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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 GAMBARAN UMUM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 

Instagram merupakan aplikasi berbagi foto dan yang memungkinkan pengguna untuk 

mengambil foto, menerapkan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial, termasuk ke instagram sendiri. Salah satu fitur yang menarik di instagram adalah 

memotong foto menjadi bentuk persegi sebelum foto tersebut di unggah atau dibagikan 

sehingga foto tersebut terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic atau Polaroid. 

Berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. yang merupakan sebuah teknologi 

yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada awalnya 

Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak didalam HTML5 mobile, namun kedua 

CEO yaitu Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk focus pada satu hal saja yaitu 

pada bagian foto, komentar, dan kemampuan menyukai sebuah foto atau like. Nama instagram 

berasal dari kata “instan” dan “gram” berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram 

sendiri yaitu mengirimkan pesan atau informasi kepada orang lain secepat mungkin. Kemudian 

tanggal 9 April 2012 instagram diambil alih oleh pihak Facebook. 

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

menjadi sarana media sosial “real live and real time”. Bahkan pengguna instagram stories 

berhasil mencuri hati dan mengalahkan pengguna snapchatt. Snapchatt mengalami penurunan 

jumlah pengguna sangat drastis semenjak instagram memiliki fitur instagram stories 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 28 persen lebih tinggi dibanding Snapchatt. 

4.1.1 FITUR INSTAGRAM 
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Pada versi awalnya, Instagram memiliki 15 efek-efek yang dapat digunakan oleh para 

pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. Efek tersebut terdiri dari: X-Pro 

II, Lomo-fi, Earlybird, Sutro, Toaster, Brannan, Inkwell, Walden, Hefe, Apollo, Poprockeet, 

Nashville, Gotham, 1977, dan Lord Kelvin. Namun tepat pada tanggal 20 September 2012 yang 

lalu Instagam telah menambahkan 4 buah efek terbaru yaitu; Valencia, Amaro, Rise, Hudson 

dan telah menghapus 3 efek, Apollo, Poprockeet, dan Gotham dari dalam fitur tersebut. Di 

dalam pengaplikasian efek sekalipun para pengguna juga dapat menghilangkan bingkai-

bingkai foto yang sudah termasuk di dalam efek tersebut. 

Fitur lainnya yang ada pada bagian penyuntingan adalah Tilt-Shift. Tiltshift ini, sama 

fungsinya dengan efek kamera melalui instagram, yaitu untuk memfokuskan satu titik pada 

sebuah foto, dan sekelilingnya menjadi buram. Dalam penggunaannya aplikasi Tilt-Shift 

memiliki 2 bentuk, yaitu persegi panjang dan juga bulat. Kedua bentuk tersebut dapat diatur 

besar dan kecilnya, juga titik fokus yang diinginkan. Tilt-shift juga mengatur rupa foto 

disekeliling titik fokus tersebut, sehingga para pengguna dapat mengatur tingkat buram pada 

sekeliling titik fokus di dalam foto tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, instagram terus melakukan pembaruan dengan fitur-fitur 

yang lebih menarik seperti instagram stories yang menyerupai aplikasi snapchatt serta fitur 

instagram live. Instagram stories merupakan fitur dimana pengguna akun instagram dapat 

berbagi aktivitas atau moment melalui video berdurasi 30 detik yang dilengkapi dengan filter 

digital, emoticon, share location, dan caption. Instagram stories tersebut dapat dilihat (viewed) 

dan dikomentari langsung oleh pengguna atau pemgikut lainnya, namun instagram stories 

tersebut otomatis kana hilang dalam waktu 24 jam. Tidak jauh berbeda, instagram live juga 

hamper memiliki kesamaan dengan instagram stories. Hanya saja instagram live berdurasi 

agak lama yaitu satu jam. Instagram live memungkinkan pengguna berkomunikasi langsung 

melalui kolom komentar serta visualisasi dari kegiatan yang diunggah secara live. 
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Foto atau video yang dibagikan di akun instagram nantinya akan “disukai” atau 

istilahnya di”Love” dan dapat dikomentari 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, maka semakin eksis pula pemilik akun tersebut. Setiap orang 

dapat ”berkomunikasi” dengan foto. Ini adalah bentuk komunikasi yang baru dimana 

komunikasi tidak lagi berupa verbal tapi juga dalam bentuk gambar.Komunikasi di era cyber 

merupakan komunikasi yang berdasar pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap 

simbol-simbol yang ada didalamnya. 

 

 

4.1.2 PENGGUNA INSTAGRAM 

Menurut Country Director Indonesia, Sri Widowati 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 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. 
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 Gambar 4.1 Sumber : www.wearesocial.com 

 

 

  Gambar 4.2 Sumber : www.wearesocial.com 

Lembaga We Are Social mempubilkasikan hasil penelitian terhadap perilaku pengguna 

internet, akses terhadap internet dan media sosial dari seluruh dunia. Riset yang telah dilakukan 

dari berbagai negara dan benua yang berbeda salah satunya adalah Negara Indonesia 

menunjukkan bahwa media sosial yang paling banyak digunakan pada tahun 2017 adalah 

Youtube dengan presentase sebanyak 49%. Sedangkan pengguna instagram di Indonesia 

memasuki posisi ketiga dengan presentase 39%. Kemudian data riset yang ditunjukkan yaitu 

http://www.wearesocial.com/
http://www.wearesocial.com/
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pengguna media sosial berdasarkan negara secara global, di Indonesia terdapat 40% pengguna 

aktif media sosial. 

Salah satu survey yang dilakukan oleh situs Social On The Rocks, sebuah web 

terkemuka untuk gadget & technology yang berbasis di Amerika Serikat, menemukan bahwa 

sebanyak 67% pengguna Instagram merupakan warga dengan usia produktif 18-34 tahun. 

Terdapat lebih banyak pengguna wanita (55%) daripada pengguna laki-laki yang jumlahnya 

sebesar 45%. Hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan wanita untuk lebih 

terbuka dalam berbagi kehidupan pribadinya di dalam media jejaring sosial, dibandingkan 

dengan laki-laki yang lebih tertarik pada kebutuhan yang berhubungan dengan karir / portfolio. 

4.1.3 KEBIJAKAN INSTAGRAM 

 Instagram memiliki sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh pengguna. Peraturan 

tersebut disusun dalam Terms of Use, misalnya persyaratan bahwa untuk bisa mendaftar di 

Instagram seseorang harus minimal berusia 13 tahun atau lebih tua. Ada pula pembatasan 

terhadap posting yang berupa kekerasan, telanjang, sebagian telanjang, atau bernada seksual. 

Pengguna mendapatkan hak kepemilikan konten di Instagram. Instagram tidak mengklaim hak 

kepemilikan dalam teks, file, gambar, foto, video, suara, karya musik, karya tulisan, aplikasi, 

atau bahan lain yang di-posting oleh pengguna. 

4.2 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadyah Malang 

merupakan kampus yang resmi berdiri pada tanggal 11 Juli tahun 1968. Fakultas Ilmu Sosial 

dan Imu Poitik ini awalnya bernama Fakultas Kesejahteraan Sosial yang kemudian  berubah 

lagi menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Pada tahun 1985, nama FIS diubah lagi menjadi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini 
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menambah dua jurusan atau prodi baru yaitu Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi. Sampai 

saat ini, terdapat lima jurusan diantaranya adalah jurusan Ilmu Kesehjahteraan Sosial, Ilmu 

Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, Sosiologi, dan Hubungan Internasional. Selain jurusan 

tersebut, FISIP juga membentuk beberapa program internasional seperti program ACICIS 

(Australian Consortium for In Country Indonesian Studies) dan Pusat Kajian Sosial (PKSP). 

(Sumber: fisip.umm.ac.id 2017) 

4.2.1 Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2013 

Mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2013 saat ini berjumlsh sebnayak 381 

orang yang terdiri dari mahasiswa laki-laki 188 orang dan mahasiswi perempuan sebanyak 193 

orang. Tentunya dari sekian banyak jumlah mahasiswa mereka berasal dari berbagai daerah 

seperti Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan berbagai daerah lain. Mahasiswa jurusan 

Ilmu Komunikasi angkatan 2013 ini terbagi menjadi tiga kelas peminatan jurusan diantaranya 

yaitu Audio Visual, Jurnalistik, dan Public Relations.  

Di jurusan Ilmu Komunikasi sendiri terdapat beberapa fasilitas penunjang kegiatan 

perkuliahan dan praktikum seperti laboraturium yang cukup lengkap diantaranya laboraturium 

mini taether, ruang simulasi Public Relations, studio fotografi, komputer multimedia dan 

desain grafis yang digunakan untuk mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa 

sesuai konsentrasi yang dipilih. 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 diwajibkan untuk menempuh mata kuliah 

sebanyak 146 sks untuk dapat menyelesaikan perkuliahaan sesuai dengan jurusan atau 

konsentrasi yang diambil. Untuk lebih meningkatkan kemampuan dan bakat mahasiswa, 

terdapat beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM seperti JUFOC (Jurnalistik Fotografi 

Club), Public Relations Club, HIMAKOM (Himpunan Mahasiswa Komunikasi), Journalistic 



38 
 

Club, dan Kine Club. Beberapa UKM tersebut merupakan wadah untuk mengembangkan bakat 

mahasiswa yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional. 

4.2.2 Visi dan Misi Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadyah Malang 

 Visi dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Politik Universitas Muhammdayh 

Malang adalah menjadi program studi yang memiliki daya saing dalam mengembangkan ilmu 

dan keterampilan di bidang komunikasi berdasarkan nilai-nilai islam. 

 Misi Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP-UMM anatar lain : 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan dan 

keterampilan mahasiswa di bidang ilmu komunikasi yang berorientasi pada gerakan literasi 

media. 

2. Memajukan aktifitas penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa mengenai permasalahan 

masyarakat yang bermediasi komunikasi. 

3. Melaksanakan pengabdian di bidang komunikasi yang berorientasi pada pemberdayaan 

masyarakat. 

4. Mengintensifkan aktifitas pelatihan di bidang Public Relations, Jurnalistik, dan Studi Media 

serta Komunikasi Audio Visual. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam kerangka perkembangan ilmu 

pengetahuan dan penerapan teknologi komunikasi secara kelembagaan. (Sumber: 

komunikasi.umm.ac.id, 2017). 

 

 


