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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era Globalisasi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan 

manusia  termasuk dalam bidang teknologi. Salah satu dampak dari pesatnya 

kemajuan teknologi adalah teknologi telah mengubah cara berkomunikasi menjadi 

lebih cepat dan mudah. Pesatnya kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri 

semakin memanjakan manusia, hal ini membuat teknologi menjadi kebutuhan 

dasar setiap orang. Salah satu kemajuan teknologi yang menjadi kebutuhan dasar 

manusia dan terus berevolusi adalah handphone, teknologi handphone yang 

awalnya hanya sebuah alat komunikasi nirkabel berkembang menjadi alat 

komunikasi yang dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, 

mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik
1
. 

Perkembangan Internet saat ini membuat setiap orang dapat berinteraksi 

dengan siapa saja.Jika awalnya hubungan komunikasi antar manusia terbatas 

ruang dan waktu, maka kehadiran internet telah mengikis batas-batas tersebut 

hingga terwujudlah sebuah arus informasi dan komunikasi tanpa batas
2
. 

Penggunaan Internet semakin bertambah bahkan penggunaan internet melalui 

ponsel pintar di Indonesia kini sudah mencapai 143,26 juta pengguna.Bahkan 

menurut eMarketer mengatakan bahwa Indonesia saat ini berada pada peringkat 

keenam dalam hal jumlah penggunaan Internet di dunia
3
.Kementrian Komunikasi 

dan Informasi menyebutkan pengguna internet mayoritas digunakan masyarakat 

untuk menikmati konten sosial media
4
.Kemajuan Internet secara otomatis turut 

mempengaruhi perkembangan penggunaan sosial media di masyarakat.Jika 
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dahulu ketika ingin lebih mengenal seseorang kita sering meluangkan waktu 

untuk bertemu, namun saat ini kita hanya perlu berjelajah di akun sosial media 

agar bisa mengetahui kehidupan kesehariannya. 

Sosial media merupakan situs dimana seseorang dapat membuat akun 

pribadi dan dapat berhubungan dengan sosial media lainnya untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi dengan orang banyak. Sosial media seringkali 

menghapus batasan batasan ruang pribadi bagi penggunanya
5
. Banyak pengguna 

akun sosial media yang menceritakan kehidupan pribadinya, sehingga secara tidak 

langsung orang lain akan mengetahui kehidupan pribadinya.  

Saat ini sosial media semakin berkembang, diawali dengan munculnya 

Facebook pada tahun 2004, kemudian diikuti kemunculan Twitter pada tahun 

2006, Instagram pada tahun 2010, Snapchat pada tahun 2011, Path pada akhir 

tahun 2011, dan masih banyak aplikasi lainnya yang serupa.Diantara sekian 

banyak aplikasi sosial media, Instagram merupakan salah satu sosial media yang 

digemari hingga saat ini.Instagram sendiri adalah sebuah aplikasi berbagi foto 

yang memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, menerapkan filter digital 

kedalam foto tersebut, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial 

lainnya
6
. Instagram sendiri didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada 

tahun 2010. Aplikasi ini awalnya hanya tersedia di sisterm operasi iOS 3.1.2 

namun karena semakin banyaknya pengguna instagram, akhirnya  instagram 

tersedia pula di sistem operasi android
7
. 

Di Indonesia Instagram merupakan media sosial yang paling sering 

digunakan keempat setelah Youtube, Facebook, dan Whatsapp.Instagram telah 

membawa pengaruh yang cukup besar terhadap gaya hidup pengkonsumsi sosial 

media. Instagram juga mampu mengubah kebiasaan penggunanya sehingga 

menjadi lebih konsumtif, terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna aktif 

Instagram dalam data berikut : 
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Tabel 1.1 Perkembangan Pengguna Aktif Instagram 

Sumber : Dokumen Pribadi 

Pada Tahun 2016  Instagram telah memiliki 500 juta pengguna aktif  

bulanan dan 300 juta pengguna aktif harian. Setiap harinya, ada sekitar 4,2 miliar 

tanda like dan lebih dari 95 juta foto dan video dibagikan ke sesama pengguna
8
.  

Pada tahun 2017 pengguna Instagram terus meningkat sehingga Indonesia 

menjadi komunitas terbanyak di asia pasifik dan masuk ke dalam lima besar 

negara yang paling sering menggunakan Instagram.  Hal ini terus meningkat 

sehingga pada Januari 2018 Indonesia menempati posisi ketiga pengguna aktif 

Instagram setelah Amerika Serikat dan Brazil.Pengguna aktif terus mengalami 

peningkatan pesat hingga pada bulan Juni 2018 Pengguna aktif telah berhasil 

menembus 1 miliar
9
.Instagram terus melakukan pembaruan fitur, diantaranya 

adalah Instagram stories dan Live Video Streaming yang baru diperkenalkan tahun 

2017. Ditahun 2018 Instagram masih terus membuat fitur baru yaitu IGTV  

dimana fitur ini memungkinkan pengguna membuat dan menonton video hingga 1 

jam. 

Banyak pengguna instagram tidak hanya aktif mengkonsumsi saja tetapi 

pengguna juga aktif mengunggah foto. Diantaranya adalah Fotoselfie, foto 
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bersama teman, keluarga, dan juga quotes ataupun meme. Bahkan pengguna 

instagram terutama pengguna di kalangan remaja sering memunggah foto yang 

sedang populer,seperti foto kuliner, foto di tempat makan, foto di tempat wisata, 

dan foto OOTD (Outfit Of The Day) maupun HOOTD (Hijab Outfit Of The Day). 

Unggahan dari beberapa kategori foto tersebut sepertinya telah menghiasi beranda 

pengguna instagram. Seperti yang tertulis dalam buku Komunikasi Budaya, 

Pariwisata dan Religi bahwa seorang remaja urban yang ingin membangun citra 

sebagai orang yang selalu mengikuti perkembangan jaman, tak bisa dihindari 

harus mampu mengembangkan gaya hidup, yakni perilaku yang khas dan 

memiliki selera cita rasa yang memang sesuai dengan perkembangan jaman
10

. 

Dengan adanya asumsi tersebut maka gaya hidup seseorang bisa dilihat dari 

kegiatan kesehariannya, bagaimana orang tersebut membelanjakan uangnya, dan 

bagaimana orang tersebut mengalokasikan waktunya
11

. 

Gaya hidup terus mengalami perubahan, salah satu contohnya adalah jika 

dahulu orang datang ke tempat makan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

fisiknya yaitu makan, namun kini orang datang ke tempat makan untuk 

mengabadikan momen dengan berfoto di salah satu spot menarik yang disediakan 

oleh tempat makan tersebut dan memfoto makanan yang dipesannya. Tidak itu 

saja, orang – orang tersebut secara sukarela mempromosikan foto yang telah 

diambilnya dengan mengunggahnya di akun Instagram mereka. Hal ini 

menjadikan semakin banyak bermunculan kafe yang membuat Interior semenarik 

dan seunik mungkin untuk menarik minat pelanggannya. Karena banyaknya 

tempat yang bisa dikunjungi sehingga semakin banyak pula pengguna instagram 

yang mengunggah foto untuk menghiasi beranda Instagramnya. Hal ini terus 

diadopsi dan dikembangkan oleh pengguna instagram hingga akhirnya menjadi 

tren baru di kalangan remaja. 

Tren baru ini terus berkembang karena didukung oleh perkembangan 

teknologi. Menurut Pew Research Center, Hampir 78 persen semua remaja mulai 

dari pelajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, 
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dan juga Mahasiswa Baru memiliki smartphone atau HP
12

. Hal ini menjadikan 

tingkat konsumsi akan internet semakin tinggi, sehingga banyak dari mereka 

menggunakan waktu luangnya untuk berjelajah di Instagram ataupun berjelajah di 

Youtube. Hal ini berbanding terbalik dengan era 90an, dimana HP adalah barang 

esklusif dan hanya orang dewasa yang memilikinya, sehingga jaman dahulu 

remaja sering menghabiskan waktunya bermain ataupun belajar bersama teman 

temannya.  

Usia transisi dari periode anak menuju dewasa selalu identik dengan 

pencarian jati diri atau konsep diri, menurut Allport pada usia ini remaja sudah 

mulai mempunyai idola atau kagum pada sosok seseorang
13

. Banyak sosok yang 

dapat menjadi panutan dan diidolakan remaja, apalagi saat ini banyak 

bermunculan youtuber baru yang dapat menarik ribuan hingga jutaan viewers. 

Salah satunya adalah Ria Sukma Wijaya atau biasa disapa Ria SW. Dia adalah 

salah satu  food vlogger yang memiliki konten dan editing yang sedikit berbeda 

dari yang lainnya, serta kebanyakan dari kontennya yang berhubungan dengan K-

pop sehingga ini menjadi magnet untuk menarik viewers. Selain sebagai youtuber, 

Ria SW juga menulis sebuah buku dan juga memproduksi sebuah jurnal sehingga 

tidak heran jika dia dijuluki sebagai generasi muda yang berbakat dan kreatif. 

Karena julukannya ini sehingga banyak remaja yang mengidolakannya, hal ini 

teerlihat dari banyaknya jumlah followers dan juga subscribernya. 

Followers yang dimiliki oleh Ria SW dalam akun instagram personal lebih 

banyak daripada akun Officialnya. Akun Official berisi tentang konten teaser atau 

cuplikan dari vlog yang akan tayang dalam minggu ini, sedangkan instagram 

personalnya lebih pada konten kehidupan Ria SW. Ada beberapa remaja yang 

memilih untuk memfollow kedua akun tersebut, namun kebanyakan followers 

hanya memfollow akun personalnya saja. Oleh karena itu peneliti memilih akun 

official dikarenakan menurut peneliti remaja yang memfollow akun official 

terkesan lebih mengagumi sosok Ria SW ini. 
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Hal-hal tersebutlah yang menjadikan peneliti ingin membuat sebuah 

penelitian untuk mengetahui berapa frekuensi kemuculan ragam foto yang 

diunggah di Instagram pada  kalangan remaja terutama remaja yang mengikuti 

akun @official_rays, Sehingga nantinya dapat diketahui apakah benar bahwa dari 

banyaknya frekuensi kemunculan salah satu ragam foto yang diunggah tersebut 

sesuai dengan gambaran dari keinginan dan minat penggunanya atau tidak.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang 

diambil dalam peneliti ini adalah:  

1. Apa saja ragam foto yang diunggah di media sosial instagram? 

2. Seberapa besar frekuensi kemunculan ragam foto yang diunggah oleh 

pengguna akun instagram remaja?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui jenis ragam foto apa saja yang terdapat dalam pengguna akun 

instagram remaja putri. Selain itu juga untuk mengetahui frekuensi kemunculan 

postingan foto pada pengguna akun instagram tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi yang positif  bagi semua pihak, adapun manfaat penelitian yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

penelitian-penelitian selanjutnya tentang analisis isi pada media online terutama 

media sosial Instagram. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai berapa banyak frekuensi kemunculan postingan foto di kalangan 

remaja putri, serta dari hasil temuan penelitian nantinya diharapkan dapat 

mempermudah untuk mengetahui minat yang terkomunikasikan melalui postingan 

foto pada instagram remaja. 


