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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Teknologi komunikasi berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Kehadiran 

internet di Indonesia sejak tahun 1993 telah membawa banyak perubahan dalam 

berkomunikasi. Pergeseran cara berkomunikasi saat ini adalah dengan menggunakan 

media baru. Media baru dapat diartikan sebagai media yang berisi teknologi yang 

banyak menyajikan konten jejaring sosial yang menarik sebagai sarana komunikasi 

interaktif di masyarakat (Kurnia, 2005). 

Salah satu bagian dari media baru adalah media sosial. Media sosial merupakan 

sebutan untuk teknologi digital yang memudahkan orang untuk berinteraksi, 

memproduksi dan berbagi isi pesan (Rangkuti, Gempita, Adham, 2017). Terdapat 

beberapa istilah yang ada dalam media sosial seperti Jejaring Sosial, Social Networking 

Sites (SNS), dan juga Communication Network. Pada jejaring sosial, semua orang dari 

segala penjuru dunia dapat saling terhubung satu dengan yang lainnya tanpa dibatasi 

dengan letak geografis, ruang dan waktu untuk saling berkomunikasi. Mereka dapat 

berinteraksi di dunia maya, berbagi sesuatu, berpendapat, bahkan menjalin pertemanan. 

Jejaring sosial berupa aplikasi ataupun situs web yang adalah jejaring online, dan 

memungkinkan adanya komunikasi interpersonal di dalamnya. Sementara SNS adalah 

sebutan untuk situs jejaring sosial yang digunakan untuk melakukan serangkaian 
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aktivitas tersebut. Contoh jejaring sosial termasuk SNS adalah Instagram, Facebook, 

YouTube, dan sebagainya. 

Beberapa fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia 

yang telah melek media. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta 

jiwa atau setara dengan 54,68% dari total jumlah penduduk Indonesia. Terdapat 

kenaikan sebesar 10,56% juta jiwa dari hasil survey terakhir di tahun 2016 

(Soemartono, 2018). Perkembangan penggunaan internet di Indonesia sangat pesat, 

bertumbuh 51% dalam setahun (Hootsuite, 2017). Seperti yang dilansir oleh situs 

katadata.co.id tahun 2018, beberapa platform media sosial yang paling aktif digunakan 

masyarakat Indonesia dari yang paling banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, 

Whatsapp, dan kemudian Instagram. Media jejaring sosial Instagram sendiri telah 

memiliki jumlah pengguna mencapai 53 juta penduduk Indonesia. Indonesia 

menempati peringkat ketiga dari 10 negara dengan jumlah pengguna aktif Instagram 

terbesar pada Januari 2018. 

Instagram adalah salah satu aplikasi media sosial yang sedang populer di 

kalangan masyarakat khususnya remaja, untuk berbagi foto bahkan hal pribadi 

sekalipun. Pengguna berusia 18-24 tahun menjadi kelompok usia pengguna paling 

besar di Indonesia, dengan total persentase 37,3 persen atau sekitar 23 juta pengguna 

(Pertiwi, 2019). Oleh sebab itu, anak muda dalam rentang usia tersebut dianggap paling 

mengerti media sosial Instagram dan dengan aktif menggunakannya.  
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Instagram merupakan aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk 

Smartphone, IOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone, dan bahkan juga dapat 

diakses melalui komputer (Firmansyah, 2018). Instagram lebih menekankan dalam foto 

dan video, ketimbang kata-kata (status). Dalam hal inilah yang seringkali membedakan 

Instagram dengan jejaring sosial lainnya. Pengguna dapat mempunyai banyak teman 

dengan istilah following dan followers. Interaksi dapat dilakukan dengan Like, 

Comment, Direct Message, ataupun Instastory yang dilengkapi dengan fitur-fitur 

mendukung lain. 

Instagram yang merupakan sarana informasi menjadi fenomena sosial yang 

patut untuk dicermati lebih lanjut, melihat banyaknya masyarakat yang tertarik dan 

memiliki akun instagram sebagai aplikasi media sosial populer. Pengguna menjadi 

semakin gemar menampilkan dirinya kepada khalayak dikarenakan Instagram 

memberikan kebebasan dalam mengunggah dan membagikan foto yang ia inginkan 

kepada khalayak. Terdapat motivasi dalam diri pengguna ketika ia mengunggah sebuah 

konten di akun pribadinya, dan keinginan untuk mendapat sesuatu setelahnya. Semua 

followers dapat memberikan respon atau umpan balik terhadap unggahan tersebut 

dengan memberikan likes ataupun komentar.   

Interaksi antara para pengguna Instagram menciptakan makna. Tanda hati atau 

likes dalam media sosial Instagram dimaknai tersendiri oleh para penggunanya. 

Alhasil, jumlah like dapat mempengaruhi seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Scott 
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Plunket, manusia belajar menginterpretasikan serta memberikan arti atau makna 

terhadap dunia melalui interaksi dengan sesama (Haris dan Amalia, 2018).  

1.2 Identifikasi Masalah 

Komunikasi antarpribadi dan interaksi antar sesama dapat dilihat melalui media 

sosial Instagram. Hal ini dapat terlihat melalui komentar dalam sebuah konten yang 

diunggah, memberikan tanda hati atau yang biasa disebut ‘like’, ataupun membagikan 

konten apapun kepada teman-teman lain. Yang menarik adalah bagaimana sebuah 

simbol hati atau ‘like’ pada sebuah konten yang diunggah sangat diidolakan. Banyak 

dari pengguna akun instagram seolah-olah berlomba untuk mendapatkan simbol hati 

paling banyak. Ketika jumlah like yang didapatkan dirasa pengguna hanya sedikit, 

mereka cenderung akan mempertanyakan dan meragukan diri sendiri. 

Fenomena ‘haus’ akan jumlah likes yang banyak tidak hanya menimpa 

segelintir pengguna Instagram dalam satu wilayah saja, melainkan dirasakan juga oleh 

banyak orang di negara lain. Salah satu pengguna akun Instagram asal Australia, Fiona 

Melbul, pernah memiliki pengalaman yang kurang mengenakkan dan dapat menjadi 

pelajaran untuk banyak orang. Ia terlilit hutang kartu kredit sebesar Rp. 283 juta akibat 

berlibur ke Amerika Serikat. Sejak awal, Fiona mengaku berlibur dengan motivasi 

ingin mengunggah banyak foto ke media sosial Instagramnya dan mendapat banyak 

likes. Ia rela mengeluarkan banyak uang demi berfoto di segala tempat wisata dan 

mengaku puas jika mendapat banyak tanda hati. Biaya perjalanan akhirnya 
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membengkak sehingga untuk sementara ia dan pasangan terpaksa harus tinggal di 

rumah orang tua demi memulihkan keadaan finansialnya (Michico, 2019). 

Banyak pengguna instagram menjadi haus akan like. Mereka menjadi sangat 

bergantung pada pendapat orang lain mengenai dirinya. Fakta lainnya juga 

mengungkapkan bahwa jumlah like memberikan tekanan kepada para pengguna 

khususnya remaja, sehingga pihak Instagram sedang menguji coba menghapus fitur 

like yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini (Syafira, 2019). Percobaan penghapusan 

fitur like Instagram sedang diuji coba di seluruh wilayah Kanada. Gerakan ini 

dilakukan pasca media sosial Instagram dituding memicu banyak kasus perundungan 

online. 

Uji coba penghapusan jumlah likes yang dilakukan pihak instagram dirasa baik 

untuk kesehatan mental penggunanya. Fenomena likes di instagram seolah sudah 

menjadi kompetisi. Para pengguna berlomba untuk mencari berbagai cara untuk 

mendapat jumlah likes yang banyak. Dengan demikian likes menimbulkan tekanan, 

menyebabkan kecemasan dan memicu perundungan. Pengguna menjadi sangat detil 

memperhatikan unggahannya diluar batas wajar, misalnya hinga menjadi palsu atau 

berpura-pura. Jika jumlah likes tidak sesuai harapan, pengguna akan menganggap ada 

yang kurang dalam diri mereka yang membuat orang lain tidak memberikan likes pada 

unggahannya. Perasaan ini menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak senang yang 

mempengaruhi self esteem atau rasa keberhargaan diri (CNN Indonesia, 2019). Oleh 

sebab itu, fenomena ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. 
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Jumlah like seolah membentuk identitas seseorang. Banyak juga yang tiba-tiba 

menjadi ‘selebgram’ karena ketenaran dan popularitasnya di media sosial Instagram. 

Sebagai contoh adalah Karin Novilda dengan akun Instagram @awkarin. Ia menjadi 

terkenal lantaran mengunggah konten menarik di akun yang telah diikuti oleh 4 juta 

orang. Popularitasnya juga didukung oleh jumlah like yang ia terima yang mencapai 

400,000 hati sekali mengunggah.  

Ditambah lagi, pengguna Instagram seolah dikejutkan dengan perubahan 

algoritma Instagram pada tahun 2016, karena perubahan tersebut mempengaruhi 

jumlah like yang didapat. Sebelumnya, Instagram menampilkan unggahan pengguna 

di halaman ‘home’ berdasarkan urutan kronologis. Sekarang, yang mempengaruhi apa 

yang dilihat pengguna instagram adalah ketertarikan pengguna akan suatu post serupa, 

seberapa baru sebuah post diunggah, dan seberapa sering pengguna berinteraksi dengan 

pengunggah post tersebut. Berinteraksi disini dapat diartikan dengan memberi 

komentar di unggahannya, memberi likes, bertukar pesan di Direct Message, atau 

bahkan mencari namanya di kolom pencarian Instagram. Banyak pengguna Instagram 

merasa kehilangan jumlah likes oleh karena perubahan algoritma tersebut (Putri, 2018). 

Oleh sebab itu, fokus perhatian dalam penelitian ini adalah fitur likes Instagram, dan 

bukan yang lain seperti jumlah followers, atau fitur dalam Instagram lainnya. 

Pengguna tidak segan untuk menghapus unggahannya jika ternyata hanya 

memberikan dirinya sedikit jumlah like. Pengguna juga akan berupaya semaksimal 

mungkin melakukan proses editing pada gambar sebelum diunggah agar tampilan 
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terlihat lebih menarik (Rizky, 2017). Dengan demikian, jumlah like yang tertera tidak 

hanya diartikan sebagai angka bagi para pengguna.  

Penelitian oleh Astuti mengenai fitur likes instagram menyatakan bahwa 

terdapat kontribusi persepsi jumlah likes di unggahan pada kebahagiaan pengguna aktif 

Instagram, dan memiliki arah hubungan yang positif. Artinya, semakin penting 

anggapan terhadap jumlah likes di postingan, maka semakin tinggi rasa puas dan rasa 

nyaman (Astuti, 2019). Penelitian kuantitatif ini berfokus pada variabel jumlah like dan 

kebahagiaan. Oleh sebab itu, menjadi menarik untuk diteliti bagaimana pengguna aktif 

Instagram memahami arti dari likes itu sendiri.  

Ditambah lagi, penelitian yang dilakukan oleh Ayuningthyas mengenai 

Instagram juga menyimpulkan bahwa jumlah like yang didapat seseorang menjadi 

tolak ukur seberapa popular dirinya di media sosial Instagram. Terdapat usaha dalam 

diri pengguna untuk mendapatkan jumlah like yang banyak dan untuk menjadi popular 

(Ayuningthyas et al., 2018). Penelitian sebelumnya lebih menitik-beratkan pada aspek 

jumlah like, bukan pada makna like bagi para pengguna. Oleh karena itu, penelitian 

dapat dikembangkan lebih lagi oleh Penulis dengan mengkaji lebih dalam dari aspek 

makna ‘like’ sendiri bagi para pengguna Instagram.  

Makna dari like pada pengguna Instagram penting untuk diteliti sebab 

pemaknaan akan simbol hati yang dilihat secara terus menerus melalui media sosial 

Instagram dapat mempengaruhi bagaimana seseorang akan berpikir, merasakan, dan 

bertindak terhadap dirinya sendiri serta orang lain ketika berinteraksi. Menurut George 

Herbert Mead dalam teori interaksi simbolik, manusia termotivasi untuk bertindak 
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berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, atau kejadian. 

Makna tidak melekat pada suatu obyek, sehingga dapat berubah seiring berjalannya 

waktu dan tergantung pada interaksi antar manusia.  

Dengan memahami bagaimana pengguna Instagram memaknai sebuah simbol 

hati, diharapkan dapat membukakan mata banyak pengguna Instagram dan 

memberikan solusi terhadap apa yang seringkali dihadapi sehari-hari. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya, dan dapat 

menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dengan demikian, penelitian ini akan 

membahas bagaimana makna simbol hati atau ‘Like’ bagi pengguna Instagram, 

khususnya pada anak muda yang dengan aktif menggunakan media sosial Instagram.  

1.3 Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Makna ‘Like’ Pada Pengguna 

Instagram?” 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna ‘Like’ pada pengguna 

Instagram. 

1.5 Kegunaan Penelitian    
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     Penelitian ini memiliki kegunaan yang terbagi dalam dua kelompok, yakni 

kegunaan akademis dan praktis. Berikut ini masing-masing kegunaan akan dijelaskan 

secara lebih mendalam. 

1.5.1 Kegunaan Akademis 

     Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan yang 

telah ada sebelumnya mengenai Teori Interaksi Simbolik, khususnya dalam hal 

pemaknaan simbol ‘Like’ bagi pengguna Instagram. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

     Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman lebih 

baik mengenai bagaimana pemaknaan terhadap simbol hati melalui fitur ‘Like’ di 

media sosial Instagram. 

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan pencerahan khususnya 

kepada para pengguna Instagram bahwa jumlah like di Instagram bukanlah suatu tolak 

ukur akan apapun juga.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk menyederhanakan pengertian akan masalah yang didiskusikan dalam penelitian 

ini, sistematika penulisan akan dijabarkan sebagai berikut: 
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Pada BAB I, penulis akan menjelaskan latar belakang masalah disertai dengan 

identifikasi masalah dan berfokus dalam menjelaskan bagaimana fitur like pada media 

sosial instagram dimaknai oleh para pengguna khususnya anak muda, yang dirasa 

penting untuk diteliti. Bab ini juga berisikan rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Pada BAB II, penulis akan menjelaskan terkait dengan objek dan subjek penelitian. 

Guna memahami dan memperoleh gambaran lebih jelas tentang penelitian ini, 

diperlukan penjelasan secara mendalam dan terperinci tentang objek dan subjek yang 

akan diteliti. Dalam Bab II ini akan dijelaskan mengenai pengertian dan penjelasan 

singkat fitur like Instagram, media sosial Instagram, dan gambaran ‘anak muda’ 

sebagai mayoritas pengguna media sosial Instagram, serta profil informan. 

Pada BAB III, penulis akan menjelaskan tentang berbagai teori dan konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini. Teori dan konsep tersebut kemudian akan dianalisa 

untuk dikaitkan dengan analisa data. Pada akhir bab ini, peneliti menyusun kerangka 

pemikiran yang berguna untuk menjaga penelitian berjalan sesuai urutan. 

Pada BAB IV, peneliti akan menguraikan paradigma penelitian, metodologi yang 

digunakan, sumber-sumber, informan dan rencana analisa data. 

Pada BAB V, peneliti akan memaparkan data mentah hasil penelitian tanpa interpretasi, 

hanya dideskripsikan secara umum dan apa adanya. Selanjutnya, peneliti juga akan 
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menggunakan ‘analytical tools’ untuk melakukan interpretasi terhadap data mentah 

yang sudah didapat.  

Pada BAB VI, peneliti akan memberikan kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan 

Rumusan Masalah dan juga saran atau masukan terhadap hasil penelitian yang sudah 

dilakukan baik untuk kalangan akademis maupun praktis.  

 

 


