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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di zaman yang semakin modern ini, manusia semakin dimudahkan 

dalam menjalankan aktivitas. 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. Internet merupakan suatu bentuk berkembangnya 

teknologi dalam bidang komunikasi. Melalui internet, masyarakat dapat 

mengakses berbagai informasi sesuai dengan kebutuhannya.  

Internet telah terbukti menciptakan dunia baru bagi penggunanya 

untuk berekspresi dan berkomunikasi. Media sosial merupakan salah satu 

dunia baru tersebut. Terdapat beberapa media sosial yang tumbuh dan 

berkembang saat ini, mulai dari media sosial yang lebih mengkhususkan 

untuk chatting seperti BBM, LINE, WA. Ada pula media sosial lainnya 

seperti facebook, twitter dan instagram. 

Instagram adalah salah satu media sosial yang cukup diminati oleh 

masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya pengguna 

instagram pada setiap tahunnya. Terhitung pada April 2017 lalu, Instagram 

mengumumkan bahwa pengguna aktiv bulanannya telah mencapai kisaran 

800 juta akun dan angka tersebut lebih banyak dibandingkan tahun 

sebelumnya (Yusuf, 2017). 

Sebagai media untuk berkomunikasi, instagram lebih menitik 

beratkan kegunaannya pada postingan foto atau video. Selain sebagai media 
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ekspresi diri, salah satu fungsi instagram lainnya adalah untuk berbagi berita 

atau informasi melalui postingan foto atau video, seperti akun Indozonelife.  

Akun Indozonelife adalah akun yang dapat dikatakan cukup populer 

di instagram. Terbukti dengan setiap postingan yang dibagikan akun ini 

selalu ditanggapi oleh user lainnya, baik dalam bentuk like atau dalam 

bentuk komentar. Akun ini juga merupakan akun yang cukup aktif, hal ini 

dapat dibuktikan dengan adanya kuang lebih lima hingga enam postingan 

pada setiap harinya.  Akun ini memfokuskan postingannya pada berita yang 

dikemas melalui ilustrasi gambar yang berisi tentang fenomena kehidupan 

sehari-hari.  

Berdasarkan postingannya yang bersifat informatif, terdapat 

beberapa postingan pada akun Indozonelife yang secara tidak langsung telah 

menyudutkan suatu pihak, yaitu kaum perempuan. Bentuk-bentuk bias 

perempuan yang dapat dijumpai di postingan akun instagram dapat berupa 

stereotip gender dan kekerasan nonfisik terhadap kaum perempuan. 

Di akun Indozonelife, terdapat tanda-tanda yang jika dimaknai dapat 

menginterpretasikan bias perempuan. Contohnya adalah adanya postingan 

gambar yang memperlihatkan perempuan menggandeng tangan laki-laki 

yang memegang uang. Secara makna denotatif, postingan tersebut terlihat 

biasa saja. Namun, dibalik postingan tersebut terdapat makna konotasi yang 

dapat menginterpretasikan bahwa perempuan adalah sosok yang 

materialistis. Hal ini dapat digolongkan sebagai ketidakadilan terhadap 

kaum perempuan atau bias perempuan karena telah menggambarkan 
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perempuan sebagai sosok yang materialistis, dimana pandangan sifat 

tersebut cenderung dinilai negatif.  

Berdasarkan contoh yang telah diberikan, ketidakadilan yang 

dialami oleh kaum perempuan, membuktikan bahwa bias perempuan bisa 

terjadi dimana saja. Bahkan di instagram yang sebenarnya hakikat utamanya 

adalah media untuk berkomunikasi dan berinteraksi sosial, bukan utuk 

merugikan suatu pihak.  

Ada kasus-kasus yang juga dapat ditemukan di media-media lainnya, 

salah satunya media massa. Dimana banyak terjadi kasus-kasus eksploitasi 

tubuh yang dialami kaum perempuan demi kentungan suatu pihak. 

Contohnya adalah iklan komersil yang menjual suatu produk seperti body 

lotion atau sabun mandi dengan menampilkan tubuh perempuan demi 

kebutuhan komersil tersebut. Keadaan ini menunjukkan bahwa pandangan 

terhadap kaum perempuan juga dapat direkontruksi melalui media 

komunikasi seperti media massa juga media sosial. 

Postingan yang menginterpretasikan bias perempuan, tentunya juga 

tidak sejalan dengan konsep kesetaraan dan keadilan yang diinginkan oleh 

kaum feminis. Keadaan bias perempuan, sangat erat kaitannya dengan 

gerakan feminisme. Hal ini dikarenakan feminisme dilahirkan atas dasar 

kesadaran kaum perempuan bahwa mereka adalah golongan yang sering 

menjadi korban tidak adil dari perbedaan gender. Ketidakadilan terhadap 

kaum perempuan mengacu pada konsep gender menurut Fakih (2013) yang 

menyatakan bahwa permasalahan ketidakadilan gender yang dialami kaum 

perempuan bersumber dari perbedaan gender.  
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Walaupun isi postingan-postingan akun Indozonelife tidak berfokus 

pada fenomena gender, namun di dalam beberapa postingannya terdapat 

suatu kondisi bias perempuan, dimana terdapat postingan-postingan yang 

menyudutkan kaum perempuan. Kondisi inilah yang menarik perhatian 

peneliti untuk menganalisis postingan akun Indozonelife melalui analisis 

semiotika. Peneliti ingin mengungkap interpretasi gambar postingan 

mengenai bias perempuan yang disajikan dalam akun Indozonelife melalui 

judul “Bias Perempuan pada Postingan Akun Instagram (Analisis Semiotik 

pada Akun Indozonelife)  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana bias perempuan dalam akun instagram Indozonelife?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui dan memahami bias perempuan dalam akun 

Indozonelife. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

1.4.1 Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

dan pendalaman studi komunikasi sehingga mampu menjadi referensi 

bagi penelitian serupa di masa datang. 
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1.4.2 Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para 

pengguna sosial media mengenai pesan yang disampaikan melalui 

sebuah postingan. 


