
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Permasalahan 

Di era globalisasi seperti saat ini, perkembangan teknologi 

komunikasi dan transportasi terjadi dengan sangat pesat. Dalam bidang 

teknologi komunikasi, teknologi jarangan internet telah merubah seluruh 

aspek kehidupan manusia, baik secara sosial, ekonomi, budaya bahkan 

politik. Teknologi jaringan internet yang merubah media menjadi media 

konvergensi atau media baru yang memiliki fasilitas tidak hanya 

audiovisual tapi interkonektivitas telah merubah sistem dan wajah media 

massa  saat ini.  

Salah satu platform media baru yang dikenal oleh masyarakat 

adalah media sosial. Media sosial adalah media bagi antar individu untuk 

bersosialisasi secara online tanpa adanya batasan ruang dan waktu 

(Rustian, 2012). Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan 

oleh generasi muda di Indonesia adalah Instagram.  

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan dari Direktur Lembaga 

Riset Internasional Taylor Nelson Softres Indonesia (TNS Indonesia) 

Hansal Safla (Tempo, 2016), dimana ia menyatakan bahwa pengguna aktif 

Instagram di Indonesia didominasi oleh generasi milenial, yang berusia 18 

tahun sampai dengan 24 tahun sebesar 59 %, 25 tahun sampai dengan 34 

tahun 30 %; dan sisanya 11 %  berusia 34 tahun sampai dengan 44 tahun. 
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Gambar 1.1. 

Media Sosial yang Sering Digunakan di Indonesia 

 

Instagram merupakan media sosial yang diciptakan oleh Kevin 

Systrom dan Mike Krieger yang resmi dirilis pada 06 Oktober 2019 

(Mattern, 2017 : 10). Nama Instagram adalah kombinasi dari kata instant 

dan telegram atau yang dikenal dengan sebutan IG. 

Systrom dan Krieger menciptakan Instagram karena keduanya  

menilai bahwa hasil foto yang diambil dengan menggunakan ponsel masih 

kurang baik, serta memerluka waktu yang lama untuk proses mengedit dan 

kemudian diunggah ke media sosial, dengan adanya media sosial 

Instagram, pengguna dapat dengan mudah dan cepat untuk mengedit foto 

mereka dengan menggunakan seperti filter foto pada Instagram, lalu 

mengunggahnya ke dalam media sosial (Haryanti, 2019).  



Melalui aplikasi Instagram, pengguna dimungkinkan untuk dapat 

memanfaatkan berbagai fitur seperti mengunggah foto, memberi komentar 

pada foto, mencari dan menambah teman yang dikenal dengan istilah 

following bahkan memutuskan hubungan pertemanan atau unfollow. 

Fenomena unfollow atau memutuskan hubungan pertemanan dalam 

Instagram membawa dampak memburuknya hubungan sosial antara kedua 

belah pihak dalam hubungan sosial di luar media atau dalam kehidupan 

nyata (offline).  

Salah satu contoh memburuknya hubungan sosial akibat tindakan 

unfollow di media sosial Instagram terjadi pada artis Indonesia Raffi 

Ahmad yang diputuskan hubungan pertemanannya oleh pasangan artis 

Jessica Iskandar di tahun 2016 (Margaretha, 2017; Rozie, 2016). Banyak 

lagi contoh hubungan sosial yang terputus akibat tindakan unfollow di 

media sosial. Lenhart (2015) memaparkan juga tentang fenomena ini 

dengan menyebutkan, “social media plays a critical role in connecting 

teens to new friends, allowing teens to learn more about new friends and 

get to know them better. Beyond making new friends, social media is 

major way that teens interact with their existing friends”. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hubungan dalam media sosial sesungguhnya 

merupakan perpanjangan dari hubungan sosial atau pertemanan di luar 

jaringan (offline) atau dalam dunia nyata.  

1.2. Identifikasi Masalah 



Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa hubungan dalam 

media sosial merupakan perpanjangan dari kehidupan nyata atau di luar 

jaringan (offline), beberapa ahli telah melakukan penelitian terhadap 

fenomena ini.  

Dalam kajian penelitian terdahulu oleh Kwak  & Chun (2011) 

membahas tentang hubungan timbal balik, lamanya hubungan, 

keinformatifan orang yang mengikuti, dan tumpang tindih hubungan, yang 

memengaruhi keputusan untuk melakukan tindakan unfollow.  

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Onat, Ulucay, dan 

Gulay (2017) yang membahas perilaku seperti menghina, upaya 

menggoda, konten terhadap hak-hak binatang, sikap rasis dan seksis 

adalah alasan utama berdasarkan  dalam pengambilan keputusan 

unfriending bagi pengguna di dalam media sosial Facebook.  

Sedangkan untuk alasan di luar jaringan, suatu tindakan 

pengkhianatan memiliki level tertinggi, yaitu 86,6% untuk mengambil 

keputusan unftiending.   

Pada penelitian selanjutnya, oleh Leticia Bode (2016) menyatakan 

media sosial memungkinkan pengguna melakukan kontrol atas konten 

yang mereka perlihatkan, melalui pemblokiran, unfriend, atau 

menyembunyikan umpan dari pengguna lain. Penelitian ini menemuka 

penyebab paling umum dari unfriend  adalah orang-orang memposting 

terlalu sering tentang politik, dengan perselisihan dan alasan argumen 

yang tidak begitu sering.  



Penelitian terakhir oleh Liridona Gashi Kathrin Knautz terhadap 

tipe-tipe teman di Facebook yang paling sering mendapat tindakan 

unfriend dari temannya di Facebook, kemudian peran dari tindakan 

unfriend dalam kaitannya dengan emosi, alasan untuk melakukan tindakan 

unfriend terhadap orang lain, dan perasaan menjadi orang yang 

mendapatkan tindakan unfriending oleh seseorang.  

Penelitian-penelitian terdahulu di atas berfokus pada media sosial 

Facebook, Twitter perihal alasan mereka melakukan unfriend atau 

unfollow, dan tidak secara spesifik meneliti pada kelompok generasi 

milenial.  

Dengan penjelasan Literature Review yang telah peneliti jabarkan 

di atas, terdapat kebaruan yang akan peneliti lakukan di dalam penelitian 

ini: 

1. Penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah ada yang 

berfokus pada hakikat sesungguhnya atau makna 

sebenarnyadari sebuah tindakan unfollow. 

2. Media sosial yang menjadi objek dalam penelitian sebelumnya 

terbatas pada media sosial yang tidak digunakan oleh geenrasi 

muda, padahal Instagram adalah media sosial yang paling 

banyak digunakan oleh generasi muda. 

 

1.3. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

Diskusi tentang pemaknaan membutuhkan pemahaman mendalam 

tentang arti atau hakikat dari suatu objek  yang kita teliti. Teori penelitian 



ini adalah sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah simbol. Dalam hal  ini 

tindakan unfollow dianggap sebagai sebuat simbol yang harus dimaknai 

Teori komunikasi untuk membahas hal ini yang dapat digunakan 

sebagai pemandu adalah Simbolik Interaksionisme yang digagas oleh 

Herbert Mead, dan Richard Blummer.  

Sehingga pertanyaan dalam penelitian thesis ini adalah: 

a.  Bagaimana tindakan unfollow dimaknai oleh generasi milenial 

di Jakarta? 

 

Adapun dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah yang 

dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:  

1. Pembatasan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Juni 2019 

hingga November 2019. 

2. Pembatasan Tempat Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah domisili 

informan di Jakarta. 

3. Pembatasan Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna Instagram yang 

aktif melakukan interaksi pertemanan di dalam media sosial 

Instagram, yang juga pernah melakukan unfollow kepada akun 

temannya, dan pernah di-unfollow. 

 



1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang dijabarkan oleh peneliti 

sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa makna 

unfollow bagi suatu individu yang berteman di dalam media sosial 

Instagram, dan bagaimana perasaan suatu individu pada saat akun 

Instagramnya di-unfollow oleh temannya. 

 

1.5. Signifikansi Penelitian 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan, dan ilmu komunikasi, khususnya dalam kajian pemaknaan 

terhadap unfollow di dalam hubungan pertemanan media sosial Instagram. 

Serta dapat berkontribusi terhadap literatur mengenai media sosial dan 

makna yang terdapat dari adanya interaksi di dalam media sosial Instagram 

dengan mengangkat dan menganalisa fenomena yang muncul di Indonesia, 

sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.  

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperlihatkan bahwa 

unfollow di dalam media sosial Instagram memiliki makna lebih dari 

sekedar berhenti mengikuti atau berhenti melihat konten akun tersebut, 

melainkan erat kaitannya dengan nilai pertemanan itu sendiri. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang 

ingin mengetahui apa makna dari unfollow untuk suatu pertemanan yang 

ada di dalam media sosial Instagram, dan perasaan apa yang bisa pada 

suatu individu yang akun Instagramnya di-unfollow. 

 



1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab dengan pokok bahasan 

sebagai berikut:  

Bab I, pada bab ini peneliti akan menjelaskan dasar penelitian, 

kemudian permasalahan penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan signifikasi penelitian. 

Bab II peneliti menjelaskan tinjauan Pustaka dimana peneliti akan 

membahas terlebih dahulu tentang Simbolyc Interactionism Theory (SIT) 

atau Teori Interaksi Simbolik, dilanjutkan dengan tindakan unfollow 

sebagai sebuah symbol, dan komunikasi interpersonal dalam media sosial.  

Bab III, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metodelogi 

penelitian yang akan peneliti gunakan, seperti paradigma & perspektif 

penelitian, metode penelitian, sumber & pengambilan data, dan analisis 

data. 

Bab IV menjelaskan hasil dan pembahasan dari data yang sudah 

peneliti kumpulkan dan membahas dengan acuan teori penerimaan.  

Bab V berisi Simpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah 

peneliti lakukan dan analisis. 

 

 

 


