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ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi baru-baru ini di Indonesia,
yaitu  terdapat  jejaring  sosial  online  yang  mewadahi  pinjam  meminjam  buku
antar  anggota  komunitasnya  yaitu  jejaring  sosial  Lendabook.  Peneliti
menggunakan konsep modal sosial dari Jousairi Hasbullah untuk mengambarkan
bagaimana  komunitas  Lendabook  dapat  megembangkan  modal  sosial  dalam
jejaring  sosialnya.  Metode  pengambilan  sampel  menggunakan  ego  centered
network  dengan  jumlah  sampel  sebanyak  86  pengguna.  Modal  sosial  dalam
penelitian  ini  digambarkan  melalui  partisipasi  pengguna  dalam  jaringan,
kepercayaan, resiprositas, norma sosial, nilai dan tindakan proaktif. Hasil dari
penelitian  ini  menunjukkan  partisipasi  pengguna  di  dalam  jejaring  sosial
Lendabook  tergolong  aktif  saat  berpartisipasi,  hal  ini  digambarkan  melalui
frekuensi  pengguna  mengakses  jaringan  serta  aktivitas  pengguna  di  jaringan
Lendabook. Kepercayaan antar pengguna dapat digambarkan melalui terjalinnya
kerjasama serta  ragam alasan pengguna dalam beraktivitas  di  jejaring  sosial
Lendabook.   Resiprositas  pengguna  digambarkan  melalui  bantuan  yang
diberikan oleh pengguna lain serta manfaat yang diperolehnya. Untuk norma-
norma yang dijalankan digambarkan melalui ragam cara yang dilakukan antar
pengguna untuk saling menjaga hubungan baik, yakni dengan menjaga privasi,
menghargai  pendapat  pengguna  lain  serta  tidak  menyinggung  pengguna lain.
Kemudian  untuk  nilai-nilai  yang  dianut  pengguna,  digambarkan  melalui
kemampuan pengguna saat  berjejaring,  penggunaan identitas  pengguna,  serta
capaian  yang  diperoleh  pengguna  setelah  bergabung  di  jejaring  sosial
Lendabook.  Selain  itu,  tindakan  proaktif  pengguna  digambarkan  melalui
penyampaian ide baru yang berguna untuk pengembangan komunitas tersebut.  
Kata kunci : Modal Sosial, Jejaring Sosial, Komunitas Virtual, Lendabook

Pendahuluan
Modal  sosial  sangat  erat

kaitannya  dalam  pencapaian  tujuan
bersama  dalam  suatu  jaringan
hubungan sosial.  Jaringan hubungan
sosial  terdiri  dari  individu-individu
yang  memiliki  kesamaan  tujuan
untuk bergabung  ke  dalam jaringan
tersebut. Adanya modal sosial dapat
menggambarkan  eksistensi  jaringan
hubungan  sosial  tersebut.  Ditambah
dengan  berkembangnya  teknologi
saat  ini,  tidak  dapat  dipungkiri  lagi

jika modal sosial juga dapat dijumpai
melalui  situs-situs  jejaring  sosial
yang  ada  di  internet.  Situs  jejaring
sosial  online tersebut  menawarkan
suatu  layanan  komunikasi  dimana
penggunanya  dapat  saling
berinteraksi  agar  dapat  mencapai
tujuannya. 

Sejalan  dengan  fenomena
yang  terjadi  baru-baru  ini  di
Indonesia,  yaitu  terdapat  jejaring
sosial  online  yang mewadahi pinjam
meminjam  buku  antar  anggota



komunitasnya.  Jejaring  sosial
tersebut bernama Lendabook. Seperti
yang  dikutip  pada  harian  Kompas,
adanya  jejaring  sosial  Lendabook
sangat  memudahkan  penggunanya
dalam  memperoleh  buku  yang
sedang  dibutuhkan1.  Hal  ini
kemudian  menjelaskan  bahwa
dengan  adanya  Lendabook,
pengguna  tidak  harus  pergi  ke
perpustakaan  atau  ke  toko  buku
untuk  mendapatkan  bahan  bacaan
yang diinginkan. Selain itu, interaksi
antar pengguna yang ada di jejaring
sosial  Lendabook  ini  tujuan
utamanya adalah untuk saling pinjam
buku.  Maka  dari  itu,  dibutuhkan
modal  sosial  yang  besar  untuk
mencapai  tujuan  pengguna  di
jejaring sosial tersebut. 

Berangkat  dari  permasalahan
tersebut, penelitian ini berfokus pada
persoalan  pengembangan  modal
sosial  pada  komunitas  virtual
Lendabook.  Mengingat,  jejaring
sosial  Lendabook   memiliki  fungsi
utama  yaitu  sebagai  platform
penggunanya  dalam  memperoleh
buku yang mereka inginkan, dimana
fungsi  tersebut  belum  pernah
ditemukan pada jejaring sosial yang
ada sekarang ini. Sampai saat ini pun
belum terdapat  penelitian  mengenai
jejaring sosial yang memiliki fungsi
unik  khususnya  di  Indonesia.  Maka
dari  itu,  peneliti  tertarik  untuk
menggali lebih dalam lagi mengenai
modal  sosial  pengguna  di  jejaring
sosial Lendabook ini.

Terjadinya fenomena tersebut
merupakan dampak dari kecanggihan
teknologi  yang  ada  sekarang  ini.
Teknologi  yang  ada  saat  ini

1 Harian  Kompas.  Lendabook,  Wadah
Berbasis  Daring  Peminjaman  Buku.
Harian Kompas, 10 Juli 2014.

memberikan  kemudahan  bagi
masyarakat  dalam  berjejaring  di
dunia maya. Jejaring sosial yang saat
ini  memang  tengah  disambut
antusias  oleh  berbagai  masyarakat
dari seluruh belahan dunia termasuk
masyarakat  Indonesia.  Di  Indonesia
sendiri, jejaring sosial telah menjadi
bagian yang penting dan tidak dapat
terlepas  dari  kehidupan  sehari-hari
masyarakatnya.  Hal  ini  dibuktikan
oleh  data  dari  APJII  yang
menyatakan  bahwa  lebih  dari  20%
pengguna internet di Indonesia lebih
sering mengakses situs jejaring sosial
facebook dibandingkan situs internet
lainnya2.  Besarnya  prosentase
tersebut  membuktikan  bahwa
kecenderungan  penggunaan  internet
di Indonesia adalah untuk mengakses
situs jejaring sosial. 

Situs jejaring sosial yang ada
memiliki  beragam  kegunaannya
sesuai  dengan  fungsinya  masing-
masing.  Situs  jejaring  sosial
utamanya  dimanfaatkan  sebagai
media  untuk  memenuhi  kebutuhan
informasi  penggunanya.  Sesuai
dengan  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Farahiyah,  dimana  para
pengguna  jalan  raya  menggunakan
akun  twitter  @e100ss  untuk
memenuhi  kebutuhan  afektif,
kognitif,  integrasi  sosial,  serta
integrasi  individu3.  Penelitian  yang
dilakukan  oleh  Puspitadewi
sebelumnya  menyebutkan  bahwa

2  Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet
Indonesia,  Profil  Pengguna  Internet  di
Indonesia, (2012). Op.cit hlm. 12

3  A.N  Farahiyah,  (2014)  Perilaku
Pemanfaatan  Akun  Twitter  (Studi
Deskriptif Tentang Perilaku Pemanfaatan
Akun  Twitter  @e100ss  Sebagai  Media
Pemenuhan  Kebutuhan  Informasi
Pengguna Jalan Raya di Kota Surabaya).
Skripsi. Universitas Airlangga.



penggunaan  jejaring  sosial  twitter
pada  akun  @TMCPoldaMetroJaya
yang  digunakan  oleh  pengguna
Twitter  untuk mengetahui  informasi
seputar kondisi jalan raya4. Data-data
tersebut  semakin  membuktikan
bahwa  penggunaan  jejaring  sosial
paling  sering  digunakan  untuk
memenuhi  kebutuhan  informasi
penggunanya. 

Selain  dimanfaatkan  sebagai
media  pemenuhan  kebutuhan
informasi, adanya jejaring sosial juga
dimaknai  sebagai  media  dalam
berbagi  informasi  (information
sharing).  Seperti  pada  penelitian
Damayanti  (2014)  dimana
perpustakaan  menjadikan  twitter
sebagai  media  dalam  berbagi
informasi  kepada  para  khalayak5.
Kegiatan  information  sharing
perpustakaan  dalam  penelitian
tersebut  terkait  informasi  mengenai
kegiatan-kegiatan  perpustakaan.
Didukung  juga  oleh  penelitian
Rahman  (2012)  menjelaskan  bahwa
80% mahasiswa menggunakan SNS
(Social  Networking  Sites)  untuk
kepentingan  berbagi  informasi  baik
informasi seputar akademik maupun
non akademik6.  Beberapa  penelitian

4  Isni  Puspitadewi  (2012)   Pemanfaatan
“twitter  TMCPoldaMetro” dalam
memenuhi  kebutuhan  informasi  para
pengguna  jalan raya.  eJurnal  Mahasiswa
Universitas Padjajaran. 1(1).

5  T.A.  Damayanti  (2014)  Pemanfaatan
Twitter  Sebagai  Media  Information
Sharing  Di  Perpustakaan  (Studi  Kasus
Tentang  Pemanfaatan  Media  Sosial
Twitter  Sebagai  Media  Information
Sharing  Di  Perpustakaan  Wilayah  Kota
Surabaya). Skripsi. Universitas Airlangga.

6  Nadia  Rizki  Rahma  (2012)  MOTIVASI
PENGGUNAAN SOCIAL NETWORKING
(Studi Deskriptif tentang Motivasi Afiliasi
Penggunaan  Social  Networking  di
Kalangan  Mahasiswa  Fakultas  Ilmu

seperti Nolan, Hendriks, dan Towell
tahun 2015 yang menjelaskan bahwa
ibu-ibu  muda  menggunakan  SNS
sebagai  portal  utama  mereka  dalam
mendapatkan  informasi  dan  saran-
saran sesama anggota  kelompok ibu-
ibu  muda  di  Australia  Barat7.
Artinya,  sebagian  besar  pengguna
situs  jejaring  sosial  umumnya
memanfaatkan sebagai media dalam
mendapatkan informasi  dengan cara
berinteraksi  dengan  komunitas
virtualnya. 

Terdapat  beberapa  penelitian
yang membahas mengenai komunitas
virtual yang  karakteristiknya  tidak
jauh  berbeda  dengan  komunitas
Lendabook,  dimana  komunitas
tersebut  berinteraksi  sesama
anggotanya  melalui  situs  jejaring
sosial.  Seperti  yang  dikemukakan
oleh  Azizah,  bahwa  anggota
komunitas  fanfiction menggunakan
media  karya  fanfiction (jejaring
sosial)  sebagai  tempat  praktik
pertukaran  linguistik  antara   author
dan reader8. 

Penelitian-penelitian
terdahulu  tentang  modal  sosial,
sebagian besar memang di kalangan
organisasi  ataupun  kelompok  di
masyarakat.  Seperti  pada  penelitian

Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas
Airlangga Surabaya).  Skripsi. Universitas
Airlangga. 

7  Samantha  Nolan,  Joyce  Hendricks,
Amanda Towell. “Social networking sites
(sns);  exploring their  uses  and associated
value  for  adolescent  mothers  in  Western
Australia  in  terms  of  social  support
provision  and  building  social  capital”
dalam Midwifery.  Vol. 31 No. 9. (2015).
hlm.919.

8  Chusnul Azizah. “Peran komunitas online
fanfiction dalam  mengembangkan  literasi
media  sebagai  praktik  reproduksi  kultural”
dalam   Skripsi  (Universitas  Airlangga,
2014).



yang  dilakukan  oleh  Sugiarto  dan
Suryanto terhadap kelompok nelayan
di  daerah  Situbondo,  dimana  nilai-
nilai  musyawarah  yang  diturunkan
oleh leluhur mereka digunakan untuk
menyelesaikan  konflik  yang  terjadi
diantara  para  nelayan9.  Tidak  jauh
berbeda  dengan  penelitian  yang
dilakukan oleh Hartoyo dkk, dimana
modal  sosial  penduduk  desa
digunakan  sebagai  modal  untuk
membangun  desa  mandiri  energi10.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh
Thobias, Tungka dan Rogahang pada
pelaku usaha mikro kecil  menengah
di  Kepulauan  Talaud
menggambarkan  jika  modal  sosial
sangat berpengaruh terhadap perilaku
kewirausahaan penduduk setempat11. 

Seiring  perkembangan
zaman,  semakin  variatif  pula
teknologi  yang  diciptakan  manusia
dalam  berinteraksi.  Maka  dari  itu,
penelitian  modal  sosial  pun  sudah
merambah ke dalam hubungan sosial
yang  ada  pada  situs-situs  jejaring
sosial.  Seperti  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Alyusi  tahun  2011
terhadap  jejaring  sosial  Kaskus
Regional  Surabaya,  dimana  modal
sosial  dapat  membentuk  interaksi

9 Ginanjar  Sugiarto  dan  Suryanto.  “Peran
Kearifan  Lokal  Sebagai  Modal  Sosial
Dalam  Penyelesaian  Konflik  Nelayan  Di
Daerah Kabupaten Situbondo” dalam Jurnal
Psikologi  Kepribadian.  Vol.  3(2014).  Hlm.
103-109. 
10 Hartoyo,  et.al., “Urgensi Kepemimpinan,
Modal  Sosial  dan  Kerja  Kolektif  dalam
Pemberdayaan  Desa  Mandiri  Energi”
dalam Masyarakat, Kebudayaan dan Politik.
Vol. 25(2012). Hlm. 214-222.
11  Thobias., Tungka., Rogahang. “Pengaruh
modal  sosial  terhadap  perilaku
kewirausahaan :  suatu  studi  pada  pelaku
usaha mikro kecil  menengah di kecamatan
kabaruan  kabupaten  kepulauan  talaud”
dalam Acta Diurna. Vol.4 (2013).

sosial  pengguna  pada  saat
menggunakan  Kaskus12.  Masih
dalam  jejaring  sosial  yang  sama,
dimana  Firdausi  meneliti  pengguna
forum sport Kaskus dan menemukan
bahwa modal  sosial  berperan dalam
hal perilaku berbagi informasi  antar
pengguna13.  Tidak  jauh  berbeda
dengan  penelitian  yang  dilakukan
oleh  Dwijayanto,  dimana  meneliti
peranan modal sosial dalam aktivitas
berbagi  informasi  di  antara
mahasiswa14.  Serta  pada  penelitian
Betty  dimana  modal  sosial  juga
berperan  dalam  aktivitas  berbagi
informasi  di  kalangan  pengguna
blog15.

Masih  jarangnya  penelitian
terhadap  situs  jejaring  sosial  yang
memiliki  fungsi  utama  sebagai
wadah  pinjam  meminjam  buku  ini
sangat  disayangkan.  Hal  ini
dikarenakan  dengan  adanya
penelitian  mengenai  persoalan
tersebut  akan  dapat  memaparkan
bagaimana  modal  sosial  bisa
terbentuk pada interaksi  online yang
memiliki  suatu  tujuan  bersama.
Mengingat sebagian besar penelitian
mengenai  modal  sosial  dilakukan
pada kelompok masyarakat di dunia

12  Shiefti  Dyah  Alyusi.  “Perilaku  Sosial
Internet  (0nline  Sosial  Behavior) :  Studi
Deskriptif  Tentang Interaksi  Sosial  Online
Di  Kalangan  Komunitas  Online  Kaskus
Regional Surabaya” dalam Libri-net. (2012)
13 Jannatul Firdausi.  “Peranan modal sosial
pada perilaku  berbagi Informasi  di  dalam
forum  sport:  futsal  kaskus Regional
Surabaya” dalam Libri-net. Vol.3 (2014)  
14 Agung  Dwijayanto.  “Perilaku  berbagi
informasi  di  kalangan  mahasiswa  dengan
menggunakan  unsur  modal  sosial” dalam
Libri-net. (2009)
15 Betty Pramida R. “Peranan Modal Sosial
dalam Aktivitas Berbagi Informasi di
Kalangan  Mahasiswa  Pengguna  Blog”
dalam Libri-net. Vol. 3 (2014)



nyata.  Oleh  sebab  itulah,  peneliti
tertarik  untuk  melakukan  kajian
mengenai  pengembangan  modal
sosial  pada  komunitas  virtual
Lendabook. Penelitian ini diharapkan
dapat  menjawab  berbagai  persoalan
mengenai  modal  sosial  di  kalangan
komunitas  virtual yang  nantinya
dapat  dijadikan  sebagai  referensi
pengelola  informasi  seperti
perpustakaan untuk dapat mewadahi
komunitas-komunitas  virtual yang
ada  agar  pemanfaatan  perpustakaan
dapat  dilakukan  secara  optimal,
mengingat  komunitas  tersebut  juga
termasuk ke dalam patron pengguna
perpustakaan.

Rumusan Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang di

atas  maka  peneliti  ingin
memfokuskan  masalah  untuk
mengetahui  bagaimana
pengembangan  modal  sosial  pada
komunitas  virtual Lendabook  dilihat
dari  partisipasi  pengguna,
kepercayaan,  resiprositas,  norma
sosial,  nilai  serta  tindakan  proaktif
pengguna.

Tinjauan Pustaka
Nahapiet  dan  Ghosal

memberikan  definisi  modal  sosial
sebagai  sejumlah  sumberdaya  yang
potensial dan aktual yang tersimpan
dalam,  tersedia  melalui,  dan
diperoleh  dari  jaringan
antarhubungan  yang  diproses  oleh
individu atau organisasi16. Bourdieau

16 Nahapiet, Janine, and Sumantra Ghoshal.
"Social  capital,  intellectual  capital,  and the
organizational  advantage." Academy  of
management review 23.2 (1998): 242-266.

mengatakan  bahwa  modal  sosial
adalah  jumlah  sumber  daya,  aktual
atau  maya,  yang  berkumpul  pada
seorang  individu  atau  kelompok
karena memiliki jaringan tahan lama
berupa  hubungan  timbal  balik
perkenalan  dan  pengakuan  yang
sedikit  banyak  terinstitusionalkan17.
Coleman  mendefinisikan  modal
sosial  sebagai  seperangkat  sumber
daya  yang  melekat  pada  hubungan
keluarga dan dalam organisasi sosial
komunitas  dan  yang  berguna  bagi
perkembangan  kognitif  atau  sosial
anak  atau  yang  orang  yang  masih
muda18.  Dari  beberapa  definisi
mengenai modal sosial, inti dari teori
modal  sosial  yaitu  terciptanya
jaringan  hubungan  sosial  yang  di
dalamnya  tersedia  sumber  daya
untuk  menjalankan  kegiatan  sosial
anggota kelompok mereka. 

Fukuyama  mengungkapkan
bahwa  modal  sosial  merupakan
kemampuan yang timbul dari adanya
kepercayaan  dalam  sebuah
komunitas19.  Hal  ini  menjelaskan
bahwa dengan  adanya  kepercayaan,
individu  mampu  berpartisipasi  di
dalam  sebuah  komunitas.  Selain
kepercayaan,  modal  sosial  juga
didukung  dengan  beberapa  aspek-
aspek  yang  terdapat  pada  saat
interaksi  di  jejaring  sosial,  seperti
adanya timbal balik antar individu di
jejaring  sosial,  partisipasi  individu
dalam  jaringan,  norma–norma  yang
harus  dipatuhi,  nilai-nilai  yang
diperoleh  serta  beberapa  tindakan
proaktif  seperti  halnya  tindakan

17 John  Field.  “Modal  sosial”.  Kreasi
Wacana, Yogyakarta. Tahun 2010, hal. 23.
18 Ibid, hal. 38
19 Fukuyaman, F.  Trust : the social virtues
and  the  creation  of  prosperity,  Free
Paperbacks, New York, NY, (1995)



untuk  memberikan  solusi  terhadap
persoalan-persoalan  yang  terjadi
pada  saat  berinteraksi  di  jejaring
sosial.  

Modal  sosial  menurut
Abdullah  adalah  segala  hal  yang
berkaitan  dengan  kerjasama  dalam
masyarakat untuk mencapai kualitas
hidup yang lebih baik, dan ditopang
oleh  nilai-nilai  dan  norma  yang
menjadi  unsur  utamanya,  seperti
trust,  keimbal-balikan,  aturan-aturan
kolektif dalam suatu masyarakat dan
sejenisnya20.  Terdapat  enam
komponen  modal  sosial  menurut
Abdullah,  yaitu  kepercayaan (trust),
resiprocity,  norma  sosial,  nilai,
partisipasi aktif dalam jaringan, serta
proactivity21. 

Berikut  merupakan
penjelasan dari masing-masing unsur
modal sosial menurut Abdullah :
1. Kepercayaan  (trust),  merupakan

suatu  bentuk  keinginan  untuk
mengambil  resiko  dalam
hubungan-hubungan  sosialnya
yang  didasari  oleh  perasaan
yakin  bahwa  yang  lain  akan
melakukan  sesuatu  seperti  yang
diharapkan  dan  akan  senantiasa
bertindak  dalam  pola  tindakan
yang saling mendukung. 

2. Resiprocity,  merupakan  suatu
kecenderungan untuk saling tukar
kebaikan  antar  individu  dalam
suatu  kelompok  atau  antar
kelompok itu sendiri.

3. Norma  sosial,  merupakan
sekumpulan  aturan  yang
diharapkan  untk  dipatuhi  dan

20 Hasbullah,  J.  “Social  capital  :  menuju
keunggulan  budaya  manusia  Indonesia”.
Jakarta  :  MR-United  Press  Jakarta.  Tahun
2006, hal. 17
21 Ibid, hal. 9

diikuti  oleh  anggota  masyarakat
pada suatu entitas sosial tertentu.

4. Nilai, suatu ide yang telah turun
temurun  dianggap  benar  dan
penting  oleh  anggota  kelompok
masyarakat.

5. Partisipasi  dalam  jaringan,
kemampuan  sekelompok  orang
dalam  suatu  asosiasi  atau
perkumpulan  dalam  melibatkan
diri  dalam  suatu  jaringan
hubungan sosial. 

6. Proactivity,  merupakan
keinginan yang kuat dari anggota
kelompok  untuk  tidak  hanya
berpartisipasi  tetapi  juga
berkeinginan untuk mencari jalan
bagi  keterlibatan  mereka  dalam
suatu kegiatan masyarakat.  

Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan

metode  kuantitatif  dengan  tipe
penelitian  deskriptif  serta
menggunakan metode survei sebagai
metode  dalam  pengumpulan  data.
Lokasi  penelitian  ini  dilaksanakan
pada  ranah  virtual  yaitu  melalui
jejaring  sosial  Lendabook.
Mengingat  pengguna  Lendabook
sebagian besar pengguna berinteraksi
melalui  jejaring  sosial  tersebut.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga
dilakukan  pada  akun-akun  media
sosial Lendabook, seperti Instagram,
Facebook,  serta  Twitter,  guna
memperlengkap penemuan data yang
akan  berguna  untuk  semakin
variatifnya  temuan  di  lapangan.
Adapun teknik  pengambilan  sampel
yaitu  ego  centered  network dengan
jumlah  responden  sebanyak  86
pengguna  Lendabook.  Teknik
pengumpulan  data  melalui  data
primer,  sekunder,  studi  kepustakaan
serta  observasi.  Pada  penelitian  ini,



teknik  analisis  data  menggunakan
analisis statistik deskriptif

Temuan Data dan Analisis
Dalam  penelitian

“Pengembangan  Modal  Sosial  pada
Komunitas  Virtual  “Lendabook””
ini,  peneliti  menemukan  beberapa
temuan  yang  menarik  dilapangan.
Dari  temuan  ini  dapat
menggambarkan  mengenai
pengembangan  modal  sosial  pada
komunitas  virtual  Lendabook  yang
dilihat  dari  partisipasi  pengguna
dalam  jejaring  sosial,  kepercayaan,
resiprositas, norma sosial, nilai serta
tindakan proaktif penggunanya. 

Pada  aspek  partisipasi
pengguna  dalam  jaringan  dapat
dilihat  dari  sumber  pertama  kali
mengetahui  jejaring  sosial
Lendabook,  lama  bergabung,  alasan
bergabung  ke  Lendabook,
kepentingan  bergabung,  frekuensi
mengakses  jejaring  sosial,  rentang
waktu  peangaksesan  Lendabook,
serta  frekuensi  dalam  melakukan
aktivitas  di  jejaring  sosial
Lendabook.  Berdasarkan  temuan
data  di  lapangan  dapat  disimpulkan
bahwa  sumber  pertama  kali
mengetahui  jejaring  sosial
Lendabook,  dimana  sebagian  besar
pengguna  mengetahui  pertama  kali
tentang  adanya  jejaring  sosial
Lendabook melalui  Co-Founder
Lendabook  yakni  sebesar  30%
pengguna, yang mana dipertemukan
melalui  acara  yang  diisi  oleh  para
co-founder  maupun  melalui  akun-
akun media sosial mereka yang berisi
tentang  Lendabook.  Mayoritas
pengguna telah bergabung di jejaring
sosial  Lendabook selama  6  bulan
sampai  1  tahun lamanya.  Pengguna
beralasan  jika  bergabung  di

Lendabook dikarenakan  memiliki
kesamaan  hobi,  minat  dan  tujuan
yakni  sebesar  61%,  yang  mana
kesamaan  hobi  pengguna
mayoritasnya  adalah  hobi  tulis-
menulis  dan  membaca,  kemudian
memiliki kesamaan minat dalam hal
seputar  kepenulisan  serta  memiliki
tujuan  untuk  dapat  saling  berbagi
bahan  bacaan.  Kepentingan
pengguna  saat  bergabung  ke  dalam
jejaring  sosial  Lendabook adalah
sebagai  pemenuhan  kebutuhan
mereka,  yakni  sebesar  50%.
Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
pengguna  adalah  kebutuhan  akan
akses  bahan  bacaan  yang  tidak
mereka  peroleh  dari  tempat  lain
sehingga  berusaha  memenuhinya
melalui  Lendabook.  Pengguna
mengakses jejaring sosial Lendabook
sekali  dalam  sehari,  yakni  sebesar
47%  dan  paling  sedikit  mengakses
selama beberapa kali dalam sebulan
yakni  sebesar  1%  dengan  waktu
akses  paling  lama  antara  30-60
menit,  yakni sebesar 71%. Aktivitas
yang  paling  sering  dilakukan
pengguna  Lendabook  yaitu  mencari
buku yang  diinginkan dibandingkan
dengan  aktivitas  lainnya  yaitu
sebanyak 31%. 

Selanjutnya  pada  aspek
kepercayaan  pengguna  Lendabook
digambarkan  melalui  beberapa
indikator  yakni  alasan  melakukan
aktivitas  di  jejaring  sosial
Lendabook dan digambarkan melalui
kerjasama  yang  terjalin  antar
pengguna  Lendabook.  Pengguna
melakukan aktivitas di jejaring sosial
Lendabook  paling  banyak
dikarenakan  ingin  membantu



pengguna  lain  serta  untuk
mendapatkan  buku  yang  diinginkan
dengan  prosentasi  masing-masing
28% dan 31%. Kemudian mayoritas
pengguna  menjalin  kerjasama
dengan pengguna lain yakni sebesar
64%  dan  mendapatkan  keuntungan
berupa  kesempatan  untuk
mengembangkan  minat  dan  hobi
sebesar  33%.  Sedangkan  pengguna
yang  tidak  menjalin  kerjasama
dikarenakan  kerjasama  bukan
menjadi  prioritasnya  dalam
berjejaring yakni sebesar 42%. 

Pada  aspek  resiprositas,
pengguna  melakukan  suatu
pertukaran  yang  berupa  bantuan
sehingga  memperoleh  manfaat  dari
adanya  aktivitas  tersebut.  Dalam
penelitian  ini  ditemukan  bahwa
sebagian  besar  pengguna  pernah
memberikan  bantuan  kepada
pengguna lain berupa meminjamkan
buku yakni sebesar 42% dengan cara
pengguna  langsung  menghubungi
melalui  komentar  pada  postingan
pengguna  yang  akan  dibantu.  Pada
jejaring  ini  pengguna  melakukan
pertukaran  informasi  dengan  cara
mempubliskannya  secara  langsung
karena  adanya  kebebasan  mengenai
hal tersebut yakni sebesar 24%. Dari
adanya  pertukaran  antar  pengguna
Lendabook,  ragam  manfaat  yang
diterima  dari  pengguna  lain  berupa
dapat  saling  meminjam  buku  yakni
sebesar 41%. 

Pada aspek norma sosial yang
dijalankan  di  jejaring  sosial
Lendabook termasuk pada tingkatan
tinggi  yakni  saat  menghargai
pendapat  orang  lain  38%,
menghargai privasi 39%, serta tidak
menyebarkan informasi SARA yang
dapat  menyinggung  pengguna  lain
yaitu  sebesar  36%.  Maupun  pada

saat pengguna lain yang melakukan
hal  tersebut  yaitu  termasuk  pada
tingkatan tinggi. 

Selanjutnya  pada aspek nilai
dimiliki  oleh  pengguna  Lendabook
digambarkan  melalui  kemampuan
pengguna  dalam  berjejaring,
penggunaan identitas, jenis informasi
yang diikuti, serta capaian yang telah
diperoleh  pada  saat  berjejaring.
Mayoritas  pengguna  jejaring  sosial
Lendabook langsung  mengeksplor
sendiri  pada  saat  mereka
menggunakan jejaring tersebut yakni
sebesar  55%.  Kemudian  pada
penggunaan  identitas,  dimana
pengguna jejaring sosial  Lendabook
menggunakan  identitas  yang
sebenarnya yaitu sebesar 79%. Selain
itu,   pengguna  jejaring  sosial
Lendabook mengikuti  semua
informasi  tanpa  perduli  siapa  yang
menulis  informasi  tersebut  yakni
sebesar  49%.  Serta  mayoritas
pengguna  Lendabook bisa
mendapatkan  buku  yang  mereka
inginkan  sebagai  capaian  yang
mereka peroleh yakni sebesari 66%.

Pada aspek tindakan proaktif,
mayoritas  pengguna  Lendabook
pernah  menyampaikan  ide  atau
gagasan baru kepada pengguna lain
di  jejaring  sosial  Lendabook yakni
sebesar  55%.  Cara  yang  digunakan
untuk  menyampaikan  yaitu  dengan
membuat  forum  group  discussion
secara  online  sebesar  36%.
Penyampaian  ide  tersebut
dikarenakan  pengguna  dapat
membantu  memecahkan  masalah
pengguna  lain  yakni  sebesar  26%
dan  memperoleh  keuntngan  yaitu
agar  ide  tersebut  bisa  didengar
pengguna  lain  sebesar  (43%).
Sedangkan sebagian besar pengguna
yang  tidak  pernah  menyampaikan



ide/gagasan dikarenakan hal tersebut
kurang  menjadi  prioritas  saat
berjejaring yakni sebesar 49%. 

Secara  keseluruhan,
pengembangan  modal  sosial  dalam
penelitian  ini  digambarkan  melalui
partisipasi pengguna dalam jaringan,
kepercayaan,  resiprositas,  norma
sosial,  nilai  dan  tindakan  proaktif.
Hasil  dari  penelitian  ini
menunjukkan partisipasi pengguna di
dalam  jejaring  sosial  Lendabook
tergolong  aktif  saat  berpartisipasi,
hal  ini  digambarkan  melalui
frekuensi  pengguna  mengakses
jaringan serta  aktivitas  pengguna di
jaringan  Lendabook.  Kepercayaan
antar  pengguna  dapat  digambarkan
melalui  terjalinnya  kerjasama  serta
ragam  alasan  pengguna  dalam
beraktivitas  di  jejaring  sosial
Lendabook.   Resiprositas  pengguna
digambarkan  melalui  bantuan  yang
diberikan  oleh  pengguna  lain  serta
manfaat  yang  diperolehnya.  Untuk
norma-norma  yang  dijalankan
digambarkan  melalui  ragam  cara
yang  dilakukan  antar  pengguna
untuk saling menjaga hubungan baik,
yakni  dengan  menjaga  privasi,
menghargai  pendapat  pengguna lain
serta  tidak  menyinggung  pengguna
lain. Kemudian untuk nilai-nilai yang
dianut  pengguna,  digambarkan
melalui  kemampuan  pengguna  saat
berjejaring,  penggunaan  identitas
pengguna,  serta  capaian  yang
diperoleh  pengguna  setelah
bergabung  di  jejaring  sosial
Lendabook.  Selain  itu,  tindakan
proaktif  pengguna  digambarkan
melalui  penyampaian  ide baru yang
berguna  untuk  pengembangan
komunitas tersebut. 

Saran
Bagi  pihak  perpustakaan,

sebagai lembaga informasi yang juga
menyediakan  layanan  pinjam
meminjam  buku,  diharapkan  agar
dapat  menjalin  suatu  kerjasama
dengan  pihak  Lendabook melalui
inter-library  loan.  Melihat  bahwa
koleksi  perpustakaan  yang  cukup
banyak dapat juga ditawarkan untuk
dipinjam  menggunakan  jejaring
sosial  Lendabook.  Dengan
melakukan  kerjasama  tersebut
nantinya pengguna  Lendabook  dapat
memperoleh koleksi buku yang lebih
beragam  serta  perpustakaan  dapat
menarik pengguna  Lendabook  untuk
datang  ke  perpustakaan  itu  sendiri,
mengingat  pengguna  jejaring  sosial
Lendabook  juga termasuk ke dalam
patron  pengguna  perpustakaan.
Selanjutnya,  bagi  masyarakat
lainnya, ada baiknya untuk mencoba
mendaftar  pada  Lendabook,  dan
melakukan  transaksi  peminjaman
buku  untuk  mendapatkan  bahan
bacaan  yang  diinginkannya  agar
dapat  meningkatkan  kegiatan
membaca  yang  dimilikinya.
Kemudian  kepada  peneliti
selanjutnya diharapkan penelitian ini
ke  depannya  bisa  dilanjutkan  dan
dikembangkan  dalam  rangka  untuk
mendapatkan  hasil  yang  lebih
variatif  dan  juga  mendalam dengan
menggunakan  topik  online  trust.
Mengingat  bahwa  di  dalam
komunitas  Lendabook terdapat
kegiatan saling meminjam buku yang
dibutuhkan kepercayaan yang sangat
besar  antar  penggunanya,  sehingga
nantinya  didapatkan  data  secara
mendalam  mengenai  salah  satu
komponen modal sosial yang berupa
trust di ranah komunitas virtual.
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