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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Komunikasi Massa 

2.1.1 Pengertian Komunikasi Massa 

 Secara sederhana, komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan 

kepada orang banyak melalui media massa, yakni surat kabar, majalah, radio, 

televisi, dan internet. Ada banyak sekali definisi dari komunikasi massa, seperti 

yang dikatakan oleh Bittner (1980) komunikasi massa adalah pesan yang 

dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang
14

. 

 Komunikasi massa sendiri menurut Tan dan Wright, merupakan salah satu 

bentuk yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator 

dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh 

(terpencar), sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu
15

. 

 Menurut Wiryanto (2000) komunikasi massa merupakan suatu tipe 

komunikasi manusia (human communication) yang lahir bersamaan dengan mulai 

digunakannya alat-alat mekanik, yang mampu melipatgandakan pesan-pesan 

komunikasi
16

. 

 Jalaluddin Rakhmat mengartikan bahwa komunikasi massa adalah jenis 

komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen 

dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat 

diterima secara serentak dan sesaat
17

. 

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi massa adalah melakukan komunikasi kepada khalayak luas melalui 

media massa, baik media cetak,media elektronik, maupun media siber untuk 

memberikan informasi secara bersamaan yang berharap dapat menimbulkan 

timbal balik dari khalayaknya. 

                                                           
14

Dalam Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. 
hal.186 
15

Murtiadi et.al.Psikologi Komunikasi, Yogyakarta: Psikosain, 2015, hal.108 
16

Ibid, hal.106 
17

Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012. hal.187 
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2.1.2 Karakteristik Komunikasi Massa 

Karakteristik merupakan ciri khas atau pembeda antara satu hal dengan 

yang lain. Berikut adalah beberapa karakter komunikasi massa menurut Joseph A. 

Devito dalam buku Psikologi Komunikasi
18

: 

a. Pesan Bersifat Umum 

Pesan yang disebar luaskan oleh komunikator melalui media massa  

bersifat umum karena pesan tersebut ditujukan kepada masyarakat luas atau 

masyarakat umum. Tidak ada klasifikasi pesan, tolak ukur pesan dalam 

komunikasi massa adalah adanya nilai (value) penting dan menarik di 

dalamnya. 

b. Komunikannya  Heterogen 

Komunikan dalam komunikasi massa juga bersifat heterogen. Hal ini 

dikarenakan, komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum pada 

seluruh khalayak, tanpa membedakan suku, ras, dan usia. Khalayak yang 

menerima pesan ini beragam karakter psikologi, usia, tempat tinggal, adat 

budaya, strata sosial, dan agamanya.  

c. Media  Massa  Menimbulkan  Keserempakan 

Media massa mempunyai kemampuan yang dapat mengakibatkan 

keserempakan pada khalayak dalam menerima pesan – pesan yang 

disebarkan. 

Berbeda dengan pendapat Joseph A.Devito, David Holmes dalam bukunya 

Teori Komunikasi media, teknologi dan masyarakat menyatakan bahwa  

komunikasi massa saat ini yang sering disebut dengan second media age memiliki 

perbedaan karakteristik dengan komunikasi massa terdahulu yang dikenal dengan 

first media age. Perbedaannya yaitu 
19

: 

Tabel 2.1.2Perbedaan karakteristik second media age dan first media age 

First Media Age Second Media Age 

Tersentral(sedikit berbicara pada Tersebar (banyak berbicara pada 

                                                           
18

Murtiadi et.al.Psikologi Komunikasi, Yogyakarta: Psikosain, 2015, hal.111-113 
19

Holmes, David. Teori Komunikasi media, teknologi dan masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2012, hal.21 
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banyak) banyak) 

Komunikasi satu arah Komunikasi dua-arah 

Cenderung pada control negara Menghindari control negara 

Instrumen bagi rezim stratifikasi dan 

ketidaksetaraan 

Demokratisasi : memfasilitasi 

kewarganegaaraan universal 

Peserta terfragmentasi dan 

dipandang sebagai suatu massa 

Peserta dipandang tetap bisa 

mempertahankaan individualitas 

mereka 

Memengaruhi kesadaran Memengaruhi pengalaman individu 

tentang ruang dan waktu. 

 Sumber : Dokumen Pribadi 

Dari perbedaan diatas terlihat bahwa second media age hampir selalu 

dikontraskan dengan era first media age. Namun bukan berarti second media age 

telah berhasil menggantikan first media age, karena pada dasarnya second media 

age timbul akibat dari beberapa kondisi yang dihasilkan first media age. 

 Terdapat beberapa karakteristik lagi yang dapat menjelaskan second media 

age, yaitu
20

: 

a. Interaktif, yakni media ini dapat dimiliki oleh semua orang dengan mudah 

dan terjangkau hanya dengan bermodalkan internet. Karena mudahnya ini 

sehingga setiap orang dapat berinteraksi, bertukar informasi, ataupun 

berbisnis tanpa harus bertatap muka secara langsung. 

b. Hipertekstual, yakni setiap informasi yang sudah ada di dalam media lama 

kembali dimasukkan ke dalam media baru dengan tampilan yang lebih baru. 

Hal ini digunakan sebagai database perpindahan media lama ke media baru 

sehingga informasi tidak hilang begitu saja. 

c. Jaringan (networking), yakni di dalam media baru terdapat beberapa 

jaringan yang saling menguatkan untuk mempermudah orang menemukan 

                                                           
20

(www.kompasiana.com/stephanusaranditio/media-baru-dan-karakteristiknya-- Diakses pada 
tanggal 6 Agustus 2017 pukul 23.12) 

http://www.kompasiana.com/stephanusaranditio/media-baru-dan-karakteristiknya--
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dan menggunakan internet dalam mencari informasi. Jaringan ini juga bisa 

sebagai pengklasifikasian jenis data atau informasi yang ada di dalam 

internet. 

d. Maya atau Virtual, ini merupakan karakteristik yang melemahkan media 

baru. Karena sifatnya yang maya sehingga identitas seseorang atau 

kelompok menjadi tidak jelas jadibukan untuk dipercaya sepenuhnya. 

e. Simulasi (Simulated), setiap media mempunyai akibat yang akan ditirukan 

oleh khalayak. Khalayak akan menirukan informasi yang didapat dalam 

media baru ke dunia nyata yang nantinya hal tersebut akan mempengaruhi 

kehidupannya. 

f. Digital, Dalam dunia digital semua diproses menggunakan mesin yang 

digerakkan oleh system informasi yang diolah oleh kode atau nomor yang 

dibuat oleh manusia. Kode-kode ini kemudian dimasukkan kedalam sebuah 

memori digital yang digunakan sebagai database. 

 

Dengan demikian, karakteristik komunikasi massa terdahulu telah 

mengalami pergeseran semenjak adanya media baru atau yang biasa disebut 

dengan second media age. Komunikasi massa saat ini seringkali memiliki 

karakteristik yang dapat dimanipulasi, bersifat jaringan, padat, interaktif, 

hipertekstual, lebih demokratisasi dan tidak memihak. 

2.1.3 Fungsi  Komunikasi  Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Effendy secara umum adalah
21

: 

a. Fungsi Informasi 

Media massa merupakan penyebar informasi bagi khalayak umum. 

Berbagai informasi dibutuhkan oleh khalayak media massa yang 

bersangkutan sesuai dengan kepentingannya. 

b. Fungsi Pendidikan 

Media massa banyak menyajikan hal-hal yang bersifat mendidik bagi 

khalayak. 

c. Fungsi Memengaruhi 

                                                           
21

Murtiadi et.al.Psikologi Komunikasi, Yogyakarta: Psikosain, 2015, hal.116 
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Media Massa dapat memengaruhi khalayaknya baik yang bersifat 

pengetahuan, perasaan, maupun tingkah laku. 

Menurut Tan fungsi komunikasi massa adalah memberikan informasi, 

mendidik, mempersuasi dan menyenangkan serta memuaskan kebutuhan 

komunikan. Menurut Jay Black dan FC. Whitney komunikasi massa berfungsi 

menginformasikan, menghibur, membujuk, transmisi budaya. Sedangkan menurut 

John Vivian fungsi komunikasi massa ditambah dengan mendorong kohesi 

sosial
22

.  

Jika diurutkan maka terdapat beberapa fungsi komunikasi massa, yaitu : 

menginformasikan, mendidik, hiburan, persuasi, membius, privatisasi, 

transformasi budaya, mendorong kohesi sosial, pengawasan, pengawasan, 

korelasi, menganugrahkan stastus, pewarisan sosial, melawan kekuasaan dan 

kekuatan represif, menggugat hubungan trikotomi, penafsiran. 

2.2 Media Baru sebagai bagian dari Komunikasi Massa 

 Media Baru muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital. 

Media baru sering dipakai untuk bentuk media komunikasi massa yang berbasis 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Secara sederhana media baru 

merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi 

komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam 

jaringan.Contoh dari media yang sangat mempresentasikan media baru adalah 

internet
23

. 

 Internet adalah bagian dari komunikasi massa terbaru, Internet telah benar-

benar berbeda dari media tradisional. Hal yang membedakan media baru dengan 

media tradisional adalah media baru menggabungkan perdagangan dengan akses 

terhadap informasi dan hiburan.Orang-orang tidak hanya dapat membeli produk, 

mereka juga dapat belajar hal baru dan menikmatinya sendiri
24

. 

 Sebagaimana diulas Richard Hunter (2002) dengan  world without secret 

bahwa kehadiran media baru (new media/cybermedia) menjadikan informasi 

                                                           
22

Ibid, hal.118 
23

Vivian, John, Teori Komunikasi Massa, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.263 
24

Blagi, Shirley, Media/Impact : An Introduction to Mass Media, Jakarta: Salemba Humanika, 
2010, Hal. 242 
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sebagai sesuatu yang mudah dicari dan terbuka
25

. Media baru seolah-olah menjadi 

pesaing media lama dalam mendistribusikan informasi.Jika selama ini institusi 

media sebagai lembaga yang mendominasi pemberitaan, kehadiran internet dan 

media sosial memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam 

berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar 

mereka. 

 Fungsi – fungsi media yang selama ini didapat di media lama, juga telah 

bertambah dan bisa di dapat di media baru.Tidak hanya itu, waktu yang 

disediakan, sumber yang tanpa batas, serta bisa diakses kapan dan dimana saja, 

menyebabkan kehadiran internet serta berbagai media di dalamnya, seperti media 

sosial menjadi lebih mendominasi. 

Riset yang dipublikasikan oleh Crowdtap, Ipsos MediaCT , dan The Wall 

Street Journal pada 2014 yang melibatkan 839 responden dari usia 16-39 tahun 

menunjukkan bahwa khalayak menghabiskan waktunya untuk mengakses internet 

daripada media tradisional. 

 

 

 

 

 

Dari data statistik tersebut menunjukkan bahwa media tradisional tidak 

lagi menjadi media yang dominan diakses oleh khalayak.Kebutuhan menjalin 

hubungan sosial di internet merupakan alasan utama yang dilakukan oleh 

khalayak sehingga lebih memilih media baru. 

                                                           
25

Nasrullah, Rulli. Media Sosial, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015, hal.1 
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2.3 Media Sosial sebagai media Baru 

Perkembangan yang terjadi di bidang teknologi maupun inovasi internet 

menyebabkan tidak hanya memunculkan media baru saja. Berbagai macam aspek 

kehidupan manusia, seperti interaksi maupun komunikasipun juga mengalami 

perubahan.Seolah tidak ada batasan di dunia sehingga tidak ada lagi kerahasiaan 

yang bisa ditutupi. Kita bisa mengetahui aktivitas orang lain melalui media sosial, 

walaupun kita tidak mengenal dan tidak pernah bertemu tatap muka dengan orang 

tersebut
26

. 

Teori yang dikemukakan Marshall Mc Luhan dalam tulisannya The 

Gutternberg Galaxy : The Making of  Typographic Man mengungkapkan bahwa 

perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan 

membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan contoh 

yang dikemukakannya bahwa kita membentuk peralatan untuk berkomunikasi, 

dan akhirnya peralatan untuk berkomunikasi yang kita gunakan itu mempengaruhi 

kehidupan kita sendiri
27

. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan diciptakannya media 

sosial maka secara tidak sengaja akan terciptanya kebudayaan baru yang telah 

mengubah gaya hidup pengguna media sosial . 

2.3.1 Definisi Media Sosial 

 Van Dijk (2013) menjelaskan bahwa media sosial adalah platform media 

yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam 

beraktivitas maupun berkolaborasi.Sedangkan menurut Mieke and Young, media 

sosial diartikan sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling 

berbagi di antara individu (to be shared one-to-one) dan media publik untuk 

berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

 Boyd (2009) menggambarkan bahwa media sosial sebagai kumpulan 

perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi 

atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-generated content di 

                                                           
26

Ibid, hal.ix 
27

Nurudin, Media Sosial Baru, Yogyakarta: Buku Litera, 2012,Hal.24-25 
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mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi 

media massa
28

. 

 Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa media sosial 

adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan 

dirinya, maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 

pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. 

2.3.2 Karakteristik Media Sosial 

Media sosial merupakan salah satu platform yang muncul di media 

siber.Karena itu karakter yang dimiliki oleh media sosial tidak jauh berbeda dari 

karakteristik yang dimiliki oleh media siber.Meskipun karakteristiknya tidak 

jauh berbeda, media sosial memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki 

oleh beberapa jenis media siber lainnya. Karakteristik media sosial yaitu
29

: 

a. Jaringan (network) 

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial.Karakter jaringan sosial 

adalah membentuk jaringan diantara penggunanya.Tidak peduli apakah di 

dunia nyata antarpengguna itu saling kenal atau tidak, namun kehadiran 

media sosial memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara 

mekanisme teknologi. Jaringan yang terbentuk ini pada akhirnya 

membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar maupun tidak 

akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam teori-teori 

sosial. 

b. Informasi (Information) 

Berbeda dari media media lainnya di internet, pengguna sosial media 

mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan 

melakukan interaksi berdasarkan informasi.Informasi dalam media sosial 

memiliki karakter, karakter ini bisa dilihat dari dua segi.Pertama, media 

sosial merupakan medium yang bekerja berdasarkan informasi.Kedua, 

informasi menjadi komoditas yang ada di media sosial.Setiap orang yang 

ingin masuk ke media sosial harus menyertakan informasi pribadinya. 

                                                           
28

Ibid, hal.11 
29

Ibid, hal 16-34 
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c. Arsip (Archive) 

Arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah 

tersimpan dan dapat diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.Inilah 

yang menjadikan media sosial dianggap sebagai ruang perpustakaan 

virtual.Kehadiran media sosial memberikan akses yang luar biasa terhadap 

penyimpanan.Pengguna tidak lagi terhenti pada memproduksi dan 

mengkonsumsi informasi, tetapi informasi itu telah menjadi bagian dari 

dokumen yang tersimpan. 

d. Interaksi (Interactivity) 

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu pembeda antara 

media baru dan media lama.Dalam hal ini, David Holmes (2005) 

menyatakan bahwa dalam media lama pengguna merupakan khalayak yang 

pasif dan cenderung tidak mengetahui satu dengan yang lainnya; sementara 

di media baru pengguna bisa berinteraksi, baik diantara pengguna itu sendiri 

maupun dngan produser konten media.Interaksi ini bisa berbentuk saling 

mengomentari atau memberi tanda, seperti tanda jempol dan tanda love. 

e. Simulasi (Simulation) sosial 

Media tidak lagi menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas 

tersendiri, bahkan apa yang ada di media lebih nyata dari realitas  itu 

sendiri. Realitas media merupakan hasil proses simulasi, dimana 

representasi yang ada di media telah diproduksi dan direproduksi oleh 

media menjadi realitas tersendiri yang terkadang apa yang direpresentasikan 

berbeda atau malah bertolak belakang.  

f. Konten oleh Pengguna (User Generated Content) 

Karakteristik  media sosial lainnya adalah konten oleh pengguna atau 

lebih popular disebut dengan user generated content (UGC). UGC 

merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan 

kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi.Dalam hal ini 

jelas berebeda dengan media lama dimana pengguna sebatas menjadi objek 

atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.Media baru, termasuk media 
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sosial menawarkan yang memungkinkan pengguna untuk mengarsipkan, 

memberi keterangan, menyesuaikan, dan menyirkulasi ulang konten media. 

g. Penyebaran (Share/ Sharing) 

Media sosial tidak hanya menghasilkan konten yang dibangun dan 

dikonsumsi oleh penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus 

dikembangkan oleh penggunanya.Pengguna bisa secara aktif menyebarkan 

konten sekaligus mengembangkannya.Maksud dari pengembangan ini 

adalah konten yangmendapatkan komentar yang tidak sekedar opini, tetapi 

juga data dan fakta terbaru. 

2.3.3 Jenis-jenis Media Sosial 

Menurut Afandisecara substansial media sosial mengubah cara 

berkomunikasi antar organisasi, masyarakat serta individu. Adapun jenis-jenis 

media sosial, sebagai berikut
30

: 

a. Collaborative Project  

Collaborative Project merupakan suatu media sosial yang dapat 

membuat konten. Khalayak pun dapat mengaskses konten tersebut secara 

global. Ada dua sub-kategori yang masuk dalam Collaborative Poject di 

media sosial yaitu Wiki dan Bookmark Sosial.  

b. Blogs and Microblogs  

Blog merupakan sebuah website yang memfasilitasi penyampaian 

sebuah opini, pengalaman atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada 

kenyataannya, blogs dan microblogs banyak digunakan oleh perusahaan 

untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebritis, mereka 

memanfaatkan blogs sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-

kegiatan yang mereka lakukan. Beberapa contoh yang memanfaatkan blogs 

dan microblogs adalah Kaskus, Wordpress, Multiply dan Plurk. 

c. Content Communities  

Content Communities merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk 

saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju, yang termasuk 

dalam subkategori content community yaitu YouTube. 

                                                           
30

Nurudin, Media Sosial Baru, Yogyakarta: Buku Litera, 2012,Hal,54-63 
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d. Social Networking Sites 

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna 

untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun 

pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk 

informasi foto, video, file, audio dan blog. Situs jejaring sosial pada 

umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs 

tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka 

inginkan. Dalam jejaring sosial ini terdapat beberapa macam jenis 

diantaranya Fiendster, Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, My Space, 

Blackberry Messenger, Whatsapp, Google+, Instagram, Skype, dan masih 

banyak lagi yang lainnya. 

2.4 Instagram sebagai media Komunikasi 

 Pada tahun 2010 perusahaan Burn, Inc. yang merupakan sebuah 

perusahaan pengembangan aplikasi untuk telepon genggam yang dipimpin oleh 

Kevin Systrom dan juga Mike Krieger memutuskan untuk membuat sebuah 

aplikasi yang memfokuskan pada bagian foto, komentar dan juga kemampuan 

untuk menyukai sebuah foto.Inilah yang akhirnya menjadi Instagram. 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri
31

.Pada awalnya 

Instagram hanya dapat digunakan di iOS namun karena penggunanya meningkat 

pesat sejak aplikasi ini diluncurkan maka akhirnya instagram tersedia juga pada 

Android.Pada tanggal 9 April 2012 Instagram diambil alih oleh Facebook senilai 

hampir $1miliar dalam bentuk tunai dan saham.Sejak diambil alih oleh Facebook, 

instagram terus berkembang. Tidak hanya fitur saja yang selalu berkembang tetapi 

penggunanya juga terus bertambah dan saat ini telah mencapai 143,26 juta 

pengguna aktif. 

Nama Instagram merupakan kepanjangan dari kata “instan” dan “gram” 

yang berasal dari kata “telegram”. Kata telegram dipilih karena cara kerja 

telegram adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain secepat 
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Nurudin, Media Sosial Baru, Yogyakarta: Buku Litera, 2012,Hal.82 
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mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa instagram berarti dapat 

menginformasikan dan membagikan foto dan informasi kepada orang lain dengan 

cepat. 

Dalam penggunaannya instagram cukup efektif dalam bertukar informasi 

di dunia maya.Instagram bukan hanya media untuk menghasilkan konten yang 

dibangun dari dan dikonsumsi penggunanya, tetapi juga didistribusikan sekaligus 

dikembangkan oleh penggunanya
32

.Pengguna aktif di Instagram biasanya disebut 

dengan instagramers. 

Foto maupun video yang di unggah dalam dunia maya melalui media 

instagram membuktikan bahwa pengguna instagram atau instagramers telah 

melakukan proses komunikasi dengan foto atau video serta dilengkapi dengan 

ruang untuk mongomentari foto atau video yang sudah di unggah tersebut. 

Sehingga orang yang mengikuti atau biasa disebut dengan followers bisa 

memberikan feedback dengan berinteraksi langsung dengan cara menuliskan 

komentarnya didalam kolom komen yang sudah disediakan ataupun hanya 

memberikan tanda love yang berarti followers tersebut menyukai foto atau video 

yang diunggah. Dalam kajian teori komunikasi, Instagramers berperan menjadi 

komunikator dan  followers berperan sebagai komunikan atau yang mendapatkan 

pesan.   

2.5 Pengguna Instagram 

 Salah satu dampak media sosial bagi kepribadian seseorang menurut Erik 

Qualman adalah Braggadocian behavior dimana orang tersebut berusaha 

memberitahukan bahwa dirinya melakukan sesuatu yang dianggap keren. Bahkan 

biasanya, orang-orang ini juga sering mengunggah foto mereka dengan gayanarsis 

di tempat-tempat yang menurut mereka layak diketahui orang lain. Mereka 

beranggapan dengan cara seperti itu, mereka akan dianggap eksis
33

. 

Perubahan jaman yang semakin modern saat ini, sosial media atau yang 

biasa dikenal sosmed merupakan hal sering dibicarakan. Mulai dari anak-anak, 

remaja bahkan orang dewasapun banyak yang menggunakan sosial media dalam 
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kehidupannya sehari – hari untuk mempermudah kegiatannya. Menurut Pew 

Research Center telah terjadi perubahan dalam preferensi remaja terhadap media 

sosial, saat ini remaja lebih memilih alternative yang lebih visual seperti Youtube, 

Instagram dan juga Snapchat.Instragram menempati peringkat kedua setelah 

Youtube dan dipilih sebanyak 72 persen
34

. 

2.5.1 Remaja 

 Istilah adolescence atau remaja berasal dari kata latin adolescentia yang 

berarti tumbuh menjadi dewasa. Seringkali remaja didefinisikan sebagai periode 

transisi perkembangan antara masa anak-anak menuju masa dewasa, yang 

melibatkan perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional
35

. 

 Masa remaja dimulai pada saat anak secara seksual menjadi matang dan 

berakhir saat ia mencapai usia matang secara hukum. Perubahan perilaku, sikap 

dan nilai-nilai pada awal masa remaja berbeda dengan pada akhir remaja 

sehingga masa remaja dibagi menjadi dua bagian yaitu : 

a. Masa remaja awal (early adolescence) kurang lebih berlangsung di masa 

sekolah menengah pertama atau sekolah menengah akhir, berlangsung kira 

kira dari umur 10 tahun sampai 14tahun
36

. Pada masa ini kepekaan yang 

dimiliki terlalu berlebihan ditambah dengan berkurangnya kendali terhadap 

“ego” (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) menyebabkan pada 

tahap ini remaja sulit mengerti dan dimengerti. 

b. Masa remaja akhir (late adolescence) kurang lebih terjadi pada usia matang 

secara hukum yaitu sekitar 15 tahun sampai 20-22 tahun. Pada masa ini 

remaja sangat membutuhkan teman-temannya. Seorang remaja akan merasa 

senang jika mempunyai banyak teman yang menyukainya, mulai muncul 

kecenderungan narcistic atau biasa disebut dengan mencintai dirinya sendiri. 

Sifat egosentris yang muncul pada awal remaja mulai berkurang dan diganti 

dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan orang 
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lainsehingga minat karir, pacaran, dan eksplorasi identitas sering kali 

menonjol dimasa remaja akhir ini
37

. 

Di masa perubahan transisi dari anak-anak menjadi dewasa terjadi 

perubahan di otak yang memungkinkan kemajuan dalam berpikir,  mulai 

pemikiran abstrak, idealistik, dan logis.Pada masa ini, remaja mulai memiliki 

kecenderungan untuk tetap terjaga hingga larut malam dan bangun tidur agak 

siang. Sebagai akibatnya mereka harus menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan gaya hidup baru
38

. Selain penyesuaian diri dengan cara hidup baru, 

pada masa ini mereka juga mulai tertarik pada beberapa minat.Minat-minat ini 

bervariasi, mulai dari minat pribadi, minat rekreasional dan minat sosial.
39

 

2.6 Ragam Foto 

2.6.1 Fotografi 

 Fotografi berasal dari dua kata yaitu photos dan graphos. Photos berarti 

“cahaya”, dan graphos berarti lukisan/gambar. Dengan demikian, fotografi adalah 

proses melukis atau merekam suatu gambar dengan bantuan pencahayaan melalui 

alat rekam film maupun sensor digital
40

. 

 Menurut Dodi Yozardi Fotografi adalah seni atau metode untuk 

menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek.Cara kerjanya dengan merekam 

pantulan cahaya yang mengenai objek foto pada media yang peka cahaya melalui 

sebuah alat yang biasa disebut dengan kamera
41

. 

a. Unsur Utama Fotografi 

Sifat utama dalam fotografi adalah otentik.Gambar maupun lukisan 

yang dibuat dari kenyataan biasanya tidak cermat atau tidak lengkap. Tetapi 

semua proses fotografi merupakan laporan pandangan mata. Sifat inilah 

yang menyebabkan pemotretan lebih meyakinkan daripada gambar ataupun 

lukisan. 
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Sifat Fotografi yang kedua adalah Subyek.Subyek dalam fotografi 

digolongkan menurut sifat mereka. Biasanya subyek dapat digolongkan 

dalam salah satu kelompok berikut ini: 

- Subyek yang statis (Terutama benda mati) Sifat umum yang terdapat 

pada subyek yang statis ialah tidak bergeraknya, tinggal diam, kecuali 

bila digerakkan oleh kekuatan dari luar. Contoh dari subyek statis 

adalah pemandangan pantai, bunga, obyek yang mati atau alam bebas. 

- Subyek yang dinamis (Terutama yang hidup) Sifat yang dimiliki oleh 

subyek dinamis ialah gerakan, selalu bergerak dan berubah-ubah. 

Contohnya adalah orang, anak anak, hewan, peristiwa olahraga, dan 

objek objek yang bergerak. Subyek dinamis ini dikelompokkan lagi 

menjadi dua bagian, yaitu Subyek yang berwujud dan tidak berwujud. 

Semua yang mempunyai bentuk dan dapat disentuh termasuk dalam 

subyek yang berwujud. Sedangkan konsep, perasaan, emosi dan getaran 

jiwa ialah subjek yang tidak berwujud.  

Sifat Fotografi selanjutnya adalah Pribadi Fotografer.Dalam memotret 

seorang fotografer pasti berbeda dengan fotografer lainnya, perbedaan ini 

nampak sesuai dengan kepribadian mereka.Biasanya kepribadian dan minat 

dengan sendirinya saling berhubungan.Minat adalah daya dorong seseorang 

untuk menunaikan dan menghasilkan pekerjaan yang baik. Jika seorang 

fotografer disuruh membuat beberapa foto untuk memperlihatkan apa yang 

dapat dikerjakannya, memberikan kebebasan luas kepadanya untuk memilih 

subjek, mungkin ia akan memilih subjek yang menarik baginya. Itulah 

kenapa siapa orang itu dan apa yang dilakukannya menunjukkan 

kepribadiannya, hal tersebut akan mempengaruhi hasil karya 

pemotretannya
42

. 

b.  Komposisi Foto 

Komposisi Foto ialah suatu penggabungan berbagai elemen, baik itu 

warna, pola, garis, bentuk, tekstur, dan lainnya, yang disusun secara 
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seimbang, teratur dan harmonis ke dalam suatu format bidang gambar 

khusus fotografi, sehingga menjadi suatu kesatuan fotografi yang menarik. 

Komposisi terdiri dari : 

- Teknik 

Teknik adalah jalan dalam membuat suatu karya fotografi dengan 

berbagai cara, mulai dari cara memotret, pengusaan kamera dan 

peralatan, pemilihan sudut pemotretan, teknik pencahayaan, 

penggunaan lensa, pengolahan foto, pemilihan kertas, ukuran cetak, dan 

pencetakannya. 

- Komposisi 

Dalam fotografi, komposisi ialah suatu usaha penyusunan obyek 

untuk menyajikan kesan sederhana, rumit, terisolasi, terkonsentrasi, 

atau terkaksentuasi, atau yang lainnya.Suatu foto dalam penampilannya 

dapat mendukung dan menggarisbawahi isi gambar/ foto dalam 

penyusunannya. 

- Isi / Muatan 

Isi atau muatan merupakan suatu symbol yang mempunyai pesan, 

berita, cerita, suasana, ide, yang dapat mewakili gambar atau foto 

tersebut, sehingga makna atau pesan foto tersebut bisa sampai bagi 

yang melihatnya. 

- Pusat Perhatian (Focus of Interest) 

Pusat perhatian adalah sesuatu yang menarik perhatian karena 

bersifat lain dari lingkungannya. Terlihat lebih menarik, lebih 

menonjol, berbeda, dan unik diantara banyak obyek di sekitarnya. 

- Ukuran Format 

Tipe kamera yang berbeda-beda akan menghasilkan ukuran gambar 

yang berbeda pula. Dengan ukuran yang berbeda itu maka akan 

didapatkan posisi horizontal yang menghasilkan format “landscape” 

dan posisi vertikal yang menghasilkan  format “portrait”
43

.  

Biasanya format vertikal cocok digunakan untuk mengabadikan 

objek yang megah dan tinggi. Sedangkan format horizontal cocok untuk 
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objek yang lebar karena akan membuat foto berkesan tenang, kalem, 

damai, dan luas. Format landscape ini sangat tepat digunakan untuk 

melukiskan suatu keadaan
44

. 

- Warna 

Warna memberikan kesan tertentu seperti warna meraha 

melambangkan semangat membara, biru berkesan dingin, kuning 

melambangkan kehangatan, dan sebagainya.Setiap warna melahirkan 

efek yang berlainan.Warna kromatis adalah waarna tunggal di seluruh 

gambar.Warna ini memberikan kesan khusus seperti warna cerah 

berefek merangsang, sementara warna tenang berefek melankolis
45

. 

2.6.2  Jenis Foto 

 Foto merupakan sebuah media yang sering digunakan untuk 

mengabadikan momen paling otentik untuk segala urusan.Sejak teknologi ini 

ditemukan, foto telah menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan 

manusia.Berfoto sudah seperti salah satu kegiatan yang tidak mungkin 

terlewatkan ketika ada momen yang berkesan. 

Perubahan nilai foto saat ini sangat berhubungan dengan budaya manusia 

yang juga berkembang dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun gaya yang orang 

peragakan di depan kamera semakin unik. Kadangkala semakin unik gaya itu 

maka semakin viral di dalam media sosial. Berikut beberapa jenis foto : 

a. Manusia Sebagai Objek Foto 

Manusia merupakan objek pertama dalam suatu pemotretan.Ada tiga 

dasar pemotretan manusia, yaitu untuk potret manusia kepentingan resmi, 

tidak resmi dan juga candid. 

b. Pemandangan Alam 

Pemandangan alam tidak hanya sebatas daratan, lautan, langit, air, dan 

bangunan juga termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, pemandangan bisa 

didapat di mana saja, di desa maupun dikota, yang alamiah ataupun yang 

buatan manusia. Hasil potret pemandangan akan lebih menarik jika 

disesuaikan dengan waktu pengambilannya. 
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c. Fotografi Makro 

Fotografi makro secara umum dapat diartikan sebagai foto benda 

benda kecil.Untuk hal-hal tertentu, bisa juga berarti foto benda kecil yang 

merupakan bagian dari benda besar.Contoh fotografi makro diantaranya 

bunga dan tumbuhan, serangga, dan benda benda kecil lainnya. 

d. Memotret Satwa Liar 

Memotret Satwa Liar bukanlah hal yang mudah, karena hewan selalu 

bergerak gerak selain itu pemotret harus siap siaga untuk menyelamatkan 

dirinya. 

e. Pemotretan Arsitektur 

Sebuah bangunan dapat menawarkan demikian banyak pilihan dan 

kemungkinan fotografi.Cahaya, cuaca, lingkungan dan sudut kamera bisa 

membuat suatu objek terlihat berbeda.  Pemotreatan Arsitektur ini terbagi 

menjadi, perspektif ekstrem, lingkungan, detail bangunan, dan juga interior. 

f. Foto Perjalanan 

Mengabadikan setiap peristiwa yang menarik merupakan bagian yang 

dinikmati pemotret dari suatu rangkaian perjalanan. 

g. Memotret Peristiwa Khusus 

Ulang tahun, wisuda, pernikahan, dan perayaan lain merupakan 

peristiwa khusus. Bisa dikatakan, peristiwa-peristiwa tersebut sangat berarti 

sehingga saying jika dilewatkan begitu saja.Terkadang, pemotretan ini 

dilakukan atas dasar kepentingan emosional, yaitu untuk memperingati hari 

khusus tersebut. 

2.7 Teori Uses and Gratification 

 Teori Uses and Gratification (Penggunaan dan Kepuasan) ini 

mengasumsikan bahwa orang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang dapat 

dipenuhi dengan menggunakan media massa
46

.Orang dianggap aktif dalam 

mencari dan memilih media yang sesuai dengan keinginnya sehingga memperoleh 

kepuasan. 
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Elihu Katz, Jay G.Blumer dan Michael Gurevitch sebagai penemu 

pendekatan ini, merumuskan ada beberapa asumsi pada teori Uses and 

Gratification ini. Mereka mengatakan bahwa ada 5 asumsi dasar pada teori ini
47

 

- Khalayak aktif dan pengguna media berorientasi pada tujuan 

- Inisiatif dalam mengaitkan kepuasan kebutuhan pada pemilihan media 

tertentu 

- Media berkompetensi dengan sumber lainnya untuk memuaskan 

kebutuhannya. 

-  Orang mempunyai cukup kesadaran diri akan penggunaan media 

mereka, minat dan motif sehingga dapat memberikan sebuah gambaran 

yang akurat mengenai kegunaannya. 

-  Penilaian mengenai nilai isi media hanya dapat dinilai khalayak 

Teori ini mengenai khalayak yang aktif dalam penggunaan media yang dan 

memiliki tujuan yang cukup jelas. Dengan ungkapan lain sebenarnya orang aktif 

membuat pilihan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. 

Karena itu teori ini digunakan untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh orang 

terhadap media. 
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