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Identitas Judul 

Metodologi 

dan Teori 

Penelitian 

Perbedaan Persamaan 

Aulia Nurhasanah 

142050382 

Universitas 

Pasundan, 

Bandung 

Peran Media 

Sosial Twitter 

dan Instagram 

Pada Fans BTS 

Indonesia Dan 

Fans BTS 

Internasional 

Metode 

Kualitatif. 

Media Richness 

Theory 

Dari Richard 

Daft dan 

Robert Lengel 

(1986). 

Penulis meneliti tentang : 

1.Peran Media Sosial Twitter dan Instagram 

untuk para fans dari BTS yaitu ARMY 

Indonesia maupun internasional. 

2.Mencari tahu tentang motif, dan pengaruh 

penggunaan akun media sosial Twitter dan 

Instagram yang akan berdampak pada 

ARMY. 

3.Subjek penelitian yang bertujuan pada 

para penggemar dari BTS di Indonesia dan 

Internasional. 

4.Menggunakan teknik penumpulan data 

observasi, indepth interview, dokumentasi 

dan internet. 

Penelitian yang penulis 

buat dengan review 

yang ada memiliki 

persamaan yaitu 

meneliti tentang media 

sosial. Meneliti peran 

dan juga pengaruh 

yang berdampak 

kepada subjek 

penelitian yang dituju. 

Diti Prihanati 

11730050 

Universitas Islam 

Negeri Sunan 

Kalijaga, 

Yogyakarta 

Respon 

Penggunaan 

Instagram 

Sebagai 

Referensi 

Wisata 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

Diti meneliti tentang : 

1.Respon para pengguna akun Instagram 

untuk mencari sebuah tempat wisata yang 

terekomendasi dan disebarkan melalui  

akun Instagram, yang nantinya akan 

berdampak pada popularitas bagi pemilik 

tempat wisata dan eksistensi bagi para 

subjeknya. 

2.Subjek penelitian bertujuan kepada para 

mahasiswa yang menempuh pendidikan di 

wilayah Yogyakarta. 

Penelitian yang 

Penulis buat dengan 

Diti memiliki 

persamaan yaitu 

meneliti tentang media 

sosial Instagram, yang 

nantinya akan 

menghasilkan 

informasi berupa motif 

penggunaan dan 

dampak dari 
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3.Menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dokumentasi,  

 

penggunaan akun 

media sosial Instagram 

tersebut kepada subjek 

yang dituju. 

Novia Ika Setyani 

D1210054 

Universitas 

Sebelas Maret, 

Surakarta. 

Penggunaan 

Media Sosial 

Sebagai Sarana 

Komunikasi 

Bagi 

Komunitas 

Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

Novia meneliti tentang : 

1.penggunaan akun media sosial Twitter, 

facebook, dan blog sebagai sarana 

komunikasi untuk komunitas Akademi 

Surakarta. 

2.Subjek penelitian yang bertujuan kepada 

Komunitas Akademi Berbagi Surakarta. 

3.Menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara dan dokumentasi 

Persamaannya dengan 

Novia Yaitu sama-

sama meneliti tentang 

media sosial Twitter. 

Mencari tahu dari 

motif dan penggunaan 

akun media sosial 

twitter, dan apa 

dampak yang terjadi 

dari kegunaan akun 

twitter ini untuk subjek 

yang dituju. 

 

 


