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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dimulai sejak ditemukannya bahasa baik lisan maupun tulisan, media 

cetak, telegrarf hingga berbagai media komunikasi yang turut mempengaruhi cara 

manusia berpikir dan berlaku dalam kegiatan komunikasi yang dilakukan dapat 

dilihat sebagai penanda atas perkembangan-perkembangan inovasi teknologi 

komunikasi yang terus berlanjut hingga saat ini. Perkembangan dari jenis 

teknologi komunikasi ini, khususnya jenis yang paling dikuasai, secara perlahan 

mampu mempengaruhi pola kehidupan manusia terlebih dalam interaksi sosial 

diantara mereka. Pada abad ke 20, perubahan komunikasi terasa begitu cepat 

mulai dari bentuk komunikasi sederhana hingga komunikasi elektoronik yang 

kemudian di era inilah istilah revolusi komunikasi dimunculkan dan semakin 

dikenal oleh para ahli dan khalayak umum. 

Menurut Mc Luhan, seorang ilmuwan komunikasi, media dapat dibagi 

menjadi dua tipe, yaitu hot media dan cool media. Disebutkan bahwa hot media 

dapat meliputi foto, film, waltz, dan cetakan, dimana dalam penjelasannya media 

ini adalah media yang penuh dengan data yang mempunyai definisi tinggi namun 

hanya memerlukan perhatian yang rendah dari penggunanya sedangkan cool 

media adalah media yang tidak menyajikan data secara lengkap sehingga 

berdefinisi rendah seperti televisi, ideogramik, dan hieroglifik sehingga 

membutuhkan perhatian yang lebih tinggi dari penggunanya (Saefudin,2008 : 3). 
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Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa bagaimanapun bentuknya, 

media ingin dibangun oleh pengguna teknologi komunikasi yang dapat disajikan 

dalam bentuk foto maupun video. Teknologi media komunikasi yang digunakan 

sebagai sarana interaksi sosial dalam dunia maya, khususnya yang dirancang tidak 

terbatas pada sarana komunikasi saja atau media interaktif inilah yang kemudian 

dikenal dengan sebutan media baru. 

Hingga saat ini, istilah media baru masih menjadi perdebatan di kalangan 

ilmuwan, oleh karena itu terdapat banyak pendefinisian terkait media baru ini 

sendiri. Dalam cakupan yang lebih luas, Croteau mengungkapkan bahwa media 

baru yang merupakan akibat dari inovasi teknologi dalam bidang media meliputi 

teknologi yang dapat membantu setiap pengguna untuk bias secara interakitf 

dalam membuat pilihan serta menyediakan respon produk media secara beragam. 

(Kurnia, 2005 : 2) 

Sebagai media interaktif, apa yang ditawarkan oleh media baru adalah 

kapasitas untuk memperluas informasi melalui kontrol yang lebih besar dan 

proses penyelekseian informasi yang ingin diberikan. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Mc Quail bahwa kebanyakan media baru ini memungkinan 

komunikasi dua arah yang bersifat interaktif terkait pengumpulan serta pemberian 

informasi sehingga memiliki implikasi yang akan lebih beragam (Kurnia, 2005 : 

4). 

Media sosial merupakan salah satu hasil dari inovasi media baru yang 

mendukung interaksi sosial secara online dimana sama halnya dengan pemaparan 
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diatas terkait media baru, sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang 

mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.  

Menurut data terbaru dari We Are Social Assosiation, pengguna internet 

aktif di seluruh dunia kini mencapai angka 3,17 miliar. Dari tahun ke tahun, 

jumlah pengguna internet bertumbuh hingga 7,6 persen. Pertumbuhan pengguna 

internet ini juga berpengaruh terhadap pertumbuhan pengguna media sosial 

dan mobile. Menurut laporan yang sama, pengguna media sosial aktif kini 

mencapai 2,2 miliar, sedangkan pengguna mobile mencapai 3,7 miliar. 

Menariknya, pertumbuhan yang paling signifikan ditunjukkan oleh pengguna 

yang mengakses media sosial melalui platform mobile. Pengguna jenis ini 

bertumbuh hingga 23,3%. Sementara itu, Instagram kini menjadi sosial media 

yang paling banyak digunakan dengan angka mencapai hampir 1,5 miliar (Dikutip 

dari website kominfo.co.id pada 2 januari 2018. 18.22 Wib) 

Gambar 1.1 

Persentase Pengguna Internet dan Pengguna Media Sosial 

 

 
 

 

http://wearesocial.sg/blog/2015/08/global-statshot-august-2015/
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Sedangkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. 

Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses 

jejaring sosial. Dari survei terhadap 1033 responden yang dilakukan 

Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa 

komunikasi pada pertengahan tahun 2017, sebanyak 85,45% masyarakat 

Indonesia pria dan wanita aktif menggunakan Instagram dalam seminggu terakhir. 

Di peringkat kedua Tiwitter menyalip Facebook dengan persentase 67,21%, 

sedangkan Facebook digunakan oleh 45,31% responden. Urutan keempat 

ditempati Path dengan jumlah persentase 33,29%. Data menarik, lebih dari 9% 

responden menjawab aktif menggunakan Snapchat (Dikutip dari website 

kominfo.co.id pada 2 januari 2018. 18.22 Wib). 

Seperti hasil survey yang peneliti kutip dari website resmi kominfo di atas, 

media Sosial Instagram mendominasi obrolan komunitas pengguna maya di 

Internet di seluruh dunia. Media sosial Instagram merupakan layanan jaringan 

pertemanan online yang disediakan secara gratis dengan layanan yang 

memungkinkan terhubung dengan teman, rekan kerja, dan lain-lain yang berbagi 

minat yang sama atau yang memiliki latar belakang umum yang sama. Dan dari 

jaringan yang kita bentuk, kita dapat memperhatikan aktivitas mereka, mengikuti 

permainan atau juga join game. Di dalam permainan ataupun di dalam Iingkungan 

jaringan dan teman yang kita miliki, kita dapat memperoleh teman baru atau 

menemukan teman lama yang sudah lama tidak kita jumpai. Biasanya, jaringan 

tersebut terbentuk berdasarkan organisasi di sekolah, daerah domisili asal, hobi 
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bermain game yang sama, dan seterusnya. Bisa dibilang fasilitas untuk berteman 

dan membina kehidupan sosial benar-benar lengkap di media sosial Instagram  

Selain aktivitas pertemanan media sosial instagram kini juga mulai 

dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi diri mereka baik secara 

individual, keluarga, tidak hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi, melalui 

dialog interaktif itu sendiri, berbagai situs media sosial digunakan sebagai bentuk 

presentasi diri (self presentation) serta dibarengi dengan impression management 

untuk membangun kesan tertentu dalam pandangan pengguna lain melalui 

informasi yang disajikan. Seperti yang disebutkan oleh Erving Goffman (dalam 

Mulyana, 2006:112) bahwa individu akan berkompetisi untuk menampilkan 

dirinya sebaik mungkin. Goffman berasumsi bahwa ketika sesorang berinteraksi, 

mereka ingin menyajikan gambaran diri yang akan diterima orang lain. Upaya 

tersebut dikenal sebagai pengelolaan kesan (impression management), yaitu 

teknik seorang aktor dalam sebuah drama untuk memupuk kesan tertentu dalam 

situasi dan dengan tujuan tertentu pula. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitan di kota Malang 

dengan mengkerucutkan pada sebuah lembaga pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Namun, dengan anggapan rana universitas masih terlalu 

besar untuk diambil subyek penelitian maka peneliti kemudian memperkecil ruang 

lingkup penelitian yakni mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2013. 

Pertimbangan peneliti mengambil sampel tersebut dikarenakan, prodi ilmu 

komunikasi adalah sebuah jurusan yang mempelajari secara langsung bagaimana 

konsep media itu dijalankan, baik itu media elektronik, cetak dan media online 
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dengan berbagai jenis media sosial yang sedang berkembang. Akademisi ilmu 

komunikasi 2013 ini kemudian diharapkan dapat mnemberikan data penelitian 

yang credible sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam aktifitas 

perkuliahan di kampus Universitas Muhammadiyah Malang, yakni tentang 

aktivitas virtual di media sosial mengenai impression management.  

Impression management dapat dilakukan pada media-media sosial seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya, tentu impression management juga dapat 

dilakukan pada media sosial seperti instagram. Menurut Davies (2007) dalam Self 

Presentation through Online Image Sharing (2007:561), keseharian 

dipresentasikan melalui flickr dan terjabarkan sebuah proses pembagian dan 

diskusi gambar (atau bahkan tulisan-caption, apabila ada) yang menuntun kepada 

proses belajar yang menyediakan bermacam-macam cara merefleksikan dunia 

melaluinya. Instagram sebagai jejaring sosial yang juga digunakan untuk berbagi 

foto, seperti flickr, tentu dapat menjadi jalan tersendiri bagi individu untuk 

mempresentasikan diri melalui akun yang dimilikinya. Melalui gambar atau foto 

yang di-post, individu dapat menunjukkan presentasi diri yang sesuai harapannya, 

untuk orang lain tangkap. Gambar demi gambar, foto demi foto, memiliki makna 

pesannya sendiri-sendiri. Makna antar pemberi dan penerima-pun tentu akan 

berbeda-beda tergantung dari latar belakang perbedaan yang dimiliki oleh masing-

masing 

Dari berbagai situs sosial media, instagram memainkan peran yang cukup 

penting sebagai media yang digunakan untuk membangun dan meningkatkan 

eksistensi serta kesan oleh para penggunanya. Sebagai salah satu media sosial 
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yang paling digemari dikalangan anak muda, instagram muncul dengan 

memanfaatkan fitur kamera dan fitur pendukung lainnya dalam smartphone yang 

saat ini menjadi hal wajar bahkan wajib untuk dimiliki. Komunikasi yang 

dibangun melalui instagram menjadi komunikasi simbol berupa foto atau video. 

Berbagai informasi yang diberikan pun memiliki maksud serta tujuan yang 

beragam salah satunya yaitu untuk membangun kesan tertentu oleh pengguna lain 

melalui presentasi diri dalam foto atau video tersebut (Salamoon, 2013 :5). 

 Interaksi sosial dalam Instagram mengharuskan penggunanya untuk 

megikuti sistem following dan followed dimana interkasi dapat dimulai dengan 

menjadi pengikut akun pengguna lainnya ataupun mempunyai akun lain sebagai 

pengikut Instagram. Dengan begitu, komunikasi antara sesama pengguna 

Instagram sendiri dapat terjalin dimana pengguna dapat memberikan tanda suka 

dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

Dalam sistem interaksi Instagram, pengikut merupakan salah satu unsur yang 

penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi 

popular atau tidaknya postingan foto tersebut. Namun selama akun Instagram 

tidak menggunakan fitur private, yaitu pengaturan yang hanya membolehkan para 

pengikut saja yang dapat melihat postingan di akun tersebut, maka pengguna 

lainnya yang tidak mengikuti pun dapat berinteraksi melalui pemberian tanda suka 

dan komentar. Disamping itu, Instagram pun dapat terkoneksi langsung dengan 

aplikasi sosial media yang lain seperti Twitter dan Facebook, sehingga postingan 

yang diunggah ke Instagram dapat dibagikan ke aplikasi lainnya hanya dengan 

menyentuh opsi share (Salamoon,2013 :6). 
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Berbeda dari aplikasi serupa lainnya seperti Twitter atau Facebook, produk 

dari kamera yang ada dalam smartphone seperti foto dan video, memainkan peran 

utama sebagai mediator komunikasi antaraa satu pengguna dengan pengguna 

lainnya. Foto yang telah diunggah secara otomatis dibagikan kepada pengikut 

yang ada, pengguna lainnya, sekaligus server pusat. Melalui unggahan tersebut, 

setiap orang dapat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Bentuk 

komunikasi semacam ini merupakan bentuk komunikasi yang baru dimana 

komunikasi tidak hanya berupa verbal namun juga dalam bentuk visual. Mengutip 

penjelasan Laurer dalam bukunya, Design Basics, bahwa tanda visual merupakan 

sekumpulan elemen yang memiliki makna tertentu. Dan sebuah gambar terbentuk 

dari elemen-elemen yang variatif dan terkomposisi sedemikian rupa sehingga 

membentuk persepsi pada orang yang melihatnya (Salamoon,2013 :5). 

 Banyak kalangan tanpa terkecuali mahasiswa menggunakan media jejaring 

sosial sebagai perantara berkomunikasi satu sama lain. Khususnya terhadap 

penggunaan Instagram, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang menggunakan media tersebut untuk menunjukan photo maupun video 

sebagai sarana informatif tentang diri mereka. Dari penjelasan tersebut, maka 

penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana seseorang mengelola kesan 

pada media sosial Instagram. Oleh karena itu, penulis mengambil judul 

“IMPRESSION MANAGEMENT PENGGUNA MEDIA SOSIAL 

INSTAGRAM DALAM DUNIA MAYA DAN DUNIA NYATA (Studi  

Kasus: Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2013, Universitas 

Muhammadiyah Malang) 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang telah penulis paparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana dan apa saja 

bentuk impression management mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pengguna media sosial Instagram 

dalam dunia maya dan dunia nyata? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan 

penulis, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan apa saja 

bentuk impression management mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 

Universitas Muhammadiyah Malang sebagai pengguna media sosial Instagram 

dalam dunia maya dan dunia nyata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan 

wawasan dibidang ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya dalam 

pengaplikasian impression management dalam media sosial 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi 

pembaca khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai pengguna media sosial Instagram 


