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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi khususnya dalam bidang komunikasi kian hari kian 

berkembang pesat. Jika dahulu manusia hanya berkomunikasi melalui media massa 

tradisional seperti, koran, televisi, dan, radio, maka kini media teknologi komunikasi 

semakin canggih dan bervariasi. Kecanggihan tersebut dibuktikan dengan lahirnya 

internet sebagai teknologi mutakhir yang mampu menyebarkan informasi jauh lebih 

luas daripada melalui media cetak dan elektronik. Pesatnya perkembangan tersebut 

kemudian berdampak pada perubahan pola hidup manusia. Seperti dikutip dalam 

Nuruddin (2011:cover), salah satu faktor kemajuan masyarakat diakui atau tidak, 

disebabkan oleh peran media massa. Namun sebaliknya, kekacauan, kemerosotan 

moral, dan tindak kekerasan yang timbul di masyarakat juga tidak bisa dilepaskan dari 

peran media massa. Dengan demikian, media merupakan faktor penentu kehidupan 

manusia.  

Semakin majunya teknologi kemudian menuntut manusia untuk terus menciptakan 

suatu inovasi baru dalam berinteraksi, salah satunya media sosial. Media sosial adalah 

situs dimana kita bisa menciptakan halaman web pribadi untuk berkomunikasi serta 

berbagi informasi dengan orang lain. Munculnya media sosial menjadi faktor penting 

dalam memajukan pemikiran dan perilaku manusia saat ini. Kehadirannya banyak 

memberikan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui 
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media sosial, interaksi komunikasi tidak lagi dilakukan dengan kontak  fisik, tetapi para 

pengguna dimudahkan untuk berkomunikasi secara online tanpa mengenal batasan 

jarak dan waktu. Seiring dengan tumbuh kembang internet yang semakin  cepat serta 

ditambah dengan mudahnya mengakses media sosial kapanpun dan dimanapun melalui 

smartphone, kebutuhan manusia terhadap media sosial juga semakin meningkat. 

Bahkan sekarang ini, media sosial bukan hanya digunakan untuk memperoleh 

informasi saja tetapi juga sebagai media komunikator bebas yang mana kita sebagai 

pengguna dapat berbagi apa saja yang kita mau dengan sesama pengguna lainnya.  

Media sosial adalah sebuah ruang pribadi bagi setiap penggunanya, yang di 

dalamnya ia bebas melakukan hal apapun yang ia inginkan. Kalle Lasn (dalam 

Pempasa, 2015:131) juga menganalogikan media sosial seperti sebuah panggung 

ditengah keramaian pasar, sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan akan menjadi 

perhatian banyak orang. Hal ini kemudian menjadikan media sosial sebagai media yang 

sangat potensial untuk membentuk serta mengubah persepsi pengguna dalam berbagai 

hal. Penggunaan media sosial mewabah di seluruh kalangan masyarakat modern, dari 

muda hingga tua. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan oleh 

masyarakat modern adalah Instagram. Instagram adalah aplikasi yang memfokuskan 

penggunanya untuk berbagi momen dalam bentuk foto serta video dengan berbagai 

followers yang berasal dari berbagai tempat. Pengguna instagram terus meningkat dari 

tahun ke tahun, menurut hasil survey yang diadakan WeAreSocial.net dan Hootsuite 

pada Januari 2018 lalu, instagram berhasil mencapai jumlah 800 juta pengguna aktif 

dari seluruh dunia (https://databoks.katadata.co.id/). Bahkan, Indonesia menduduki 
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peringkat ke-3 sebagai negara dengan jumlah pengguna instagram terbesar dengan total 

53 juta pengguna. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 : 

Gambar 1.1  

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/ 

Fakta menarik juga diungkap Paul sebagai Brand Development Lead 

Instagram, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan pengguna terbanyak 

89%, dan 59% diantaranya adalah pengguna dengan rentang usia 18-24 tahun yang 

mengakses instagram setidaknya seminggu sekali. Dikutip dari artikel Irish Tech 

News, Zecnilovic (2018:online) mengatakan bahwa salah satu faktor yang membuat 

instagram menjadi platform sosial media terbaik karena Instagram memungkinkan 

penggunanya untuk membangun citra diri melalui foto dan video jauh lebih efektif 
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daripada sosial media lainnya. Foto dan video adalah suatu tanda visual, yang mana 

menurut Laurel (dalam Salamoon,2013:5) tanda visual merupakan kumpulan elemen 

yang memiliki makna tertentu. Dari elemen-elemen tersebut akan terbentuk gambar 

sedemikian rupa sehingga menimbulkan persepsi berbeda pada setiap yang melihatnya.  

Sadar akan meningkatnya jumlah pengguna membuat instagram terus 

menambah fitur agar tidak kalah saing dengan media sosial lainnya. Hal ini menjadi 

salah satu alasan   yang membuat instagram begitu populer di masyarakat karena 

platform ini selalu rutin memperbaharui fitur setiap saat. Hingga saat ini instagram 

telah memiliki puluhan fitur-fitur unik yang ditawarkan agar pengguna bisa bebas 

berbagi cerita dan perasaannya. Bahkan beberapa fiturnya diadopsi dari fitur yang 

sudah lebih dulu popular di media sosial lain, salah satunya fitur instastory yang 

diadaptasi dari fitur snapchat. Diawal kemunculannya instastory sempat menuai 

kontroversi karena dianggap meniru fitur snapchat, yang mana sama-sama mengusung 

konsep dimana pengguna dapat mengunggah foto dan video berdurasi singkat yang 

akan menghilang setelah 24 jam. Namun bedanya, snapchat berdurasi 10 detik dan 

instastory 15 detik.  

Instastory memungkinkan pengguna untuk bisa berbagi dan mengekspresikan 

diri dengan cara yang berbeda. Disini gambar atau video yang kita unggah dikemas 

lebih interaktif dan menarik, sehingga pengguna secara leluasa dapat 

memvisualisasikan segala aktifitasnya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. 

Dengan adanya fitur ini, instagram tak lagi hanya sebagai media komunikasi namun 

juga digunakan sebagai ruang bagi setiap individu untuk mempresentasikan diri. 
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Sebagai media yang sifatnya terbuka, fitur instastory dimanfaatkan pengguna untuk 

bebas mengunggah apapun yang mereka suka, mulai dari apa yang sedang dilakukan 

hingga dimana dia sekarang. Instagram telah melekat dalam kehidupan sehari-hari 

manusia, sehingga mereka tanpa segan mengungkapkan tentang kehidupan mereka dan 

berbagi dengan orang lain secara terbuka bahkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi 

sekalipun. Bahkan di Indonesia, berdasarkan hasil riset dari TNS yang melakukan studi 

tentang pengguna instagram me nemukan fakta yang  bahwa kategori konten yang 

paling banyak dibagikan oleh Instagram user di Indonesia adalah selfie atau swafoto, 

makanan yang dimakan, barang-barang, tempat yang dikunjungi, dsb. 

 Instagram diumpakan layaknya sebuah diari yang dimana kita bisa 

mencurahkan segala hal yang kita alami, bedanya, tulisan di diari hanya kita yang dapat 

melihat sedangkan sebaliknya, di instagram semua orang bisa melihatnya. Self 

presentation adalah suatu hal yang umum bagi seluruh pengguna instagram, khususnya 

bagi seorang public figure. Jika di televisi kita menyebut seorang public figure sebagai 

selebriti, maka di instagram kita mengenal istilah selebgram atau selebriti instagram. 

Seseorang dapat dikatakan sebagai selebgram jika ia popular di instagram serta 

memiliki banyak followers. Kepopularitasan tersebut biasanya dikarenakan 

menariknya konten-konten yang mereka buat di instagram. Selebgram disebut juga 

sebagai social media influencer, yang artinya mereka memiliki peran serta pengaruh 

yang cukup besar dalam mempersuasi orang lain melalui media sosial. 

 Saat ini keberadaan selebgram begitu menjamur di Indonesia. Rachel Vennya 

adalah salah satu dari sekian banyaknya selebgram terkenal dan paling banyak dicari. 
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Awalnya ia dikenal karena gaya hidupnya yang  mewah serta lika liku kisah cintanya 

bersama pacarnya  yang menjadi perhatian publik. Dibalik kehidupannya yang penuh 

kemewahan, kisah Rachel sangat menginspirasi banyak orang karena kesuksesannya 

di usia muda. Dengan menjadi seorang selebgram terkenal, ia sering membagikan 

segala aktifitasnya melalui fitur instastory. Fitur ini memberinya peluang untuk 

mengekspos kehidupan secara virtual-time, sehingga followers-nya bisa mengetahui 

segala hal yang sedang ia kerjakan melalui apa yang ia unggah dalam waktu yang sama.  

Hingga kini Rachel Vennya telah memiliki 3,5 juta followers. Hal tersebut 

menandakan bahwa banyak orang yang ingin mengetahui kehidupan Rachel Vennya 

melalui apa yang ia tampilkan di instagram. Hadirnya fitur Instastory memberikan 

tempat seluas-luasnya kepada pengguna khususnya bagi seorang selebgram sepertinya 

untuk berkreasi dalam menampilkan dirinya. Pada dasarnya, tiap orang memiliki cara 

yang berbeda-dalam dalam menampilkan dirinya. Salah satunya, menurut Luik 

(2012:online) yang banyak terlihat secara umum seperti menuliskan kata-kata bijak, 

menyampaikan kritik, menceritakan kondisi pribadi, menyampaikan aktivitas dan 

lokasi saat ini, dan berbagai cara lainnya. Semua hal itu lumrah dilakukan oleh 

selebgram, mengingat mereka adalah seorang figure yang segala aktifitasnya menjadi 

konsumsi publik. Berbagai jenis ekspresi yang dilakukan oleh Rachel Vennya di 

instastory akan mengerucut pada jenis-jenis strategi presentasi diri.  

Dengan begitu, sebisa mungkin ia akan menata dirinya dengan berbagai cara 

untuk mempresentasikan diri. Baik itu, bagaimana cara ia berbicara, kata-kata apa yang 

akan ia gunakan, cara berpakaian, peralatan apa saja ia punya, teman yang ia pilih, 
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kegiatan apa saja yang diikuti, hingga pemilihan tempat makan. Secara tidak langsung 

instastory mampu menggambarkan kehidupannya sebagai selebgram.  Hal ini 

cenderung menjadikan ia selalu berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya demi 

hasrat untuk mendapatkan pengakuan sosial dari followers-nya betapa menyenangkan 

hidupnya. namun ia juga sebaik mungkin menjaga reputasinya agar hal-hal buruk 

dibalik itu tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga dapat dikatakan, fitur instastory 

berperan penting dalam kehidupan seorang selebgram sebagai media untuk 

menginformasikan kepada publik tentang bagaimana mereka ingin dilihat dan 

dipersepsikan. Proses persepsi tidak hanya terjadi melalui komunikasi langsung, 

namun juga dapat melalui media. Persepsi yang terbentuk melalui media disebabkan 

adanya pengetahuan, penerimaan, perhatian serta penilaian akan informasi dari isi 

media tersebut. Begitu pula dengan self presentation yang dilakukan Rachel Vennya di 

instastory yang menimbulkan persepsi berbeda bagi setiap followers-nya. 

 Mulyana menjelaskan bahwa konsep dramaturgi karya Erving Goffman 

menggambarkan sikap manusia dalam berinteraksi, dimana mereka berusaha untuk 

menampilkan dirinya sebaik mungkin agar dapat diterima oleh orang lain (dalam 

Hazisah, 2017:online). Goffman  juga percaya bahwa setiap orang berusaha 

mempertahankan kesan yang sesuai dalam konteks sosial, untuk mendapatkan evaluasi 

positif.   Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan Tamplin (2017:online) bahwa 

media sosial  itu adalah alat super power yang memiliki kemampuan untuk 

menciptakan persona baru yang berbeda dengan kenyataan aslinya. Rumusnya 
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sederhana, unggahlah segala hal apapun tentang keindahan yang semua orang suka, 

karena popularitas akun media sosial akan  menentukan status pada hirarki sosial. 

Pada penelitian ini, peneliti memilih followers yang berstatus mahasiswa 

sebagai objek penelitian karena berdasarkan hasil penelitian pengguna terbanyak 

instagram adalah kalangan anak muda usia 18-24 tahun, yang dimana usia tersebut 

adalah usia mahasiswa.  Dalam tahap perkembangannya, usia mahasiswa dikategorikan 

sebagai masa peralihan antara masa remaja akhi r dan dewasa awal. Pada masa 

peralihan tersebut, banyak terjadi perubahan baik secara fisik, sosial maupun 

psikologis. Perubahan tersebut kemudian menjadikan mahasiswa sebagai agen 

modernisasi yang dituntut untuk selalu up to date tentang perkembangan jaman serta 

menjadi pelopor dalam pembaharuan dari teknologi yang serba canggih sekarang ini. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Malang dengan 

mengerucutkan subjek penelitian pada mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014. Alasan 

peneliti memilih mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi karena jurusan ini erat kaitannya 

dengan penggunaan segala bentuk dan jenis media, baik cetak, elektronik hingga 

online. Jurusan ini juga mempelajari secara langsung bahwa komunikasi tidak hanya 

melalui verbal, non verbal,dan bahasa tubuh tetapi juga bisa dilakukan melalui gambar 

serta video. Tentunya mahasiswa Ilmu Komunikasi 2014 diharapkan mampu 

memberikan data penelitian secara kredibel tentang bagaima na mereka 

mempersepsikan pengaplikasian media dalam aktifitas kehidupan sehari-hari, 

khususnya mengenai self presentation seorang selebgram yang diamati melalui media 

sosial instagram. 
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Berdasarkan pemaparan tersebut merupakan alasan bagi peneliti untuk 

melakukan studi terhadap mahasiswa tentang bagaimana persepsi mereka mengenai 

Self Presentation yang dilakukan melalui fitur instastory di instagram.  

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : “ Bagaimana persepsi para followers yang merupakan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UMM 2014 mengenai self presentation n Rachel Vennya dalam fitur 

instastory di instagram?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan persepsi followers yang merupakan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi 2014 UMM  mengenai self presentation Rachel Vennya dalam fitur 

instastory di instagram. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat akademis 
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Penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif kepada 

mahasiswa ilmu komunikasi serta dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi 

khususnya mengenai persepsi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Sebagai 

sumbangan pemikiran dalam menyikapi persepsi remaja serta memberikan 

kontribusi nyata kepada masyarakat untuk mengetahui dan memahami serta 

memberikan wawasan  mengenai self presentation Rachel Vennya dalam fitur 

instastory di instagram. 

 


