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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, karena pada 

dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. 

Perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat menimbulkan dampak pada sifat dan 

kepentingan individu. Penggunaan teknologi terutama teknologi komunikasi yang semakin 

meningkat justru menurunkan intensitas hubungan antar individu. Hubungan seseorang yang 

dahulunya memerlukan kontak secara fisik dengan orang lain telah tergantikan dengan adanya 

teknologi komunikasi dan informasi. Kondisi ini mau tidak mau memicu pergeseran ruang 

interaksi manusia dari publik ke privat. 

Keberadaan new media menjadi kebutuhan utama yang menyajikan berbagai informasi 

serta fasilitas pendukung yaitu media sosial. New media merupakan teknologi komunikasi digital 

yang berbasis jaringan internet. Adanya new media mempermudah komunikasi antar manusia 

melalui media sosial. Media sosial yang saat ini sedang di gandrungi oleh para pengguna internet 

antara lain path, line, whatsapp, snapchatt, instagram, dan lain-lain. Namun, salah satu media sosial 

yang populer saat ini adalah instagram. 

Menurut Country Director Indonesia, Sri Widowati dari sumber liputan6.com mengatakan 

bahwa, Indonesia adalah negara pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. Indonesia juga 

menjadi salah satu penghasil konten Instagram Stories terbanyak, di mana penggunanya 

mengunggah hampir dua kali lipat lebih banyak konten tersebut dari jumlah rata-rata global. 

Pencapaian itu membuat Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar instagram di dunia yang 

memiliki 700 juta pengguna aktif secara global. Berdasarkan data internet April 2017. Saat ini 
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media sosial berbagi foto di instagram memiliki sebanyak 45 juta pengguna aktif setiap harinya, 

Instagram stories memiliki 250 juta pengguna aktif setiap harinya, dan sebanyak 8 juta akun di 

instagram adalah profil bisnis. 

Indonesia bahkan masuk ke dalam lima besar negara pengguna instagram terbanyak 

bersama Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Inggris Raya. Pada juni 2017, waktu yang dihabiskan 

seseorang untuk melihat video di instagram meningkat lebih dari 80% dalam satu tahun. 

Sedangkan jumlah video yang diunggah di instagram setiap harinya bertambah empat kali lipat 

dalam satu tahun. 

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto, dimana terdapat fitur filter yang menarik untuk 

memperindah foto atau video yang diunggah atau dibagikan. 

Selain itu, foto atau video yang dibagikan di akun instagram nantinya akan “disukai” atau 

istilah di instagram di ”Love” oleh followers yaitu orang yang mengikuti akun instagram tersebut. 

Semakin banyak jumlah orang yang menyukai foto atau video yang dibagikan di akun instagram, 

maka semakin eksis pula pemilik akun tersebut. Semakin banyak jumlah followers yang mengikuti 

akun, maka semakin eksis pula pemilik akun tersebut. 

Tidak hanya sebagai sarana untuk berbagi foto, instagram saat ini sudah berevolusi menjadi 

sarana media sosial “real live and real time” serta memiliki fitur baru seperti instastories dan 

instalive. Bahkan pengguna instastories berhasil mencuri hati dan mengalahkan pengguna 

snapchatt. Snapchatt mengalami penurunan jumlah pengguna sangat drastis semenjak instagram 

memiliki fitur instastories dimana filternya hampir memiliki kesamaan dengan snapchatt. 

Menurut CEO platform pemasaran The Amplify, Justin Rezvani rata-rata anggota komunitas 

influencer kami melihat ada kenaikan kunjungan di Instagram sekitar dua puluh delapan persen 

lebih tinggi dibanding Snapchat. 

http://tekno.kompas.com/read/2017/01/31/12400057/instagram.stories.curi.pengguna.snapchat
http://tekno.kompas.com/read/2017/01/31/12400057/instagram.stories.curi.pengguna.snapchat
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Adanya media sosial membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-

hari. Sadar atau tidak, segala aktifitas manusia memanfaatkan media sosial sebagai media 

komunikasi. Menurut Bungin dalam bukunya Sosiologi Komunikasi (2009), teknologi 

memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak negatifnya berupa pola hidup yang 

semakin individualistis, serta munculnya faham eksistensialisme, menjauhkan yang dekat dan 

mendekatkan yang jauh. Hal ini menyebabkan pengguna jejaring sosial lebih mampu menjalin 

kehidupan sosial melalui dunia maya untuk menunjukkan eksistensinya dan kurang 

memperhatikan interaksi dengan dunia nyata. 

Perubahan perilaku manusia akan kesadaran dirinya mencangkup perubahan fisik dan 

emosional yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilaku. Seiring perkembangan zaman 

kebutuhan dan keinginan untuk mengeksistensikan diri dan menampilkan idendtitas diri ditengah 

lingkungan akan meningkat pula. 

Eksistensi merupakan wujud bahwa seseorang itu ada dan diakui keberadaannya. Menurut 

Zaenal Abidin berpendapat bahwa eksistensi sebagai suatu proses yang dinamis, suatu “menjadi” 

atau “mengada”. Dengan adanya instagram mereka bebas mengekspresikan dirinya dalam bentuk 

foto mau pun video. 

 

Eksistensi adalah makna dari keberadaan manusia yang mengedepankan masalah being-

in-the-world, yaitu diri manusia tidak akan ada tanpa dunia dan dunia tidak akan ada tanpa 

makhluk yang mempersepsikannya. Dunia manusia bukan dunia fisik saja, melainkan dunia 

makna, yakni pemaknaan individu terhadap dunia. 

Oleh sebab itu, tidak mungkin bisa memahami manusia tanpa memahami dunia tempat 

eksistensi manusia (misalnya rumah tempat tinggal individu dan tempat dimana ia merasa 
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bermakna sebagai individu; orang lain terhadap siapa ia berbicara atau mengungkapkan 

perasaannya; tempat kerja dimana ia mengekspresikan kemampuannya dan merasa menjadi 

manusia; sekolah dimana ia belajar dan mengekspresikan keberadaannya; dan seterusnya). Melalui 

dunianyalah makna eksistensi tampak bagi dirinya dan orang lain (Abidin, 2002).  

Dalam pandangan psikologi eksistensial, dikatakan bahwa eksistensi merupakan sebuah 

cara berada manusia, situasinya dalam dunia, kebebasannya memilih tujuan hidup, serta berusaha 

memahami arti kehidupannya sendiri (Chaplin, 2000). 

Dalam penggunaan media sosial, tentu seseorang memiliki berbagai motivasi. Untuk 

sekedar berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk 

berbagi informasi maupun salah satu yang menjadi trend saat ini adalah penggunaan media sebagai 

bentuk eksistensi diri. Sedangkan orang-orang yang ingin eksistensinya diakui masyarakat luas 

melalui media sosial biasanya akan banyak menggunakan media sosial yang sifatnya lebih terbuka 

seperti facebook, twitter, path, atau instagram.  

Seseorang dikenal sebagai apa dan siapa tergantung individu tersebut yang memutuskan. 

Karena apa yang di unggah dan di tuliskan melalui media sosial akan menjadi gambaran diri kita 

bagaimana kita memposisikan diri dimata masyarakat luas. Banyak orang yang saat ini 

memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensinya baik laki-laki atau 

perempuan kepada dunia luar. Pada dasarnya laki-laki memiliki sifat lebih tertutup daripada 

perempuan, namun pada kenyataannya sekarang tidak semua laki-laki memiliki sifat tertutup. 

Dengan adanya media sosial khususnya instagram membuat seseorang lebih percaya diri dalam 

menunjukkan kebebasan berekspresi.  

Setiap orang berlomba-lomba untuk menampilkan dirinya kepada media sosial melalui 

berbagai foto, video, pernyataan yang ada di media sosial, seseorang ingin mengungkapkan kepada 
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orang lain bahwa inilah dirinya. Tidak jarang pula bahkan seseorang bisa bertindak berlebihan 

untuk sekedar menunjukan eksistensi dirinya kepada orang lain. 

Media sosial khususnya instagram pada dasarnya menjadi kebutuhan untuk menunjukkan 

keberadaan kebedirinya dihadapan orang lain. Keinginan untuk mendapatkan respon dan penilaian 

secara positif menjadi salah satu alasan untuk memposting kegiatan mereka di media sosial 

Instagram. Respon atau pandangan orang lain terhadap apa yang ditampilkan di media sosial 

mempengaruhi penilaian seseorang terhadap dirinya. Hal ini menarik perhatian peneliti yang 

berkaitan dengan eksistensi diri serta bagaimana sesorang tersebut memaknai dan menunjukkan 

eksistensi diri mereka di media sosial instagram. 

 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH DAN FOKUS PENELITIAN 

Dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai 

berikut:“Bagaimana Makna Eksistensi Diri Bagi Pengguna Akun Instagram Berdasarkn Jenis 

Kelamin ?” 

Terkait dengan judul “Makna Eksistensi Diri Bagi Pengguna Akun Instagram Berdasarkan 

Jenis Kelamin” maka fokus penelitian ini adalah makna eksistensi diri pengguna akun instagram 

antara laki-laki dan perempuan. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti merinci permasalahan yang akan 

diteliti dengan tujuan untuk mendeskripsikan Makna Eksistensi Diri Pengguna Akun Instagram 

antara Laki-laki dan Perempuan. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 
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1.4.1 Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian 

dan menambah sumber bacaan Ilmu Komunikasi. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi bahan referensi terhadap penelitian selanjutnya. 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengguna 

media sosial instagram untuk membuka cara pandang khalayak bahwa laki-laki dan 

perempuan memiliki makna tersendiri dalam menunjukkan eksistensinya. 


