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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat  ini  internet  sudah  menjadi kebutuhan  primer bagi masyarakat 

secara umum. Kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi, terutama di kota-

kota besar  yang  sudah  terfasilitasi  oleh  provider jaringan-jaringan  internet. 

Masyarakat bisa mengakses berbagai informasi sesuai dengan kebutuhannya 

hanya dengan  browsing  melalui internet. Dzaman sekarang, internet tidak 

hanya digunakan untuk kegiatan atau keperluan khusus saja, namun sudah 

menjadi kebutuhan hidup semua  orang  dari  berbagai  kalangan  sosial  dan 

juga  berbagai  umur  yang  sudah mengerti cara menggunakannya. Seperti 

yang kita ketahui belakangan ini, teknologi berbasis  internet  hampir 

digunakan  dalam  segala  hal,  dari  pekerjaan  perkantoran, pendidikan, 

perdagangan, dan juga pergaulan.  

Perubahan terbesar di bidang komunikasi 40 tahun terakhir (sejak 

munculnya tv) adalah penemuan dan pertumbuhan internet. Internet adalah 

jaringan computer dunia yang mengembangkan ARPANET, suatu sistem 

komunikasi yang terkait dengan pertahanan-keamanan yang dikembangkan 

pada tahun 1960-an. Internet digunakan adalah untuk berkomunikasi antar 

pengguna internet, Share foto-foto, dan melihat perkembangan dunia melalui 

internet dengan berbagai akses website dan situs yang tersedia. Dewasa ini 

banyak fasilitas internet yang dapat memudahkan manusia untuk melakukan 

komunikasi dan bertukar informasi. 
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Dengan internet  yang  begitu  luas  saat  ini media sosial juga sedang 

menjadi trend dikalangan masyarakat. “Media sosial adalah sekelompok 

aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan kerangka pikiran 

ideologi  dan teknologi  dari  Web  2.0, dan  memungkinkan  terbentuknya  

kreasi  dan pertukaran isi informasi dari pengguna internet” (Kaplan & 

Haenlein, 2010). Web2.0 adalah  dasar  terbentuknya  media  sosial.  Media  

sosial  adalah  media  untuk bersosialisasi.  Media  sosial  menggunakan  

media  berbasis  web untuk menyebarluaskan secara cepat pengetahuan dan 

informasi kepada pengguna internet dalam  jumlah  yang  besar.  Media  

adalah  salah  satu  bentuk  kebutuhan  yang  selalu  dikonsumsi  oleh  setiap 

individu.  

Media  digunakan  dengan  berbagai  macam  motif  yang  berbeda-beda. 

Menurut  McQuail  (1987)  motif  memiliki  empat  indikator,  diantaranya  

adalah informasi,  identitas  pribadi,  integrasi  dan  interaksi  sosial  serta  

motif  hiburan. “Dapat ditambahkan bahwa semua hal dalam urusan tersebut 

(informasi, identitas pribadi,  integrasi  dan  interaksi  sosial,  hiburan)  dapat  

dikatakan  sama  dengan pernyataan motif dan tujuan  yang disadari”  

(McQuail, 1987, p.73). Motif orang menggunakan media juga dipengaruhi 

oleh tingkat kepuasan dan kegunaan media yang digunakan. “Dengan  

demikian,  “penyebab”  penggunaan  media  terletak dalam  lingkungan  sosial  

atau  psikologis  yang  dirasakan  sebagai  masalah  dan media  digunakan  

untuk  menanggulangi  masalah  itu  (pemuasan  kebutuhan)” (McQuail, 1987 

p.217). Contoh-contoh  media  sosial yang  berkembang  saat  ini adalah : 

Facebook, Twitter, Youtube, Path, Instagram dan lain-lain.  
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Pesatnya  media  sosial  kini  dikarenakan karena  semua  orang butuh 

akan hiburan dan dipengaruhi juga oleh gaya hidup. Seorang pengguna media 

sosial  bisa  mengakses  menggunakan  media  sosial  dengan  jaringan  

internet  bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar,  tanpa 

alat mahal dan dilakukan sendiri  tanpa  harus  dibantu  oleh  orang  lain. 

Pengguna  media sosial  juga  dengan bebas  bisa  meng-edit,  menambahkan,  

memodifikasi  baik  tulisan,  gambar, video, grafis,  dan  berbagai  model 

content lainnya  di  dalam  akun  media  sosial  miliknya. Selain  facebook  

dan  twitter.  

Saat ini instagram adalah salah satu media sosial yang banyak  digunakan  

dikalangan  masyarakat,  baik  anak  muda  maupun  orang  dewasa, baik  

digunakan  untuk  kebutuhan  pribadi  maupun  sebagai  kebutuhan  usaha  

yang mereka jalani. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang  

memungkinkan pengguna  mengambil  foto,  menerapkan  filter  digital, dan  

membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram 

sendiri. Kehadirannya membuat orang berlomba-lomba menghasilkan foto 

terbaik dan mengunggah foto tersebut. Tak hanya itu. Instagram menjadi 

sarana bisnis, iklan maupun sebagai tempat pamer. Banyak akun yang 

mengunggah foto-foto sedang berlibur di suatu tempat, foto alam yang indah 

maupun foto yang sengaja diunggah untuk memberitahu bahwa sang pemilik 

akun pernah pergi ke tempat tersebut. Sehingga banyak foto yang diambil dari 

spot sama untuk mendapat pengakuan bahwa sang pemilik akun tidak 

dianggap ketinggalan zaman.  
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Penggunaan Instagram sudah tak bisa lepas dari masyarakat. Pengguna 

Instagram yang telah mencapai 25.828.523 orang (GooglePlayStore diunduh pada 

6 Oktober 2015). Mereka telah menjadikan Instagram sebagai gaya hidup. 

Penggunaan Instagram tak hanya di masyarakat dan artis saja. Isteri mantan 

Presiden RI, Ani Yudhoyono pun tak mau ketinggalan. Ia memiliki akun 

(@aniyudhoyono) dan terus menerus mengunggah foto secara berkala serta 

memberitahukan kegiatan yang ia lakukan. Psikolog humanistik, Abraham 

Maslow, menyebutkan bahwa manusia memiliki lima kebutuhan dasar yang 

membentuk tingkatan-tingkatan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan dan 

keselamatan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisiologis 

mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan individu. 

Kebutuhan keamanan dan keselamatan menjadi penting karena manusia 

hidup menginginkan rasa aman dan terlindungi dari orang jahat maupun rasa 

sakit. Setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, maka kebutuhan sosial yang terdiri 

dari rasa percaya, cinta, kasih sayang, juga diperlukan oleh manusia. Karena hidup 

bersosialisasi, seorang individu membutuhkan relasi dengan orang lain dan akan 

berusaha mati-matian supaya bisa diterima di suatu kelompok. Contohnya saja, 

seseorang yang hidup di era modern seperti sekarang ini mayoritas menggunakan 

Instagram. Secara alamiah jika seseorang ingin diterima disuatu kelompok, maka 

ia akan men-download Instagram dan menggunakannya agar teman-teman yang 

lain mau menerima kehadiannya dalam kelompok tersebut.  

Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, maka muncullah kebutuhan penghargaan 

atau rasa ingin dihargai. Maslow beranggapan bahwa manusia ingin mendapatkan 

pujian, pengakuan dan perhatian dari orang disekitarnya. Dalam contoh diatas 
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tadi, seseorang yang telah memiliki akun Instagram tentu saja juga berusaha 

memiliki banyak followers atau pengikut dan yang tak kalah penting adalah 

banyaknya like pada foto yang diunggah. Dengan begitu pemilik akun merasa 

diakui oleh followers-nya. Tak berhenti disitu, mayoritas pemilik akun Instagram 

yang lain ikut-ikutan mengunggah foto pada tempat yang sama, atau kebanyakan 

dari mereka akan pergi ke tempat tersebut, berfoto dan mengunggahnya di 

Instagram. Maka muncullah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan untuk mewujudkan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat 

mewujudkan citra diri. Kini Instagram telah menjadi sarana pembentukan citra 

diri bagi para penggunanya. Banyak yang tak mau kalah untuk terus-menerus 

travelling agar dirinya dianggap sebagai orang kaya yang mempunyai kesempatan 

bisapergikemanapuniainginkan.  

 Peneliti memilih Mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi karena hal ini 

berkaitan dengan Ilmu Komunikasi yang diantaranya membahas tentang 

penyampaian pesan atau ide seseorang kepada orang lain, membahas kontak sosial 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Dari hal tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi sudah pasti akan tetap 

berusaha meningkatkan kemampuannya sesuai dengan disiplin ilmunya. Secara 

umum, Mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi juga sangat dekat dengan dunia 

fotografi dan Instagram adalah media yang tepat untuk mempublikasikan hasil-

hasil fotografi serta peristiwa yang penting sebagai sumber informasi bagi para 

pengguna Instagram.  

Diketahui bahwa Mahasiswa FISIP Ilmu Komunikasi juga berada pada 

usia 19-20 tahun, dimana pada usia tersebut merupakan masa awal dewasa. 
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Sangat perlu ditekankan pada tahap ini merupakan tingkatan perkembangan 

yang masih potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi maupun fisik. 

Dengan kata lain kaum muda identik dengan pribadi yang dinamis dan selalu 

mengikuti perkembangan teknologi dan memiliki minat yang sangat tinggi 

akan penggunaan media internet dan media aplikasinya. Sebagian besar para 

pengguna Instagram adalah usia 19-22 tahun yang dimana mahasiswa 

angkatan 2011 dan 2012 diantara tingkat usia tersebut. Alasan peneliti 

menetapkan angkatan 2011 dan tidak memilih angkatan 2012 atau 2013 

adalah karena peneliti sendiri adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 

2011 karena mahasiswa angkatan 2011 memiliki kedekatan hubungan dengan 

peneliti sendiri, kemudian untuk menghindari bahwa tidak menutup 

kemungkinan peneliti juga terpilih menjadi responden karena peneliti juga 

pengguna Instagram. 

1.2 Rumusan Masalah  

Melihat latar belakang yang terjadi seperti di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini yakni “untuk mengetahui apa saja motif penggunaan media 

sosial instagram di kalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2011 Fisip 

Universitas Muhammadiyah Malang”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

Penelitian ini untuk mengetahui motif pengguna Instagram di kalangan 

mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2011 dalam penggunaan Instagram. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan referensi bagi 

pengembangan keilmuan khususnya ilmu komunikasi dalam kajian penggunaan 

media sosial sebagai salah satu teknologi komunikasi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pemberian masukan 

bagi pengguna yang berkaitan dengan motif dan penggunaannya dalam 

menggunakan Instagram. Termasuk pemberian masukan terhadap aplikasi 

Instagram itu sendiri. 
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