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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Media massa memberikan andil yang tidak sedikit bagi berkembangnya 

tren busana yang kemudian diikuti oleh sebagian besar perempuan yang ingin 

tampil trendi dan modis. Dengan adanya media, masyarakat menyamakan cara 

berpakaian mereka seperti apa yang dikenakan idolanya masing-masing. Hal 

ini terbukti bahwa apa saja sekarang menjadi pusat perhatian di media-media 

dan dijadikan acuan oleh masyarakat. Jelas fenomena ini menjadi komoditas di 

era modern seperti sekarang ini dan ditambah juga peran media yang ikut 

menyebarkan terutama media sosial. 

Menurut Supranto & Limakrisna (2007:33) banyak cara seseorang 

mengekspresikan hidupnya salah satunya dengan lifestyle yang dia ikuti, 

bagaimana seseorang tersebut membelanjakan uangnya, bagaimana mereka 

membagi waktu untuk (bekerja, bermain, maupun untuk bersantai bersama 

keluarga). Gaya hidup pada seseorang merupakan fungsi karakteristik atau sifat 

individu yang dapat membentuk gaya hidup seseorang melalui interaksi 

lingkungan. Selain itu, yang dapat dipengaruhi gaya hidup pada seseorang 

diantara lain perilaku pembelian, dimana itu menentukan banyak keputusan 

konsumsi perorangan, sehingga gaya hidup bias berubah karena pengaruh 

lingkungan. 
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Saat ini kaum urban menjadi salah satu bagian masyarakat dengan gaya 

hidup kekinian dan up todate. Jika dihubungkan dengan gaya hidup, maka 

kaum urban adalah bagian dari masyarakat yang kiblat kehidupannya 

mengarah pada masyarakat modern di perkotaan. Budaya urban ialah wujud 

dari cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak manusia urban di tengah 

konstelasi kehidupan kota masyarakat modern. Cara seseorang berpikir, cara 

merasa, dan cara bertindak itu menyangkut soal nilai yang dihayati. Nilai yang 

dijunjung dalam kehidupan urban adalah pencarian dan pemuasan hasrat diri. 

Nilai ini membentuk wujud budaya urban yang menjadi satu dengan penanda-

penanda kehidupan urban. Salah satu penanda kehidupan urban adalah melalui 

gaya hidup. Life style atau gaya hidup merupakan penanda yang mudah terlihat 

dalam kehidupan urban. Gaya hidup menjadi penentu berada di tingkatan mana 

seseorang atau bisa jadi disebut sebagai identitas pengenal dalam strata sosial 

di lingkungannya. Dalam gaya hidup, wujud budaya urban tampil dalam 

beragam bentuk. Mulai dari cara berpakaian, produk belanjaan, gadget yang 

dipakai, hobi yang dijalani, tongkrongan yang dipilih, komunitas yang diikuti, 

dan sebagainya. Kaum urban tak hanya ada di kota-kota besar saja seperti 

Jakarta, Surabaya, dan Bandung saja, akan tetapi kini juga telah merambah ke 

kota-kota kecil di sekitarnya.  

Sebuah fenomena baru yang sedang berkembang dalam akhir – akhir 

ini di media sosial adalah banyaknya selebgram dari hijabers. Selebgram 

adalah seseorang yang terkenal lewat media sosial yaitu “Instagram”. Peneliti 

kemudian tertarik untuk menganalisis akun Instagram @aghniapunjabi. Akun 
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@aghniapunjabi merupakan akun yang mempunyai followers ratusan ribu, 

pemilihan akun Instagram tersebut sebagai subyek penelitian dengan 

pertimbangan pemiliknya merupakan orang yang cukup berpengaruh pada 

gaya hijab yang beredar di Malang selain itu popularitas dari personal akun 

Instagram tersebut juga cukup banyak diketahui kalangan hijabers dan 

followers nya. Selain itu kelompok muslim yang bergaya urban sepertinya akan 

bertambah. Menariknya, sebab ditengah kemoderenan dengan segala aspek 

pernak perniknya para hijabers tetap membutuhkan ruang mengekspresikan 

diri dan simbolisasi, terutama melalui media sosial Instagram.  

Jika dibandingkan dengan @ameliaelle yang juga sebagai selebgram di 

Malang, akun Instagram @aghniapunjabi lebih memiliki banyak followers. 

Berdasarkan data dari socialblade menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan @ameliaelle. Hal tersebut 

dapat dilihat dari diagram berikut : 

Gambar 1 

Diagram tentang peningkatan followers antara @aghniapunjabi 

&@ameliaelle di tiap bulannya 
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Gambar 2 

Diagram tentang peningkatan followers antara @aghniapunjabi & 

@ameliaelle di tiap harinya 

 

 

Sumber: Socialblade,2017 

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwasanya terjadi peningkatan rata-

rata 363 followers baru perhari untuk akun @aghniapunjabi, sedangkan akun 

@ameliaelle mendapatkan followers 56 perhari. 

Menurut Ida (2012:88) melalui media sosial seperti Instagram ini 

seseorang dapat menunjukan atau menampilkan dirinya kepada orang lain atau 

yang disebut dengan presentasi diri. Presentasi diri yang dilakukan dengan 

memanfaatkan media sosial Instagram ditampilkan dalam bentuk foto. Dengan 

kata lain, seseorang menjadikan media sosial sebagai media presentasi diri. 

Adanya media sosial terutama Instagram telah membuka cara baru bagi 

perempuan untuk menunjukan eksistensinya dalam masyarakat. Instagram 

dapat menjadi tempat dimana kaum perempuan dapat melihat dan dilihat. 

Melihat lifestyle atau gaya hidup urban yang ditunjukkan oleh Aghnia 

Punjabi melalui akun Instagram pribadinya @aghniapunjabi yang selalu 

memposting hampir semua kegiatannya, memberikan tampilan gaya hidup 

urban pada kaum wanita modern saat ini. 
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Hal inilah yang menjadikan dasar peneliti untuk melakukan penelitian 

tentang arti di balik penggunaan style fashion di setiap postingan Aghnia 

Punjabi pada jangka waktu yang sudah ditentukan dengan menggunakan 

kaidah – kaidah dan teori Semiotik dalam Ilmu Komunikasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana representasi gaya 

hidup urban hijabers dalam akun Instagram @aghniapunjabi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui representasi gaya hidup urban 

hijabers dalam akun Instagram @aghniapunjabi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Sebagai kajian komunikasi khususnya new media dan fashion sebagai 

komunikasi, yang nanti akan dijadikan referensi dan masukan untuk peneliti - 

peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan pengatahuan dan informasi kepada publik tentang 

penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi 

mengenai fashion. Dan sebagai sarana pengetahuan bagi publik untuk 
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mengetahui bagaimana representasi gaya hidup hijabers melalui foto 

bertemakan fashion di Instagram. 

 


