

porsiyang berhak untuk dapat diakui. 

                                                             
13

http://fitriloissun.blogspot.co.id/2010/05/etika-dan-profesionalisme-dalam_2715.html, 

diakses 20 juni 2017 
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Dari penjelsan diatas dapat kita simpulkan bahwa eksistensi adalah 

usaha seseorang atau atau komunitas untuk mendapatkan pengakuan dari 

orang banyak atau masyarakat luas tentang keberdaannya atau juga profesi 

yang  di tekuninya sehingga bisa di terima di masyarakat.Pada penelitian ini 

berupaya melihat eksistensi Komunitas Fotografi Pekanbaru Dalam media 

sosialdi tengah perkembangan teknologi yang memunculkan banyaknya 

komunitas komunitas baru yang ada di Pekanbaru, yang mana KFP 

memberikan kemudahan dalam menikmati sajian hiburan, Pengetahuan 

seputar fotografi, dan ini tentunya akan membawa dampak posistif kepada 

publik 

2. Media sosial 

Media adalah alat atau sarana yang di gunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator ke kepada kalayak. Pakar pisikologi memandang 

bahwa dalam komunikasi antar manusia, media yang paling dominan dalam 

berkomunikasi adalah panca indra manusia, seperti mata, telinga. Pesan pesan 

yang di terima panca indra selanjutnya di proses dalam pikiran manusia untuk 

mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum di nyatakan 

dalam tindakan.
14

 

Media digital menggambarkan semua bentuk media komunikasi, 

media digital yang mirip dengan media tradisional, namun tetap berbeda 

dalam semua media massa pada saat ini, tngkat intensitas perubahan berarti 

semua industri media berubah secara bersamaan.
15

 

Berikut ini adalah defenisi dari media sosial yang berasal dari berbagai 

literatur penelitian: 

1. Menurut Mandiberg (2012), media sosial adalah media yang mewadahi 

kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (User 

generated content). 

2. Menurut Shirky (2008) media sosial dan perangkat lunak sosial 

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi 

                                                             
14

 Prof.Dr.H.Hafied Cangra,Msc ,Pengantar Ilmu Komunikasi”. (Pt Rajagrafindo 

persada.2010), hlm 44. 
15

Shirley Biagi,Media/impac Pengantar Media Massa, (salemba humanika.2010), hlm 21. 
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(toshare), bekerja sama (toco-operate) di antara pengguna dan melakukan 

tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka 

institusional maupun organisasi. 

3. Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak 

yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, 

berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi 

atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user 

generatedcontent (UGC) di mana konten di hasilkan oleh pengguna, 

bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa. 

4. Menurut Van Djik (2013), media sosial adalah platform media yang 

menfokuskan pada eksistensi  pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat di lihat 

sebagai medium (Fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar 

pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial. 

5. Meike dan Young (2012) mengartikan kata media sosial sebagai 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagai di 

antara individu (to be shared one –to-one) dan media publik untuk 

berbagai kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa defenisi 

media sosial adalah “medium” dari internet yang memungkinkan pengguna 

mereprentasikan darinya maupun beriteraksi, bekerja sama, berkomunikasi 

dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.
16

 

Sebuah studi University of Georgia menunjukkan bahwa situs jaringan 

sosial online seperti Facebook mungkin menjadi alat yang berguna untuk 

mendeteksi apakah seseorang adalah seorang narsisi. penemuan bahwa orang 

yang narsis menggunakan Facebook dalam mempromosikan diri dengan cara 

yang dapat diidentifikasi oleh orang lain, kata penulis utama Laura Buffardi, 

mahasiswa program doktor bidang psikologi yang turut menulis penelitian 

dengan associate professor W. Keith Campbell.
17

 

                                                             
16

 Dr. Rulli Nasrullah ,Media Sosial, ( Bandung: Simbiosa Rekatama Media 2015) hlm 11 
17

 Alboin Leonard PS, Media Sosial Untuk Eksistensi Diripada Mahasiswa Fisip Uns 

Tahun Ajaran 2015/2016 (Skripsi universitas sebelas maret 2016)  
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Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan dari adanya 

internet. Melalui media sosial, seseorang dapat saling terhubung dengan setiap 

orang yang tergabung dalam media sosial yang sama untuk berbagi informasi 

dan berkomunikasi. Media sosial memiliki sifat yang lebih interaktif apabila 

dibandingkan dengan bentuk media tradisional seperti radio maupun televisi. 

Melalui media sosial, kita dapat secara langsung berinteraksi dengan orang 

lain, baik melalui komentar dalam media sosial maupun dengan sekedar 

memberikan tanda like pada setiap postingan seseorang.  Menurut Andreas 

Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah 

kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology dan 

teknologi web dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated 

content.   

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media 

siber. karena itu, melihat media sosial yang ada tidak jauh berbeda dengan 

karakteristik yang dimiliki oleh media siber. Bahkan, Gene dan Beer (2008) 

secara khusus meberikan konsep kunci untuk memahami media siber 

(cybermedia) dan bagaimana karakteristiknya. Meski karateristik media siber 

bisa di lihat melalui media sosial, media sosial memiliki karakteristik khusus 

yang tidak dimiliki oleh beberapa jenis media siber lainnya.ada batasan-

batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh beberapa jenis media 

siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya 

dimiliki oleh media sosial di banding dengan media lainnya. Salah satunya 

adalah media sosial beranjak dari pemahaman bagaimana media tersebut di 

gunakan sebagai sarana sosial di dunia virtual. Bukan berarti tidak ada 

karakter umum atau makro, hanya pembahasan karakteristik media sosial ini 

dipandang perlu untuk melihat perbedaannya dengan media lainnya.
18

 

Web menjadi platform dasar media sosial. Media sosial ada dalam 

berbagai bentuk yang berbeda, termasuk sosial network, forum internet, 

weblogs, sosial blogs, micro blogging, wikis, podcasts, gambar, video, ratting, 

dan bookmark sosial.  

                                                             
18

Dr. Rulli Nasrullah , Media Sosial, ( Bandung: Simbiosa Rekatama Media 2015) hlm15 
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Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. 

Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi 

sosial yang lebih santai, tidak serius, kadang-kadang banyakmengandung unsur-

unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan. Sebab itulah, penyebaran 

program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini. Tentu saja, yang 

disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini.Beberapa aplikasi yang 

cukup populer di Indonesia antara lain Pinterest, Picasa, Flickr dan Instagram, 

facebook twitter dan blog.
19

 

1. Instagram 

Aplikasi instagram hanya bisa dijalankan padaperangkat mobile seperti 

smartphone. Aplikasi iniadalah jaringan sosial berbagi foto dan video 

sepertiprogram-program lainnya. Hanya saja, yang paling membedakanadalah, 

tampilan foto Instagrammemiliki ciri khas dengan “bingkai” persegi. 

Instagram diciptakan oleh Kevin Systrom danMike Krieger dan diluncurkan 

pada Oktober 2010.Nama Instagram, menurut mereka, merupakangabungan 

dari “instant camera” dan “telegram”.Instagram kini dapat diinstal pada 

beragam sistem operasi telefon genggam, mulai dari Apple AppStore, Google 

Play dan Windows Phone Store.
20

 

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi 

aplikasi ini. Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid 

yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga 

dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam 

tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” berasal dari kata “telegram”, 

dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi 

kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat 

mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, sehingga informasi 

yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena itulah 

Instagram berasal dari instan-telegram. 

                                                             
19

R. Sudiatmoko, Media Sosial, (Pusat Kementrian Humas Ri 2014). Hlm 82-85 
20

R. Sudiatmoko, Media Sosial, (Pusat Kementrian Humas Ri 2014). Hlm hlm 84 
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2. Facebook 

Facebook adalah suatu  situs jejaring sosial yang dapat  di jadikan 

tempat untuk menjalin hubungan pertemanan dengan seluruh orang yang ada 

di belahan dunia untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. 

Facebook merupakan situs pertemanan yang dapat di gunakan oleh manusia 

untuk bertukar informasi, berbagi foto, video, dan lainya. 

3. Twitter 

Twitter merupakan salah satu jejaring sosial yang paling mudah 

digunakan karena hanya memerlukan waktu yang singkat tetapi informasi 

yang di sampaikan dapat langsung menyebar secara luas. 

Media sosial adalah salah satu perkembengan teknologi yang memiliki 

andil besar dalam memberikan kemudahan bagi manusia untuk 

berkomumikasi dan bersosialisasi. Diawali dengan era friendster, dan my 

space, dan era facebook, twitter, serta yang terbaru google plus , instagram, 

blogger dan lain-lain. 

Media ini banyak memicu perubahan manusia dalam bersosialisasi. 

Hal ini sesuai dengan tujuan awal mengapa media sosial di buat, yaitu untuk 

memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain 

di seluruh dunia untuk mencari teman baru, pasangan hidup, bahkan berbisnis. 

Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media brodcast, 

maka media sosial menggunakan internet. media sosial mengajak siapa saja 

yang tertartik untuk berpartisipasi dengan memberikan konstribusi dan 

feedback secara terbuka, memberikan komentar, serta membagikan informasi 

dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. 

Saat ini teknologi internet dan mobile phone semakin maju, maka 

media sosial pun ikut bertumbuh dengan pesatnya. Kini untuk mengakses 

facebook atau twitter, instagram dan lain-lain bisa dilaukan dimana saja, 

kapan saja dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya 

orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan fenomena besar terhadap 

arus informasi, tidak hanya di negara negara maju, tetapi juga di indonesia. 

Karena media sosial saat ini mulai tampak menggantikan peran media massa 
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konvensional dalam menyebarkan informasi. Kehadiran jejaring sosial dalam 

kehidupan masyarakat saat ini membawa perubahan besar dalam hal 

berkomunikasi. Melalui jejaring sosial seseorang dapat melakukan kegiatan 

komunikasi sekaligus sebagai tempat untuk peningkatan eksistensi diri. Di 

dalam Path, pengguna sebagai seorang aktor yang memainkan peran yang 

sesuai dengan kesan yang dia harapkan. Ketika pengguna ingin memperoleh 

kesan sebagai seorang yang memiliki eksistensi tinggi, maka dia akan terus 

menampilkan gambaran diri yang dapat menunjukkan eksistensinya.  

 Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Media sosial 

merupakan meduim digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang waktu para 

penggunaya berinteraksi. Nilai nilai yang ada di masyarakat maupun 

komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. 

namun pada dasarnya, beberapa akademisi yang meneliti internet melihat 

bahwa media sosial adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata , seperti 

plagiarisme. Dalam banyak kasus, sumber awal sebuah konten di internet 

tidak di ketahui sehingga dapat di pergunakan oleh pengguna lain dan 

dipublikasikan di media sosial miliknya (copy paste). Nilai-nilai ini tetap 

berlaku di media sosial dan sanksi maupun hukuman terhadap pelanggran ini 

tetap ada walaupun tidak dalam bentuk fisik. 

3. Komunitas Fotografi pekanbaru (KFP) 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi 

pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya 

kesamaan interest atau values.
21

 

Dalam perspektif ilmu sosial , banyak teori yang membahas mengenai 

apa itu komunitas. Dari teori-teori tersebut ada kesamaan aspek dan defenisi 

komunitas yang bisa di dekati dengan konsep sebagai berikut: 

1. Komunitas lahir dan di bentuk dari sekelompok orang. 

2. Terbentuknya komunitas dan orang-orang itu berdasarkan adanya 

kesamaan atau tujuan. 

                                                             
21

Kertajaya Hermawan, Arti Komunitas, (gramedia pustaka utama 2008), hlm 21. 
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3. Terdapatnya interaksi secara sosial di antara anggota kelompok. 

4. Adanya wilayah-wilayah individu yang terbuka untuk anggota kelompok 

lainnya. 

Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) adalah salah satu komunitas 

fotografi besar di Pekanbaru yang banyak memiliki anggota dari berbagai 

kalangan. Disana mereka dapat berbagi info tentang fotografi antara satu 

dengan yang lainnya, sistem requitmennya yang simpel, memudahkan setiap 

orang yang ingin bergabung dengan komunitas tersebut.
22

 

Perkembangan fotografi di bumi lancang kuning. Provinsi riau sangat 

pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Fenomena itu dipicu oleh lahirnya 

komunitas yang merangkul para peminat, pekerja,dan penghobi fotografi yang 

berada di pekanbaru, ibu kota provinsi riau. 

Wadah yang bernama Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) ini resmi 

di dirikan pada april 2006. Saat ini sudah terdaftar 178 orang sebagai 

anggotanya. Sebagai sebuah komunitas, anggota KFP tidak terbatas pada satu 

atau dua profesi saja. tercatat mulai dari pelajar, mahasiswa, pengusaha, 

karyawan swasta, pegawai negri sipil, dosen, fotografer profesional, dan 

lainnya. 

KFP berawal dari ide dan keinginan beberapa orang pekerja dan 

penghobi foto. Ide itu kemudian didiskusikan dengan menghasilkan rumusan 

membentuk sebuah komunitas fotografi. Rumusan itu coba di tawarkan 

kepada pekerja dan penghobi foto lainnya, yang mendapat sambutan yang 

sangat positif. Hingga ketika di resmikan, KFP sudah beranggotakan 25 orang, 

cukup banyak untuk sebuah kota yang fotografinya baru berkembang seperti 

Pekanbaru.
23

 

Beberapa kegiatan mulai dilakukan untuk mendongkrak pengetahuan 

tentang fotografi warga Pekanbaru. Misalnya pameran foto bertemakan wajah 

Pekanbaru, yang diadakan dalam rangka ikut memeriahkan hari ulang tahun 

kota Pekanbaru ke 21 pada tahun 2006 lalau. Kegiatan yang menghadirkan 

                                                             
22

 Surya Yoga Sugama, Respon Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) Terhadap 

Tayangan Mata Lensa Di Antv,( Skripsi Uin suska riau 2015) 
23

Arsip komunitas fotografi pekanbaru (KFP) 
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fotografer Oscar Matullah yang mendapat apresiasi positif dan membawa 

perkembangan baru bagi dunia fotografi di Pekanbaru, setidaknya di 

indikasikan dengan bertambahnya Jumlah anggota KFP ketika usai pameran 

diadakan.Untuk mengasah dan terus meningkatkan pengetahuan fotografi 

seluruh anggota KFP, diadakan workshop dan lomba foto. Selain itu di gelar 

pertemuan rutin yang berlangsung hingga saat ini. 

Perkembangan dunia internet ikut pula memacu pertambahan anggota 

dan perkembangan kemampuan teknis fotografi anggota KFP. Situs fotografi 

fotografer.net memberi andil cukup besar. semangat anggota KFP untuk 

membuat foto dengan kualitas yang baik terus terpacu, Sebagai wadah bagi 

para penggiat dan penghobi fotografi di Pekanbaru, keberadaan KFP di 

harapkan memberikan manfaat, khususnya anggotanya dan perkembangan 

fotografi di Pekanbaru. Itulah antara lain target internal KFP. Sementara itu, 

KFP terus pula melakukan berbagai kegiatan dan upaya memajukan fotografi 

hingga tercapainya pemahaman masyarakat di Pekanbaru terhadap fotografi 

sebagai suatu seni dan hasil karya yang bernilai tinggi.
24

 

Keberagaman latar belakang anggota dengan pengetahuan fotografi 

yang berbeda pula, tidak membuat perkembangan KFP tersendat. Berbagai 

pengetahuan sesama anggota adalah kunci utamanya. Senior dan junior hanya 

sebutan karena ada yang lebih dahulu bergabung dan ada yang belakangan. 

Hal itu di ingatkan terus oleh para penggagas awal pembentukan KFP yaitu 

Arza Aibonotika, Albert Bachtiar, Iswhyudi, Julian Sitompul, dan Amriyadi. 

Nama terakhir inilah yang menggawangi KFP hingga berjalan dua tahun lebih 

pengurusan. Saat ini KFP di pimpin oleh Eka Dhana Saputra. Komunitas 

Fotografi Pekanbaru(KFP) tergolong rajin melakukan hunting dan pemotretan. 

Baik yang di gagas langsung oleh pengurus  maupun perorangan anggota 

KFP. Hunting ke berbagai daerah ke Riau dan Sumatra Barat, memotret 

bersama iven nasional, regional maupun lokal, dan lainnya, yang selalu tidak 
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luput dari perhatian anggota KFP adalah iven bakar tongkang di bagan siapi-

api dan pacu jalur di teluk kuantan.
25

 

Selain acara hunting dan diskusi fotografi bersama anggotannya,KFP 

juga rutin mengadakan berbagai seminar dan worskop fotografi dasar ke 

sekolah- sekolah, serta berbagai perguruan tinggi yang berada di pekanbaru 

dan sekitarnya.  

Beberapa ivent yang telah diadakan KFP adalah beberapa pameran 

diantaranya: 

1. Pameran fotografi dengan  “tema wajah pekanbaru” pada 1-12 juni 2006 di 

mal ska Pekanbaru. 

2. Pameran dengan tema “pacu jalur taluk kuantan 2006” pada 16-18 

september 2006 di hotel quality Pekanbaru.  

3. Pameran fotografi bersama selama satu bulan di mall ciputra seraya 

Pekanbaru pada april 2007.  

4. Pameran fotografi dengan tema “pesona rokan hilir” pada 2007 dan 2008 

bersama dengan festival bakar tongkang 2007 dan 2008.  

5. Pameran fotografi dengan tema “warna warni Pekanbaru” juni 2009 di 

grad elite hotel pekanbaru.  

6. Pameran fotografi human interes juni 2010 di holetl azizah Pekanbaru. 

7. Pameran fotografi “Pekanbaru dalam bingkai” agustus 2010 idrus tintin 

Pekanbaru.  

8. Pameran fienstra 1 KFP “kotaku, kotamu, kota kita” mall pekanbaru 23-30 

juni 2012.  

Dan juga KFP sering mengadakan seminar dan worskop dasar 

fotografi di beberapa Sekolah dan Universitas diantaranya yaitu: 

1. Seminar fotografi jurnalistik sebagai rangkaian kegiatan pameran fotografi  

“ wajah pekanbaru” pada 16-18 juli 2006  di hotel angkasa Pekanbaru 

dengan  pembicara Oscar Matullah.  

2. Pelatihan dasar dasar fotografi di polres Rokan hilir pada 2007. 
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3. Pelatihan pemotretan budaya (etno fotografi ) P2KK UNRI pada 2007.  

4. Pelatihan dasar-dasar fotografi pada jambore pramuka di kabupaten 

Bengkalis, Riau pada juli 2008.  

5. Seminar “light painting” pada 30 agustus 2008 yang menghadiri rigaluh 

tanresila.  

6. Rood show KFP go to school ke beberapa SLTA dan Universitas maret 

2009-2011. 

7. 1 Dekade KFP April 2016. 

8. Ulang tahun KFP April 2017. 

9. Hunting amal 1000 yatim Mei 2017. 

10. Dan berbagai lomba lainnya.
26

 

4. Uses And Gratification 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Blumler, yaitu teori uses and gratifications, dimana teoriini menjelaskan 

bahwa pengguna media memainkan peran yang aktifdalam memilih dan 

menggunakan media. Pengguna media menjadi bagianyang aktif dalam proses 

komunikasi yang terjadi serta berorientasi padatujuannya dalam media yang 

digunakannya.
27

 

Berikut beberapa asumsi mendasar dari teori uses andgratification di 

kemukakan oleh Blumer: 

a. Khalayak itu aktif. Khalayak bukanlah penerima yang pasif atas apa pun 

yang media siarkan. Khalayak memilih dan menggunakan isi program. 

b. Para anggota khalayak secara bebas menyeleksi media danprogram-

programnya yang terbaik yang bisa mereka gunakanuntuk memuaskan 

kebutuhannya. 

c. Media massa bersaing dengan sumber-sumber lain untuk dapatmemenuhi 

kebutuhan audiens. 

Manusia hidup dengan berbagai pilihan. Manusia memiliki kehendak 

bebas untuk memutuskan segala sesuatu. Keputusan itudiambil setelah 
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pergulatan dengan dirinya sendiri, sehingga keputusantersebut benar- benar 

autientik atau asli dari dirinya. Manusia memanghidup bersama orang lain. 

Namun, untuk menunjukan bahwa manusiaitu berada, ia harus mengambil 

keputusan mengenai hidupnya tanpaada intevensi dari orang lain ataupun 

kelompok. Karena itu, beradaberarti menjadi lebih tegas sebagai seorang 

individu dan semakinkurang sebagai sekedar anggota semata- mata dari suatu 

kelompok,berarti, menstranden uiversalitas demi individualitas.
28

 

Teori Uses and gratification merupakan teori yang menjelaskan bahwa 

pemerhati media adalah yang berpengaruh terhadap dirinya sendiri karena 

dikatakan bahwa pemerhati itu aktif dalam mencari media yang diinginkan 

dalam mencari kepuasan tersendiri bagi pemerhati tersebut, Dan dengan 

keterkaitan dengan Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) adalah bahwa 

kebanyakaan  lebih ingin menikmati atau mencari kepuasan dengan apa yang 

selalu di posting oleh komunitas fotografi Pekanbaru (KFP) melalui media 

sosial ketimbang komunitas komunutas fotografi  lainnya yang lebih dominan 

mengikuti komunitas fotografi Pekanbaru (KFP). 

 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam judul penelitian yang penulis ambil, sebelumnya ada kesamaan 

dengan judul lain yang diteliti oleh mahasiswa lain Eksistensi Cyber Unikom 

Sebagai Media Informasi ICT Dan Multimedia Dalam Penyempaian 

Informasi Kepada Mahasiswa DESAYU EKA SURYA, S. Sos., M. Si.  

MELLY MAULIN P., S. Sos., M. Si. Program Studi Ilmu Komunikasi- FISIP  

Universitas Komputer Indonesia  

Penelitian membahas tentang perkembangan teknologologi infomasi 

dan komunikasi yang menuntut bagian ict untuk memnfaatkan penggunaan 

internet sebagai media informasi. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan membutuhkan 

informan guna menggali data dan fakta atas suatu fenomena. Dari definisi di 
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atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya.
29

 

Penelitian kedua yaitu tentang Selfi e dan Media Sosial pada Seni 

sebagai Wujud Eksistensi(Michael HB Raditya. Institut Seni Indonesia(ISI), 

Yogyakarta.2014). Penelitian ini membahas bahwa Masyarakat awam sebagai 

reseptor baru mempunyai peran yang kuat dalam eksistensi seni itu sendiri, 

dan seni menjadi eksistensi bagi masyarakat awam tersebut. Kehadiran 

teknologi membuat komodifikasi seni menjadi berubah, tidak hanya artian 

seni dengan resepto, tetapi ada nilai eksistensi dan teknologi ketika mereka. 

Dalam menjawab persoalan, metode yangdigunakan adalah kajian 

metodepenelitian etnografi dalam mengintepretasikaneksistensi pada seni. 

Studi literatur digunakandalam mengeksplorasi dan mempertajam datayang 

didapat. Sedangkan metode penelitianetnografi merupakan ragam 

pemaparanpenelitian budaya untuk memahami caraorang-orang berinteraksi 

dan bekerjasamamelalui fenomena teramati dalam kehidupansehari-

hari.Deskriptifanalitis akan memberikan sebuah pemahamanbaru bagi para 

pembaca. Teknik pengumpulandata yang dilakukan adalah kualitatif, 

dandirasa dapat membantu dengan tepat dalamkebasahan untuk menjawab 

pertanyaan. Hasil temuan akan menjadi refleksi dalam melihateksistensi seni 

pada masyarakat sebagai sebuahmanifesto kebudayaan. 
30

 

Penelitian selanjutnya adalah eksisteni ruang publik di surat jabar 

jawa pos, surya dan surabaya post, dimana  Eksistensi ruang publik di surat 

kabar Jawa Pos, Surya dan Surabaya Post yang salah satunya 

direpresentasikan oleh keberadaan ruang atau rubrikasi ruang opini. Faktor 

yang paling menonjol mempengaruhi konsep dan format ruang publik di surat 

kabar adalah karena faktor pragmatisme jurnalisme. Pragmatisme jurnalisme 
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muncul ketika surat kabar dihadapkan pada situasi persaingan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitalif.
31

 

Penelitian ke empat yaitu tentang Eksistensi Media Tradisional 

Sebagai Media Informasi Publik (Laila, Balai Pengkajian dan 

Pengembangan Komunikasi dan Informatika Banjarmasin). penelitian ini 

bertujuan untuk menegtahui bagai mana pemanfaatan media tradisional 

sebagai media informasi publik.
32

 

 

C. Kerangka Pikir  

Berikut ini ialah berupa gambaran kerangka pikir yang berkaitan 

dengan eksistensi diri komunitas fotografi Pekanbaru (KFP) dalam media 

sosial, yang mengacu pada yaitu teori uses and gratifications, dimana teoriini 

menjelaskan bahwa pengguna media memainkan peran yang aktifdalam 

memilih dan menggunakan media. Pengguna media menjadi bagianyang aktif 

dalam proses komunikasi yang terjadi serta berorientasi padatujuannya dalam 

media yang digunakannya. Jadi eksistensi komunitas fotografi Pekanbaru 

sangat bergantung terhadap pengguna media dimana pengguna nantinya akan 

memilih apa apa yang telah di posting KFP lewat media sosial mereka, dengan 

tujuan untuk mendapatkan informasi tentang fotografi sesuai dengan yang 

mereka butuhkan. Seperi yang telah di gambarkan pada bagan di bawah ini : 
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Gambar 2.1  Eksistensi diri komunitas fotografi pekanbaru (KFP) dalam 

media sosial (Sumber : Teori Uses and Gratifications) 

 

D. Konsep Operasional 

Menurut teori Teori Uses and Gratificationsmengenai eksistensi 

komunitas fotografi pekanbaru(KFP) dalam media sosial terdapat beberapa 

langkah yang harus di lakukan diantaranya yaitu : 

1. Khalayak itu aktif. Khalayak bukanlah penerima yang pasif atas apa pun 

yang mtedia siarkan. Khalayak memilih dan menggunakan isi program. 

Pengguna media sosial akan melihat dan membandingkan  apa apa yang 

akan di posting di media sosial KFP dan juga komunitas komunitas lain 

sehingga itu yang akan menimbulkan ketertarikan terhadap KFP. Dan 

khalayak aktiv itu mengacu pada : 

a. Alasan dan tujuan mengikuti Komunitas fotografi Pekanbaru  

b. Kegiatan apa yang menjadi favorit yang di selenggarakan KFP  

2. Para anggota khalayak secara bebas menyeleksi media danprogram-

programnya yang terbaik yang bisa mereka gunakanuntuk memuaskan 

kebutuhannya. Dalam artian pengguna media sosial berhak menilai dari 

Eksistensi Media sosial 
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apa apa yang telah di posting di media sosial KFP  sebagai pemuas 

kebutuhan pengguna media sosial dan hal tersebut mengacu pada : 

a. Manfaat yang didapat setelah mengikuti KFP 

b. Kepuasan mengikuti KFP dibandingkan komunitas fotografi lainnya 

3. Media massa bersaing dengan sumber-sumber lain untuk dapat memenuhi 

kebutuhan audiens, dalam artian KFP akan bersaing dengan komunitas 

komunitas lain sebagai sumber pemunuhan kepuasan di bidang informasi 

perihal fotografi kepada pengguna media sosial, dan hal tersebut mengacu 

pada : KFP menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

Berdasarkan penjelasan di atas tentang konsep teoritis eksistensi di atas, 

maka berikut penulis akan menentukan indikator-indikator sebagai pembatas 

materi dalam merumuskan objek dan subjek penelitian dalam menulis penelitian 

yang terangkum dalam konsep operasional untuk mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian. Untuk mengetahui eksistensi dari komunitas fotografi 

pekanbaru dalam media sosial di tengah banyaknya komunitas komunitas baru di 

pekanbaru dan dapat di susun indikator sebagaiberikut : 

a. Alasan mengikuti komunitas fotografi pekanbaru KFP di medaia sosial ? 

b. Kegiatan favorit yang sering di selenggarakan KFP ? 

c. Manfaat yang didapat setelah mengikuti KFP ? 

d. Kepuasan mengikuti KFP dibandingkan komunitas fotografi lainnya ? 

e. KFP menjadi sumber informasi bagi masyarakat ? 

 


