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ABSTRAK

Modal sosial sangat erat kaitannya dalam pencapaian tujuan bersama dalam suatu
jaringan hubungan sosial. Adanya modal sosial dapat menggambarkan eksistensi
jaringan hubungan sosial tersebut. 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.
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