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Penelitian ini berawal dari keunikan sebuah akun media sosial
UrbanCikarang yang dimana memberikan sebuah informasi aktual yang terjadi
kepada masyarakat. Fenomena yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti
permasalahan ini merupakan sebuah bentuk dimana akun media sosial yang
penulis kira hanya sebatas sebuah akun yang menyajikan informasi bagi
masyarakat dapat menciptakan sebuah solidartias pada masyarakat urban,
berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini ada untuk
mengetahui pola solidaritas antar komunitas yang ada pada “UrbanCikarang”
dalam masyarakat urban, untuk mengetahui bagaimana peran “UrbanCikarang”
dalam membangun solidaritas pada komunitas masyarakat urban, untuk
mengetahui faktor pendorong dan penghambat solidaritas pada akun media sosil
UrbanCikarang.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada teori
solidaritas Emiel Durkheim serta teori jaringan aktor. Teori tersebut dijadikan
sebagai kerangka pemikiran dalam melihat berbagai fenomena yang muncul
dilapangan, terutama berkaitan dengan Solidaritas Masyarakat Urban Dalam
Lingkup Media Sosial (Pendekatan Jaringa Aktor Pada Akun Media Sosial
UrbanCikarang).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang
didapat, kemudian memaparkan dalam bentuk narasi cerita berdasarkan data
wawancara, observasi yang telah didapat dan juga dilengkapi dengan dokumentasi
berupa foto, agenda kegiatan dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah
mengetahui dan mengambarkan tentang solidaritas yang ada pada masyarakat
urban.

UrbanCikarang merupakan sekelompok orang yang saling peduli dalam
hal informasi aktual yang terjadi pada masyarakat urban, dimana hal ini menjadi
sebuah jembatan bagi komunitas-komunitas untuk saling bertukar informasi dan
membentuk sebuah solidaritas pada masyarakat urban. Solidaritas masyarakat
urban yang bisa terjadi ketika melakukan sebuah komunikasi melalui media sosial
dan memiliki kesadaran untuk menyesaikan sebuah problematika yang terjadi
pada saat banjir melanda Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan melalui proses analisis, peneliti
memperoleh kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah jawaban atas pertanyaan
dari rumusan masalah. Dimana solidaritas yang ada pada masyarakat urban
terbangun melalui teman-teman komunitas yang melakukan komunikasi melalui
media sosial sebagai sebuah cara dalam berinteraksi untuk melakukan solidaritas
dengan bentuk Aksi Peduli Banjir Cikarang Raya. UrbanCikarang memiliki peran
memberi informasi aktual ketika banjir menggenang Kabupaten Bekasi.
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