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Instagram yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengunggah foto atau video, 

dimana pengguna lainnya bisa memberikan like dan komentar pada foto atau video 

yang telah diunggah. Instagram merupakan media sosial baru yang berdiri tahun 

2010, kemudian mulai booming pada tahun 2013, dan banyak digunakan oleh para 

remaja maupun orang tua. Instagram memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan di 

Indonesia. Setiap orang bisa dengan mudah berkomunikasi dan berbagi aktivitasnya 

melalui foto dan video yang diunggah di media sosial Instagram. Namun ada satu 

fenomena unik yang bisa diamati disini, yaitu motif orang tua. Rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah apa motif orang tua mengunggah foto dan video anak 

dalam media sosial Instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

motif orang tua mengunggah foto dan video anak dalam media sosial Instagram. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif,  dengan menggunakan 

landasan teori belajar sosial dan teori kebutuhan Maslow. Pengumpulan data tentang 

motif orang tua dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara 

melalui e-mail, serta mengamati dan memperhatikan orang tua dalam mengunggah 

foto dan video  anak pada media sosial Instagram. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa orang tua telah menggunakan keenam motif yaitu motif ingin 

tahu, motif kompetensi, motif cinta, motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari 

identitas, kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan dan kebutuhan 

pemenuhan diri. Dari keenam motif tersebut menunjukkan bahwa motif yang paling 

banyak digunakan oleh orang tua yaitu motif kompetensi. Sedangkan motif yang 

kurang digunakan oleh orang tua yaitu motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari 

identitas. Meskipun demikian, semua orang tua memiliki tujuan yang sama dalam 

mengunggah foto dan video anak yaitu sharing. 
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ABSTRACT 

 

MOTIVE OF PARENTS TO UPLOAD PHOTOS AND VIDEOS OF CHILDREN ON 

SOCIAL MEDIA (INSTAGRAM) 

(A STUDY ON PARENTS OF LITTLE SELEBGRAM) 

 

BY 

 

ARUM NILASARI 

 

Instagram is an application used to upload photos and videos where the users can “like” 

and “comment” to the uploaded photos and videos. Instagram is a new social media 

formed in 2010. It is booming on 2013 and is used by teenagers and adults. Instagram 

has 22 million active users monthly in Indonesia. Everyone is able to communicate and 

share their activities easily by uploading photos and videos to social media Instagram. 

Therefore, there is a unique phenomenon to be observed, it is motive of parents. The 

problem of this study is what are the motives of parents to upload photos and videos of 

children on social media. The purpose of the research is to know what are the motives of 

parents to upload photos and videos of children on social media Instagram. The research 

used qualitative descriptive method  based on social learning and need theory of Maslow. 

The data were collected through interviews and observation to the accounts. The result of 

this research shows that parents had use the six motives, those are motive of curiosity, 

competency, love, self esteem, need of value, yearning and the meaning of life and need of 

self fulfillment. The most used motives by parents from the six motives are motive 

competency and the least used is motive of need to find self identity. Otherwise, the 

parents have the same purpose on uploading photo and videos on Instagram, it is to 

share.  

 

 

Keywords : social media, motive, Instagram, Social Learning Theory and Need Theory Of 

Maslow 

 



 

 

 

 

 

MOTIF ORANG TUA MENGUNGGAH FOTO DAN VIDEO ANAK 

 PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 

 (Studi pada Orang Tua Selebgram Cilik) 

 

 

 

Oleh 

 

ARUM NILASARI 

 

Skripsi 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  

SARJANA ILMU KOMUNIKASI  

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Komunikasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara yang 

dilahirkan di Desa Banyumas, Kec. Banyumas, Kab. 

Pringsewu pada tanggal 5 Mei 1994 dari pasangan 

Bapak Gino Ashadi dan Ibu Surasih.  Pendidikan yang 

ditempuh oleh penulis dimulai dari TK PKK Banyumas 

pada tahun 1999-2000, kemudian melanjutkan 

pendidikan di SD Negeri 3 Banyumas pada tahun 2000-2006, kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 1 

Banyumas pada tahun 2006-2009. Pendidikan jenjang menengah atas penulis 

tempuh di SMA Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2009-2012. Pada tahun 2012, 

penulis diterima di Universitas Lampung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik jurusan Ilmu Komunikasi melalui jalur undangan. 

Selama masa kuliah penulis mencoba untuk ikut aktif pada organisasi 

kemahasiswaan yang ada di kampus. Keikutsertaan penulis dalam organisasi 

kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan organisasi HMJ ( Himpunan 

Mahasiswa Jurusan ) Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung sebagai 

anggota dari bidang advertising periode 2013/2014. Selanjutnya penulis juga 

pernah menjabat sebagai Bendahara Umum HMJ Ilmu Komunikasi FISIP 

Universitas Lampung periode 2014/2015. 



Pada masa perkuliahan, pada bulan Februari-Maret 2015 penulis 

melakukan  PKL (Praktik Kerja Lapangan) di SKH (Surat Kabar Harian) Kupas 

Tuntas di Bandar Lampung. Pada bulan Juli-September 2015 selama 60 hari 

penulis melakukan KKN ( Kuliah Kerja Nyata) di Tiyuh Tunas Asri, Kecamatan 

Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, penulis 

mulai mengerjakan penelitian dalam rangka syarat untuk menyelesaikan studi 

Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul 

“Motif Orang Tua Mengunggah Foto dan Video Anak pada Media Sosial 

Instagram ( Studi pada Orang Tua Selebgram Cilik)”. 



 

PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT 

Kupersembahkan karyaku ini untuk orang-orang yang menyayangiku: 

Kedua Orang tuaku  

Yang selalu menjadi sumber kekuatan untuk menjalani semua proses ini serta 

yang selalu memberikan doa, dukungan moril maupun materi , nasehat, dan kasih 

sayang yang tiada henti. 

Mbakku 

Yang telah membuatku selalu semangat dan termotivasi untuk menyelesaikan 

pendidikan yang tinggi  dan menjadi orang sukses  

Semua keluarga besar yang selalu memberikan dukungan 

dan doa kepadaku 

Sahabat-sahabat yang selalu ada dalam perjalanan 

hidupku 

Para dosen dan Sivitas Akademika 

Yang telah memberikan bekal ilmu, dukungan, dan doa agar bisa sukses 

kedepannya 

Almamater tercinta Universitas Lampung 



 

MOTTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 

(QS. Al-Insyirah, 6-8) 

 

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 

(Aristoteles) 

 



 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Assalamuala’ikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala 

limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Motif Orang Tua Mengunggah Foto dan 

Video Anak pada Media Sosial Instagram (Studi pada Orang Tua Selebgram 

Cilik)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana 

(S1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Lampung. 

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak 

yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya 

ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis selalu mengharapkan  saran 

dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya 

di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak  Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan 

kemudahan kepada penulis selama kuliah. 



2. Ibu Dhanik Sulistyarini, S.Sos., MComn&MediaSt Selaku Ketua Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung, dosen PA (Pembimbing Akademik) dan dosen penguji yang telah 

bersedia banyak membantu serta memberikan saran dan masukan dalam 

penulisan skripsi penulis dan telah banyak membantu dari awal perkuliahan 

hingga akhir perkuliahan. 

3. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom, M.Si Selaku Seketaris Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan 

dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran 

dan nasehat serta kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

4. Segenap dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, dan 

para karyawan yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis 

selama kuliah. 

5. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Gino Ashadi dan Ibu Surasih yang 

merupakan inspirasi terbesar penulis, tidak akan terbayangkan betapa 

bangganya aku mempunyai dua orang tua hebat seperti kalian. Terimakasih 

telah membesarkan menjadi anak yang kuat dan tidak mudah menyerah. 

Terimakasih untuk kasih sayang yang tiada henti, yang selalu mendoakan, 

memberikan nasehat dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf 

belum bisa membanggakan kalian, tapi percayalah tidak pernah surut tekad 

ini untuk membahagiakan dan membanggakan kalian. Semoga Allah 

memberikan kita umur yang panjang dalam kesehatan dan kebahagian agar 

bersama-sama kita dapat menikmati keberhasilanku dimasa depan. Aamiin  



6. Sahabat-sahabat  terhebatku Yuli Kurniasari, Nita Riana dan Lintang Yunita 

terimakasih atas dukungan, doa,  kebersamaan dan canda tawa nya dari awal 

kuliah sampai saat ini. 

7. Sahabat-sahabat tersayangku Meilin, Marsya, Andita, Eli, Ni Ayu, Fani, 

Rahma, Pujai, Muntia, Pranatalia, Ratna, Rika, Aulia, Naufal, Isma. 

Terimakasih untuk semua dukungan, doa, kebersamaan dan canda tawa 

selama kuliah. Semoga kita bisa sukses bersama dan silaturahmi tak putus 

sampai disini. 

8. Saudara serumah selama 60 hari di Tiyuh Tunas Asri (Tulang Bawang Barat), 

Ivan Alfatih, M. Chalid Fansuri, Luna Lukvitasari, Rizki Aptriani, Fransiska 

Meilyana, Netti Handayani. Terimakasih atas dukungannya, sukses untuk kita 

semua dan semoga silaturahmi tetap terjaga. 

9. Herfian Syahputra A. terimakasih atas doa, dukungan, kesabaran, serta kasih 

sayang yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah menemani dari 

awal mengerjakan skripsi sampai detik ini. Terimakasih untuk semua bantuan 

yang diberikan dalam proses mengerjakan skripsi. Terimakasih sudah hampir 

selalu ada buatku, sosok yang bisa membangkitkan semangat untuk 

mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk segala pengertiannya, kesabarannya 

dalam menghadapi aku yang egois. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa 

tercapai. Aamiinn.  

10. Indah Fitriana, terimakasih doa dan dukungannya, terimakasih telah 

menemani dalam proses penyelesaian skripsi. Jangan males-males kuliahnya. 

Semangat ndaaah !  



11. Teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, dimana pun kalian 

sekarang, terima kasih untuk dukungan dan do’a kalian. 

12. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas segala 

dukungannya.  

 

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis 

mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada 

kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.  

 

Bandar Lampung,   Februari 2017 

      Penulis  

 

Arum  Nilasari 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

      

DAFTAR ISI .................................................................................................           i 

DAFTAR TABEL ........................................................................................          ii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................         iii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang ...................................................................................          1 

B. Rumusan Masalah ..............................................................................          8 

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................          9 

D. Manfaat Penelitian .............................................................................          9 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu ............................................................................        10 

B. Media Baru (New Media) ....................................................................        15  

C. Media Sosial ........................................................................................        19 

D. Media Sosial Instagram .......................................................................        21 

E. Tinjauan Tentang Foto dan Video .......................................................        22 

F. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Komunikan ................        24 

G. Motif  ...................................................................................................        31 

H. Landasan Teori ....................................................................................        39 

I. Kerangka Pikir.................................................................................... .        49 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian ..................................................................................        52 

B. Fokus Penelitian ................................................................................        52 

C. Informan Penelitian ...........................................................................        55   

D. Sumber Data ......................................................................................        56  

E. Teknik Pengumpulan Data................................................................        57 

F. Teknik Analisa Data .........................................................................        59 

G. Teknik Keabsahan Data ....................................................................        60 

 

BAB IV GAMBARAN UMUM 

A. Gambaran Umum Mengenai Media Sosial Instagram .......................        63  

B. Gambaran Umum Selebgram ( Selebritis Instagram) ........................        72 

 

 



 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Identitas Informan ..............................................................................        73 

B. Penggunaan media sosial instagram dikalangan orang tua selebgram  

cilik .....................................................................................................        78 

C. Motif sosial orang tua dalam mengunggah foto dan video anak pada  

media sosial instagram .......................................................................        83 

1. Motif ingin tahu ...........................................................................        83 

2. Motif kompetensi .........................................................................        89 

3. Motif cinta ....................................................................................        99 

4. Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas……….      105 

5. Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan..........       111 

6. Kebutuhan akan pemenuhan diri………………………………..      117 

D. Klasifikasi Informan Berdasarkan Hasil Penelitian…………………     123 

E. Pembahasan ........................................................................................      132 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ........................................................................................      143 

B. Saran  ..................................................................................................      144 

  

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 



ii 
 

  

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

                          Halaman 

 

      

Tabel  1.Penelitian Terdahulu ......................................................................................        10     

Tabel  2.Hasil wawancara informan tentang tujuan informan menggunakan 

 media sosial Instagram ..................................................................................        78 

Tabel  3.Hasil wawancara informan tentang hal yang sering  dilakukan ketika  

 mengakses media sosial Instagram ................................................................        79 

Tabel  4.Hasil wawancara informan tentang fitur yang paling disenangi pada 

  media sosial Instagram ..................................................................................        79        

Tabel  6. Hasil wawancara informan tentang hal lain yang  disukai dari  

 media sosial Instagram selain fitur Instagram ................................................        80 

Tabel  7. Hasil wawancara informan tentang hal yang dilakukan saat  

 mengunggah foto dan video pada media sosial Instagram ............................        81       

Tabel  8. Hasil wawancara informan tentang pemberian komentar  

   atau like pada kiriman yang muncul di Instagram………………………..        82  

Tabel  9. Hasil wawancara informan tentang sumber informasi media Instagram….        83 

Tabel 10.Hasil wawancara informan tentang munculnya rasa ingin tahu sehingga 

 adanya ketertarikan untuk mengikuti trend mengunggah foto dan video 

 anak pada media sosial Instagram………………………………………….       84  

Tabel 11.Hasil wawancara informan tentang pemahaman informan tentang 

 Mengunggah foto dan video anak sebagai cara untuk menghilangkan 

             rasa bosan dan lelah………………………………………………………...         85   

Tabel 12.Hasil wawancara informan tentang keinginan menguasai teknologi  

             komunikasi dalam penggunaan media sosial Instagram…………………… .        86 

Tabel 13. Hasil wawancara informan tentang pemahaman informan dampak 

  positif mengunggah foto dan video anak pada media sosial……………….         87 

Tabel 14. Hasil wawancara informan tentang pemahaman informan dampak  

negatif mengunggah foto dan video anak pada media sosial………………        88 

Tabel 15. Hasil wawancara informan tentang pemahaman informan peraturan  

 mengunggah foto dan video anak pada media sosial Instagram ....................        90   

Tabel 16.Hasil wawancara informan tentang keinginan ingin menjalin  

 hubungan  komunikasi dengan followers melalui sharing .............................        91 

Tabel 17.Hasil wawancara informan tentang sikap informan ketika 

   memperoleh komentar negatif dari followers  .............................................        92 

Tabel 18.Hasil wawancara informan tentang perasaan informan ketika ada  

  yang memberikan komentar negatif  .............................................................        94 

 



 

Tabel 19.Hasil wawancara informan tentang perasaan ragu informan  

  saat akan mengunggah foto dan video anak ..................................................        94 

Tabel 20.Hasil wawancara informan tentang perasaan takut dan cemas 

   informan setelah mengunggah foto dan video anak .....................................        96 

Tabel 21.Hasil wawancara informan tentang bentuk proteksi perlindungan  

  yang dilakukan untuk menjaga anak dari oknum-oknum  

  yang tidak   bertanggungjawab .....................................................................        96 

  Tabel 22.Hasil wawancara informan tentang penggunaan fitur ‘’privasi’’ 

  akun Instagram ..............................................................................................        99 

  Tabel 23.Hasil wawancara informan tentang keinginan  

  informan memeroleh banyak teman ..............................................................      100 

Tabel 24.Hasil wawancara informan tentang keinginan informan menjalin 

  hubungan yang baik dengan followers ..........................................................      100 

Tabel 25.Hasil wawancara informan tentang mengunggah foto dan video  

 anak sebagai cara informan  menyampaikan rasa kasih sayang 

 anda terhadap anak .........................................................................................      101 

Tabel 26.Hasil wawancara informan tentang perasaan bangga memiliki 

   anak yang dikenal banyak orang ...................................................................      101 

Tabel 27.Hasil wawancara informan tentang pemberian apresiasi kepada 

  anak atas perasaan bangga ............................................................................      102 

Tabel 28.Hasil wawancara informan tentang bentuk apresiasi untuk anak 

 anda atas perasaan bangga .............................................................................      103 

Tabel 29.Hasil wawancara informan tentang mengunggah foto dan video anak 

 Sebagai pencipta kebahagiaan Informan maupun followers……………….      104 

Tabel 30.Hasil wawancara informan tentang keinginan informan mengetahui  

               jumlah like pada foto yang diunggah ………………………………………      105 

Tabel 31.Hasil wawancara informan tentang keinginan informan  

              mengetahui respon followers melalui komentar………………………….      105 

Tabel 32.Hasil wawancara informan tentang alasan penting atau tidaknya 

  jumlah followers pada akun Instagram anda maupun anaknya ....................      106 

Tabel 33.Hasil wawancara informan tentang pengakuan dari followers  

  sebagai selebgram terkait jumlah followers ..................................................      107 

Tabel 34.Hasil wawancara informan tentang selebgram sebagai identitas  

  diri anda sebagai pengguna media sosial Instagram .....................................      108 

Tabel 35.Hasil wawancara informan tentang perasaan informan terkait 

  selebgram ......................................................................................................      109 

Tabel 36.Hasil wawancara informan tentang perasaan ketika ada yang 

   meng-unfollow akun ....................................................................................      109 

Tabel 37.Hasil wawancara informan tentang mengunggah foto dan video anak 

  semenarik mungkin dengan cara kreatif  ......................................................      111 

Tabel 38.Hasil wawancara informan tentang foto dan video anak yang menarik 

 Untuk diunggah kemedia sosial Instagram ....................................................      111 

Tabel 39.Hasil wawancara informan tentang pemberian motivasi mengenai 

  parenting melalui caption pada foto dan video anak yang diunggah ............      112 

  Tabel 40. Hasil wawancara informan tentang respon masyarakat ketika bertemu 

  ditempat umum .............................................................................................      113 

Tabel 41.Hasil wawancara informan tentang respon anak ketika bertemu dengan 

  follower-nya ditempat umum ........................................................................      114 



 

  Tabel 42.Hasil wawancara informan tentang respon informan membalas   

   komentar dari follower pada akun Instagram...............................................      115 

Tabel 43.Hasil wawancara informan tentang waktu informan bermain  

   dengan anak ..................................................................................................      117 

Tabel 44 Hasil wawancara informan tentang kegiatan saat menghabiskan 

   waktu bersama anak .....................................................................................      118 

  Tabel 45.Hasil wawancara informan tentang rutinitas khusus bersama anak  

   sebelum tidur ................................................................................................      119 

Tabel 46.Hasil wawancara informan tentang jumlah pengambilan foto dan 

   video anak dalam sehari dan pengambilan foto dan video bersama 

   anak ..............................................................................................................      120 

Tabel 47. Hasil wawancara informan tentang mengunggah foto dan video anak  

   menjadi terkenal ...........................................................................................      121 

Tabel 48. Hasil wawancara informan tentang mengunggah foto dan video anak 

 sebagai hobi ....................................................................................................      122 

    Tabel 49.Hasil wawancara informan tentang online shop yang menawarkan  

 endorse untuk anak  .....................................................................................      122 

Tabel 50.Klasifikasi Hasil Penelitian Berdasarkan Informan ......................................      124 

 

 

 

 



ii 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

                 Halaman 

 

      

Gambar 1.   Penggunaan Media Sosial  ...........................................................        3 

Gambar 2.   Akun Jual Bayi Murah .................................................................        5 

Gambar 3.   Foto Anak Pada Media Sosial ......................................................        5 

Gambar 4.   Foto Anak Pada Media Sosial  .....................................................        6 

Gambar 5.   Sifat Taraf Kebutuhan ..................................................................      37 

Gambar 6.   Piramida Kebutuhan Dasar Manusia ............................................      48 

Gambar 7.   Bagan Kerangka Pikir ..................................................................      51 

Gambar 8.   Logo Instagram  ...........................................................................      65 

Gambar 9.   Langkah-Langkah Menuju Halaman Pembuka Di Instagram  .....      67 

Gambar 10. Bagian-Bagian Halaman Home Instagram  ..................................      68 

Gambar 11. Home Bar  ....................................................................................      69 

Gambar 12. Explore Bar  .................................................................................      69 

Gambar 13. Langkah-Langkah Mengunggah Foto Di Upload Bar .................      70 

Gambar 14. News Bar  .....................................................................................      71 

Gambar 15. User Profile Bar ...........................................................................      71 

Gambar 16. Informan Pertama .........................................................................      74 

Gambar 17. Informan Kedua............................................................................      75 

Gambar 18. Informan Ketiga ...........................................................................      76 

Gambar 19. Informan Keempat........................................................................      77 

 

 

 



1 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 
 

Perkembangan teknologi komunikasi telah menimbulkan perubahan dan 

perkembangan dalam dunia komunikasi massa. Seiring dengan berkembangnya 

teknologi, cara manusia berkomunikasi pun ikut berkembang dari segi media yang 

dipergunakan. Marshall McLuhan merupakan salah satu akademisi yang 

memperkenalkan istilah new media/ media baru. New media adalah 

perkembangan teknologi komunikasi yang dalam sejarahnya telah memperluas 

jangkauan komunikasi manusia. Bagi McLuhan perkembangan tersebut 

berpuncak pada era media massa modern.
1
 

 

Contohnya adalah handphone, dulu masyarakat menggunakan handphone sesuai 

dengan fungsinya, digunakan hanya untuk sms dan telepon saja. Namun seiring 

dengan perkembangan zaman, handphone mengalami konvergensi media yang 

menyebabkan munculnya beberapa inovasi baru seperti handphone yang bisa 

menonton televisi, mengakses internet dan chatting. Terdapat juga banyak 

layanan media di dalam handphone. Layanan-layanan tersebut di antaranya 

seperti kamera, foto, video, musik, televisi dan radio dan akses ada dalam satu 

                                                 
1
 http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/1049/pdf  diakses pada 30 April 2016 pukul 

16.12  

http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/download/1049/pdf
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media ponsel. Hal ini terjadinya konvergensi media massa, penggabungan dari 

beberapa jenis media dan hadir dalam bentuk media digital.
2
 

 

Adanya konvergensi media dalam dunia komunikasi juga memberikan dampak 

positif dan negatif. Salah satu dampak positif tersebut yaitu lebih praktis dan 

efisien masyarakat tidak perlu menggunakan dua media. Sedangkan, dampak 

negatif yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang menjadi kecanduan 

teknologi dan media tradisional mulai kalah dengan media modern/ media online. 

Meskipun demikian, masyarakat masih menggunakan teknologi komunikasi. 

 

Salah satu teknologi komunikasi yang sering digunakan adalah fotografi. Saat ini, 

terdapat teknologi fotografi yang canggih dan menarik dalam smarthphone. 

Berkembangnya fitur fotografi dalam smarthphone membuat pengguna 

menggunggah foto dan video kegiatannya di media sosial untuk kebutuhan 

komunikasi sebagai sarana ekspresi diri. Aplikasi sarana komunikasi pada 

smarthpone yang sedang trend dikalangan masyarakat yaitu penggunaan media 

sosial Instagram. Instagram yaitu sebuah aplikasi yang digunakan untuk 

mengunggah foto atau video, dimana pengguna lainnya bisa memberikan like dan 

komentar pada foto atau video yang telah diunggah.  Hal ini dibuktikan 

berdasarkan gambar berikut: 

                                                 
2
 Journal.bakrie.ac.id/index.php/jurnal_ilmiah_ub/article/view/1051 diakses pada 7 April 2016 

pukul 20.15 WIB 
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Gambar 1. Penggunaan Media Sosial 

(Sumber Grafik: statista.com, 2013) 

 

 

Berdasarkan gambar di atas, penggunaan media sosial Instagram paling banyak 

dibandingkan media sosial lainnya. Hal ini karena Instagram memudahkan 

penggunanya mengunggah foto dan video dalam akun yang dimiliki. Berbagai 

foto dan video yang diunggah memiliki ekspresi diri yang memunculkan bahasa 

verbal dan non verbal yang berbeda pada setiap pengguna Instagram. 

 

Terlihat popularitas Instagram yaitu terpantau memiliki lebih dari 500 juta orang 

saat ini menggunakan Instagram setiap bulan dan 300 jutanya menggunakan 

layanan tersebut setiap hari. Komunitas Instagram bertambah lebih dari dua kali 

lipat selama dua tahun terakhir. Dilansir CNNIndonesia.com, Senin (27/06/2016), 

menyebutkan bahwa Instagram memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan di 

Indonesia. Angka tersebut diyakini akan terus meningkat. Instagram 
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mengungkapkan bahwa 500 juta user itu sendiri terdiri dari 80%  yang berasal 

dari luar Amerika Serikat.
3
 

 

Beberapa artis di Indonesia sedang menikmati masa-masa merawat bayi. Ekspresi 

serta tingkah sang bayi yang lucu membuat para artis ini mengabadikannya lalu 

menggunggahnya ke media sosial Instagram. Contohnya akun @Thaliaputrionsu, 

@Ayutingting92, @mrssharena, @Quenzino, dan @Queenarsy. Adanya media 

sosial Instagram, akun Instagram tersebut dapat dikatakan sebagai album foto 

digital yang dapat dilihat publik.
4
 

 

Fenomena mengunggah foto dan video anak pada akun Instagram tidak hanya 

terjadi dikalangan selebritis saja. Trend ini telah diikuti oleh kalangan masyarakat 

yang memiliki akun Instagram. Hal tersebut memunculkan suatu istilah 

Selebgram. Selebgram merupakan selebriti yang terkenal melalui Instagram 

dengan ribuan follower dan bisa menarik banyak respon, baik berupa like ataupun 

komentar.
5
 Contohnya yaitu Mayesa Hafsah Kirana dengan akun Instagram 

@Retnohening 550.000 followers dan Arkhairan Razaki Akbar (Une) dengan 

akun @Arkhairan 64.300 followers. 

 

Dibalik trend mengunggah foto dan video anak, meningkat pula tindak kejahatan 

yang dilakukan oleh oknum tertentu. Tindakan tersebut merupakan kasus 

pencatutan foto anak yang diunggah pada akun Instagram jual beli bayi online.  

                                                 
3
 http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160623112758-185-140353/ada-22-juta-pengguna-

aktif-instagram-dari-indonesia/ di akses 1 Februari 2017 pukul 07.00 WIB  

 
4
http://showbiz.liputan6.com/read/2186090/5-bayi-artis-indonesia-ini-punya-ribuan-followers-

instagram?p=1  diakses 2 Februari 2016 pukul 01.11 WIB 

 
5
Tekno.kompas.com/read/2016/03/08/11030047/Rahasia.Jadi.Selebgram.Cara.Raup.Untung.Lewat

.Instagram diakses pada 21 April 2015 pukul 23.40 

http://showbiz.liputan6.com/read/2186090/5-bayi-artis-indonesia-ini-punya-ribuan-followers-instagram?p=1
http://showbiz.liputan6.com/read/2186090/5-bayi-artis-indonesia-ini-punya-ribuan-followers-instagram?p=1
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Gambar 2. Akun Jual Bayi Murah 

( Sumber: m.liputan6.com ) 

 

 

Salah satu kasus yang belum lama ini terjadi, kasus penculikan melalui foto dalam 

akun Instagram. Artis sekaligus komedian Ruben Onsu melaporkan akun jual bayi 

yang melibatkan foto anaknya Thalia Putri Onsu di dalam akun tersebut. Ruben 

bersama kuasa hukumnya. Ruben dan kuasa hukumnya melaporkan  foto anak  

Ruben yang disalahgunakan di akun Instagram.
6
 

 

 

 
Gambar 3. Foto Anak pada Media Sosial 

(Sumber : Instagram @thaliaputrionsu) 

 

 

 

                                                 
6
http://metro.news.viva.co.id/news/read/642483-heboh--anak-ruben-onsu-dijual-di-instagram 

diakses pada 2 januari pukul 13.45 

 

http://metro.news.viva.co.id/news/read/642483-heboh--anak-ruben-onsu-dijual-di-instagram
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Kasus penculikan melalui foto di Instagram juga terjadi pada artis cantik Ayu ting 

ting. Terkait foto sang anak yang dicatut orang tidak bertanggung jawab. 

Tindakan seperti itu harus dilaporkan, dikasih pelajaran dan harus ditegaskan. 

Untuk melindungi anak dan keluarganya.
7
 

 

 

 
Gambar 4. Foto Anak pada Media Sosial 

(Sumber : Instagram @ayutingting92) 

 

 

Berdasarkan hal tersebut, media sosial ini memberikan beberapa dampak bagi 

penggunanya. Baik dampak negatif maupun positif. Jika melihat kondisi saat ini 

telah banyak sekali dampak positif yang telah diberikan dalam media sosial ini. 

Akan tetapi media sosial pun memberikan dampak negatif bagi penggunanya, 

yaitu berdasarkan kasus-kasus yang tidak bermoral ataupun tidak berpendidikan 

telah terjadi saat ini.  

 

Sejauh ini banyak kasus-kasus terjadi akibat adanya media sosial yang 

disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi mendapat 

keuntungan tersendiri. Penyimpangan terhadap media sosial sering terjadi  dari 

                                                 
7
http://www.bintang.com/celeb/read/2278329/kerap-upload-foto-ayu-ting-ting-kesal-kepada-sang-

ibu). Diakses pada 2 Januari 2016 pukul 14.35 

http://www.bintang.com/celeb/read/2278329/kerap-upload-foto-ayu-ting-ting-kesal-kepada-sang-ibu
http://www.bintang.com/celeb/read/2278329/kerap-upload-foto-ayu-ting-ting-kesal-kepada-sang-ibu
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berbagai faktor. Salah satu faktor yang menjadikan orang melakukan 

penyimpangan yaitu faktor ekonomi. Penipuan di media sosial ini merugikan 

banyak orang. Terutama menimpa artis-artis ternama karena penipuan tersebut.  

 

Apalagi saat ini hadirnya Instagram menambah maraknya penyimpangan media 

sosial. Orang menganggap dengan adanya media sosial tindak kejahatan akan 

lebih mudah dilakukan karena orang mudah terpengaruh dengan informasi yang 

dipaparkan. Penggunaan media sosial sejauh ini tidak digunakan secara maksimal 

untuk berkomunikasi maupun menambah informasi tetapi banyak digunakan 

untuk tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. 

 

Adanya kasus tersebut tidak menimbulkan efek jera orang tua dalam mengunggah 

foto dan video anaknya pada akun Instagram. Terbukti bahwa hingga saat ini  

masih ada orang tua yang mengunggah foto dan video anaknya bahkan Ruben 

Onsu dan Ayu tingting pun yang pernah menjadi korban oleh oknum tertentu 

masih mengunggah foto dan video anaknya. Tentunya para orang tua memiliki 

motif tertentu dalam mengunggah foto dan video di media sosial Instagram. Motif 

adalah sesuatu yang ada pada diri individu yang menggerakkan atau 

membangkitkan sehingga individu itu berbuat sesuatu (Ahmadi, 2009: 178). 

 

Kasus tersebut juga  tidak membuat orang tua selebgram @retnohening dan 

@arkhairan takut untuk tetap mengunggah foto dan video pada Instagramnya. 

Adapun motif orang tua @retnohening agar keluarga yang sedang kangen dengan 

Kirana dapat langsung membuka akun instagram kemudian melihat foto dan 

video yang diunggah. Selain itu, adanya komen-komen positif dapat sharing 

tentang parenting. Sedangkan, orang tua dari @arkhairan mengaku bahwa foto 
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anaknya yang diunggah pada media sosial pernah dicatut oleh oknum tertentu 

yang kemudian diakui bahwa Une keponakannya yang hilang. Tetapi adanya hal 

ini orang tuanya tetap mengunggah foto dan video untuk sharing ilmu parenting 

yang dipraktekan pada Une. Selama kegiatan yang dilakukan masih hal-hal yang 

positif tidak mengurungkan niatnya untuk berhenti mengunggah foto dan video 

anaknya. 

 

Penelitian ini ingin mengungkap perilaku selebgram yang gemar dalam 

mengunggah foto dan video anaknya. Adapun manfaat yang dapat diambil dalam 

penelitian ini bagi ilmu komunikasi adalah menambah pengetahuan tentang motif 

serta perkembangan teknologi komunikasi khususnya pada media sosial 

Instagram. Seiring dengan perkembanganya, saat ini perilaku mengunggah foto 

dan video di Instagram berujung pada tindakan kriminal di media sosial. Sehingga 

adanya penelitian ini pengunggah dapat selektif dan waspada ketika akan 

mengunggah foto dan video ke media sosial Instagram, mengingat tidak semua 

hal yang diunggah berdampak positif bagi si pengunggah dan masyarakat luas.  

 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Motif Orang Tua Mengunggah Foto Dan Video Anak Pada 

Media Sosial Instagram ( Studi Pada Orang tua Akun Selebgram Cilik) ” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Apa motif orang tua mengunggah foto dan video anak dalam 

media sosial Instagram ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian 

ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah “ Untuk mengetahui motif orang tua 

mengunggah foto dan video anak dalam media sosial Instagram ” 

 

D. Manfaat Penelitian  

 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan bagi peneliti mengenai motif, serta perkembangan teknologi komunikasi 

khususnya pada media sosial Instagram. Selain itu, dapat menambah pengetahuan 

mengenai kehidupan sosial selebgram. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

masyarakat dan selebgram dalam penggunaan media sosial sebagai salah satu 

teknologi komunikasi khususnya media sosial Instagram. Penelitian ini juga 

diharapkan bisa menjadi literatur serta acuan bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian terkait penggunaan media sosial. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Adapun penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan 

memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan didalam penelitian ini, mencakup 

tentang media sosial. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu. 

 
Nama Peneliti 

Artha Novian 

(Ilmu Komunikasi, Univeritas Lampung, 2015) 

 

Judul Penelitian 

Analisis foto selfie sebagai media 

mengekspresikan diri 

(Studi pada Account Instagram Kurt Coleman) 

1 Metode Analisa 

Menggunakan metode semiotika yang mana 

teori semiotika ini dijelaskan oleh Ferdinand 

de Saussere (1857-1913) yang mana menurut 

ia analisis semiotika dibagi dalam pemilahan 

antara signifier (penanda) dan signnified 

(petanda) dan Roland Barthes sebagai penguat 

penambah teori dari Ferdinand de Saussure. 

 
Kontribusi untuk peneliti 

Dalam penelitian ini terdapat analisa tinjauan 

media sosial Instagram 

 

Perbedaan Penelitian 

Perbedaan dapat dilihat dalam 

mengidentifikasikan penelitian yang diteliti. 

Peneliti terdahulu meneliti menggunakan 

metode semiotika dalam meneliti masalah foto 

selfie pada akun Instagram Kurt Coleman. 

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan 

teori belajar sosial dalam meneliti masalah 
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motif pengguna media sosial. 

 
Nama Peneliti 

Ken Bestari 

(Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 

2014) 

 
Judul Penelitian 

Fenomena Mengunggah Foto Makanan Pada 

media sosial 

2 
Metode Analisa 

Menggunakan metode pengumpulan data studi 

literatur denganmengumpulkan dan 

menganalisa sejumlah jurnal serta buku yang 

berhubungan dengan fenomena mengunggah 

foto di media sosial Instagram 

 
Kontribusi untuk peneliti 

Dalam penelitian ini terdapat fokus penelitian 

yaitu motif seseorang dalam kegiatan 

mengunggah foto makanan sebagai lifestyle 

 
Perbedaan Penelitian 

Perbedaan dapat dilihat dari subyek  dalam 

penelitian. Dalam penelitian terdahulu foto 

yang diunggah merupakan foto makanan. 

Sedangkan peneliti mengunggah foto anak 

 Nama Peneliti 

Fenny Setyowati Santoso 

(Ilmu Komunikasi, universitas atma jaya 

yogyakarta, 2013) 
 

 Judul Penelitian 

Motif  Penggunaan KakaoTalk (Studi 

Deskriptif Mengenai Motif Komunitas Korea 

KFriends Menggunakan Aplikasi KakaoTalk) 

3 Metode Analisa 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil 

penelitian di lapangan menjadi sebuah 

deskripsi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara mendalam. Sehingga nantinya 

dapat diketahui motif komunitas Korea 

KFriends dalam menggunakan aplikasi 

messaging KakaoTalk. 

 Kontribusi untuk peneliti 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu dengan memaparkan hasil 

penelitian di lapangan menjadi sebuah 

deskripsi. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

wawancara mendalam yang akan membantu 

dalam analisa metode penelitian. 

 Perbedaan Penelitian 

Perbedaan dapat dilihat dalam media yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian 

terdahulu media yang digunakan yaitu media 
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sosial KakaoTalk. Sedangkan peneliti 

menggunakan media sosial Instagram sebagai 

bahan penelitian. 

 

1. Arta Novian (Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung, 2015) 

Foto adalah sebuah objek yang dapat dijadikan media informasi bagi setiap orang, 

karena dalam sebuah gambar foto terdapat makna yang dapat di representasikan 

bagi orang yang melihatnya,seperti foto selfie yang dilakukan oleh Kurt Coleman, 

yang merupakan penikmat foto selfie terbanyak di dunia.  

 

Tujuan penelitian ini: mengetahui frekuensi per hari account Kurt Coleman dalam 

mengunggah foto selfie, mengetahui dan menjelaskan seperti apa foto selfie 

dijadikan sarana mengekspresikan diri pada media sosial Instagram melalui 

klasifikasi ekspresi wajah dari account Kurt Coleman. Penelitian ini menggunakan 

metode analisis kualitatif dengan objek foto selfie Kurt Coleman. Teori 

Komunikasi dalam penelitian ini menggunakan teori semiotika dari Ferdinand De 

Saussure dengan melihat makna penanda dan petanda dari foto selfie Kurt 

Coleman, dengan indikator ekspresi seperti ekspresi wajah, gaya, fashion, dan 

latar. Sehingga dari empat indikator tersebut foto selfie di analisis untuk 

mengetahui makna yang terkandung di dalam foto tersebut. 

 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa account Kurt Coleman sudah menunjukan 

empat dari indikator seperti ekspresi wajah, gaya, latar dan fashion dan dari hasil 

menganalisis peneliti pun mendapatkan bahwa dalam berfoto selfie Kurt Coleman 
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tidak hanya melakukan foto dirinya saja, namun Kurt Coleman juga melakukan 

foto selfie berdasarkan lokasi, dan sedang melakukan apa.  

 

2. Ken Bestari (Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, 2014) 

Fokus dari penelitian ini adalah untuk melihat motif seseorang dalam kegiatan 

mengunggah foto makanan sebagai lifestyle dan kemudian pengaruh media sosial 

dalam penyebarannya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisa sejumlah jurnal serta buku 

yang berhubungan dengan fenomena mengunggah foto makanan pada media 

sosial. Persepsi individu mengenai suatu makanan mengalami perubahan dari 

hanya sebagai pemenuhan kebutuhan utama, sekarang sebagai salah satu bentuk 

pesan non verbal. Hal tersebut didukung oleh faktor personal dan situasional yang 

memotifasi individu dalam kegiatan mengunggah foto makanan pada media sosial. 

 

Media sosial sebagai saluran memainkan peranan penting dalam perubahan 

persepsi mengenai makanan. Makanan sekarang dilihat sebagai suatu hal yang 

dapat dipamerkan atau dibanggakan, persepsi yang sangat berbeda jika 

dibandingkan dengan dekade yang lalu dimana makanan hanyalah sebuah 

kebutuhan perut saja. Pengunggahan foto makanan memang tidak menaikkan kelas 

sosial dari individu itu tetapi memberikan kepuasan tersendiri dengan 

mendapatkan perhatian dan pengakuan dari sekitarnya melalui media- media 

sosial. Selain itu juga foto makanan dapat membantu kegiatan berbagi informasi 

tentang makanan dan mengembangkan dunia kuliner. Dengan kegiatan berbagi 

foto makanan dapat saling menghubungkan orang- orang yang memiliki minat 
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pada dunia makanan. Hal tersebutlah yang menjadi motif seseorang dalam 

mengunggah foto makanan. 

 

3. Santoso (Ilmu Komunikasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013)  

Kakao Talk merupakan salah satu aplikasi mobile, smartphone messaging asal 

Korea yang dirilis sejak tahun 2010 dan kini banyak diunduh dan digunakan oleh 

sebagian besar masyarakat di Indonesia. KakaoTalk menawarkan fitur dan layanan 

menarik dan cukup berbeda dibanding dengan aplikasi messaging yang lain 

sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi komunitas Korea KFriends. 

Kebutuhan konsumen menjadi salah satu pengaruh dan latar belakang komunitas 

Korea KFriends menggunakan aplikasi KakaoTalk, yakni perasaan akan adanya 

hal yang kurang dan menuntut untuk dipenuhi, hingga akhirnya menggunakan 

aplikasi KakaoTalk. 

 

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan 

hasil penelitian di lapangan menjadi sebuah deskripsi. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam. 

Sehingga nantinya dapat diketahui motif komunitas Korea KFriends dalam 

menggunakan aplikasi messaging KakaoTalk. Motif yang ditemukan dalam 

penelitian ini didapat dengan menggunakan teori Mowen dan Minor, yakni lima 

tahap pengambilan keputusan. Motif yang melatarbelakangi Komunitas Korea 

KFriends dalam menggunakan aplikasi KakaoTalk yaitu untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi demi memenuhi kebutuhan mereka akan informasi. Motif  yang kedua 
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adalah untuk mendapatkan hiburan dan yang terakhir untuk mendapatkan 

keuntungan dengan berbagai promo gratis yang ditawarkan oleh KakaoTalk. 

 

B. Media Baru (New Media) 

 

 

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi, khususnya di 

bidang teknologi komunikasi telah menggeser kehebatan media massa lama yang 

telah menjadi primadona diantara media-media lainnya sebagai penyampaian pesan. 

Kehadiran internet di tengah-tengah kehidupan masyarakat merupakan awal dari 

munculnya media baru (new media). 

 

Menurut Martin Lister dalam bukunya New Media a critical intruduction (Susanti, 

2014: 27) mengungkapkan bahwa: 

 

Istilah new media atau media baru lambat laun mulai dikenal pada tahun 1980. Dunia 

media dan komunikasi mulai terlihat berbeda dengan hadirnya media baru ini, tidak 

terbatas pada satu sektor atau elemen tertentu. Dalam pengertian ini, munculnya 

„media baru‟ sebagai semacam fenomena yang dilihat dari sisi sosial,teknologi dan 

perubahan budaya. 

 

 

Proses kemajuan terhadap media ini bersifat sentral bagi pemahaman tentang 

mediamorfosis. Mediamorfosis adalah transformasi media komunikasi, yang biasanya 

ditimbulkan akibat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang 

dirasakan, tekanan persaingan dan politik, serta berbagai inovasi sosial dan teknologi  

Fidler dalam Susanti (2014: 23). 
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Media baru tidak muncul begitu saja dan terlepas dari yang lainnya, semua muncul 

secara bertahap dari metamorfosis media terdahulu. Ketika bentuk-bentuk yang lebih 

baru muncul, bentuk-bentuk terdahulu cenderung beradaptasi dan terus berkembang 

bukannya mati. Media baru sesungguhnya merajuk pada berbagai perubahan dalam 

media produksi. Ini adalah perubahan teknologi, tekstual, konvesional dan budaya. 

Mengingat hal ini, tetap diakui bahwa sejak pertengahan 1980-an sejumlah konsep 

kedepan yang menawarkan untuk menentukan karakteristik kunci dari bidang media 

baru secara keseluruhan. 

 

Istilah utama dalam wacana tentang media baru adalah digital, interaktif, hypertexual, 

virtual, jaringan, dan simulasi. Beberapa contoh seperti internet, website, komputer, 

multimedia, permainan komputer, CD-ROOMS, dan DVD. Media baru bukanlah 

televisi, film, majalah, bukan atau bahkan publikasi berbasis kertas. Sudah jelas 

bahwa new media  itu adalah media yang berbasi teknologi komputer, kemajuan 

teknologinya baik dari segi hardware maupun software. 

 

Media juga merupakan bagian dari cyberculture, implikasi dari perkembangan 

terknologi dunia maya sebagai perpanjangan indera manusia menyebabkan lahirnya 

perilaku baru atau sosiologi, dan budaya yang berhubungan dengan penggunaan 

teknologi dunia maya. Pakar media baru John Pavlik dan Shwan Mclntosh dalam 

Cutlip, Center, & Broom dalam Susanti (2014: 30) pada buku Effective Public 

Relations mengatakan bahwa “konvergensi media” adalah: 
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 Manyatukan telekomunikasi, komputer, dan media dalam 

lingkungan digital. Konvergensi dan perubahan yang 

dihasilkan telah mengubah banyak aspek dasar dari media 

massa dan komunikasi. (2007:287). 

 

 

Dari definisi di atas dikatakan bahwa media baru adalah sebuah perpaduan antara 

telekomunikasi, komputer dan media dalam bentuk digital. Perpaduan unsur-unsur 

tersebut telah mengubah banyak aspek dasar dari media massa dan komunikasi. Jika 

dikatakan dengan menggunakan media massa pesan akan bisa disampaikan secara 

luas, maka media baru bisa menyiarkan secara lebih luas lagi menembus ruang dan 

waktu dan tidak hanya sekedar aspek penyiaran yang akan dihasilkan tetapi media 

baru mampu membentuk sebuah jaringan. 

 

Littlejohn dalam Susanti (2014: 30) dalam bukunya Teori Komunikasi Theories Of 

Human Communicattion menyebutkan bahwa media baru sebagai “Media Kedua” 

dan media yang sebelumnya atau media massa dikatakan “Media Pertama”. 

Perbedaan paling dominan antara media tersebut ia membandingkan kedua media 

tersebut dengan memberikan gambaran sebagai berikut: 

 

Era media yang pertama digambarkan oleh (1) sentralisasi produksi 

(satu menjadi banyak); (2) komunikasi satu arah; (3) kendali situasi, 

untuk sebagian besar; (4) reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan 

melalui media; (5) audien massa yang terpecah; dan (6) 

pembentukan kesadaran sosial. Era media kedua sebaliknya, dapat 

digambarkan sebagai: (1) desentralisasi; (2) dua arah; (3) diluar 

kendali situasi; (4) demokratisasi; (5) mengangkat kesadaran 

individu; (6) orientasi individu. (2009:413). 
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media baru sifatnya lebih bebas 

dibandingkan dengan media-media sebelumnya dan adanya komunikasi dua arah 

(interaktif) merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah, karena siapa 

saja bisa masuk menjadi pelaku komunikasi dan antar pelaku komunikasi satu sama 

lain saling mempengaruhi.  

 

Pavlink & Macintosh yang dikutip oleh Cultip, Center & Broom dalam Susanti 

(2014:31) dalam buku Effective Public Relations mengatakan bahwa:  

 

 Audiens di era konvergensi dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak 

yang menciptakan dan mempublikasikan isi komunikasi massa lewat 

e-mail, forum online, dan media interaktif lainnya dengan lebih 

mudah dan cepat. Selain itu mereka juga bisa menciptakan isi 

komunikasi massa sendiri, dan mendapatkan audiens yang lebih besar 

dengan biaya yang lebih murah ketimbang juga dilakukan dengan 

media tradisional. (2007:288) 

 

 

Dari penjelasan di atas, audiens yang dimaksud yaitu target publik atau khalayak. 

Uraian di atas menjelaskan bahwa perilaku-perilaku audiens setelah adanya era 

konvergensi media ini bisa berkomunikasi secara langsung dengan lebih mudah dan 

cepat dengam pembuat informasi. Selain itu mereka juga bisa menciptakan informasi 

lain dan dimungkinkan mereka juga akan memiliki audiens yang lebih banyak 

dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan media lama seperti koran, 

majalah, radio dan lain-lain. 
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C.  Media Sosial 

 

 

Sesuai dengan namanya, media yang tergolong dalam media sosial ini memiliki 

fungsi untuk mendukung interaksi sosial antara satu dan dua hingga pengguna 

media sosial lainnya. Dalam konteks ini, media sosial bisa digunakan untuk 

mempertahankan atau mengembangkan relasi atau interaksi sosial yang sudah ada 

dan bisa digunakan untuk mendapatkan teman-teman yang baru. 

 

Menurut Van Dijk dalam Novian (2015: 9), mengutip apa yang dilakukan oleh 

Stanley Milgram, rata-rata setiap elemen dalam sebuah unit akan saling berkaitan 

dengan menurut Six degress of separation, yang menyatakan bahwa manusia lain 

dengan paling banyak enam orang yang saling berkaitan. Sejak kemunculan 

classmates.com dan sixdegrees.com di pertengahan tahun 1990-1n, maka berbagai 

jenis media sosial mulai bermunculan dan bahkan sudah spesifik ke bidang-bidang 

tertentu (Novian, 2015: 9). 

 

Hal ini terlihat dengan adanya media semacam facebook, twitter, Link  in 

(mengkhususkan untuk bisnis dan profesional), devianART (mengkhususkan untuk 

digital art), Ayn dan CouchSurfing (travelling), flickr (berbagi foto), dan beberapa 

lainnya. Sehingga dengan adanya perkembangan yang pesat ini, pengguna 

mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memaksimalkan tujuan 

berinteraksi sosial ataupun melakukan pengembangan dirinya (Novian, 2015: 9). 

 

Media sosial pun merambah sampai pada alat untuk menggerakkan massa. Masih 

terlintas bagaimana gerakan satu juta Facebook, Twitter, Instagram dan Path serta 
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banyak lagi media sosial baru yang muncul di era teknologi yang semakin maju dan 

begitu pula dengan adanya komunitas-komunitas yang dibentuk di dalam media 

sosial, yang baik komunitas yang telah ada maupun komunitas yang terbentuk khusus 

karena adanya pertemuan di dunia maya (Novian, 2015: 10). 

  

Media sosial bisa dipakai untuk menunjang aktivitas rutin pengguna atau aktivitas 

lainnya. Beberapa perusahaan atau individu menggunakan media sosial untuk 

melancarkan aktivitas bisnisnya tidak hanya untuk media sosial yang berbasiskan 

bakat dan minat, media sosial bisa dipakai sebagai wadah untuk saling berbagi karya 

dan memberi masukan (Novian, 2015: 10). 

 
Terkait dengan presentasi diri, media sosial tertentu mewajibkan setiap pengguna 

untuk memiliki akun. Akan tetapi, konstruksi profil akun setiap orang akan 

menyesuaikan dengan cara orang tersebut mempresentasikan dirinya dengan 

bagaimana cara mempresentasikan diri sesuai yang diinginkan oleh setiap orang bisa 

difasilitasi dengan leluasa oleh media sosial (Novian, 2015: 11). 

 

Salah satu yang menarik dari media sosial adalah sesama pengguna akan memiliki 

konstruksi identitas masing-masing. Bagi sesama pengguna yang belum saling 

mengenal atau belum berteman di dunia nyata, mereka akan saling membayangkan 

profil berdasarkan elemen-elemen yang ada di akun masing-masing. Sementara untuk 

sesama pengguna yang sudah saling mengenal, proses melakukan imajinasi terhadap 

pengguna yang lain sudah tidak berada lagi pada level “sapa dia” tetapi pada level 

“sedang apa”. Misalkan jika dua orang teman sekelas yang sudah saling mengenal, 
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maka dalam media sosial mereka lebih memfokuskan komunikasi pada sedang 

melakukan apa atau apa yang sedang terjadi pada dirinya (Novian, 2015: 11). 

 

D.  Media Sosial Instagram 

 

 

Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. merupakan sebuah 

teknologi yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon 

genggam. Pada awalnya Burbn,Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di 

dalam HTML5 mobile (hiper text markup language 5), namun kedua CEO (Chief 

Executive Officer), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger, memutuskan untuk lebih 

fokus pada satu hal saja (Novian, 2015: 12). 

 
Setelah satu minggu Kevin Systrom dan Mike Kreager juga mencoba untuk membuat 

sebuah ide yang bagus, pada akhirnya membuat sebuah versi pertama dari Burbn, 

namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang 

sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana 

isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger 

untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya 

mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk 

menyukai sebuah foto, itulah yang akhirnya menjadi awal mulai munculnya media 

sosial Instagram (Novian, 2015: 12). 

 

Nama instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

“insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan “foto instan” Instagram juga dapat menampilkan foto-foto 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Burbn,_Inc.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mike_Krieger&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
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secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata “gram” 

berasal dari kata “telegram”, dimana cara kerja telegram sendiri adalah untuk 

mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya dengan 

Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan internet, 

sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat (Novian, 

2015: 12). 

 
Oleh karena itulah Instagram berasal dari instan-telegram. Sistem sosial di dalam  

Instagram adalah dengan menjadi mengikuti akun pengguna lainnya, atau memiliki 

pengikuti Instagram. Sehingga dengan demikian komunikasi  antara  sesama 

pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga 

mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga 

menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut 

sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer 

atau tidak ( Novian, 2015: 13). 

 

Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam Instagram juga dapat 

menggunakan teman-teman mereka yang juga menggunakan Instagram melalui 

jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Kaitannya dengan masalah 

hubungan, ada juga yang mengartikan saling tukar-menukar pikiran atau pendapat. 

 

E. Tinjauan tentang Foto dan Video 

 

 

Foto adalah sebuah rekaman dari sebuah kejadian dengan cara menangkapnya oleh 

sebuah alat kamera digital maupun kamera handphone dimana gambar tersebut di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
http://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
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ambil oleh seorang fotografi yang biasa disebut fotografer. Pada awalnya dunia 

fotografi menjadi salah satu pengganti dunia lukisan yang telah usang, hal ini telah 

menjadi bagian wajib dimiliki oleh setiap manusia. Dunia fotografi memang 

mengalami perkembangan begitu maju. Dimana pada saat itu semuanya 

membutuhkan proses yang cukup panjang dan memakan waktu, saat ini dengan 

mudah kita dapat mengaksesnya hanya dengan satu sentuhan saja. Yaitu dengan 

menggunakan perangkat mobile, buka aplikasi kamera, dan kemudian mengambil 

gambar. Hasilnya adalah kita telah mendapatkan sebuah citra fotografi menggunakan 

perangkat teknologi canggih (Susanti, 2014: 6). 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup 

atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat televisi, atau dengan kata lain 

video merupakan tayangan gambar bergerak yang disertai dengan suara. Video 

sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum yang artinya melihat 

(mempunyai daya penglihatan) dapat melihat. Media video merupakan salah satu 

jenis media audio visual. Media audio visual adalah media yang mengandalkan 

indera pendengaran dan indera penglihatan (Utaminingtyas, 2012: 11). 

 

Arsyad dalam Utaminingtyas (2012: 11) menyatakan bahwa video merupakan 

gambar-gambar dalam frame, di mana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa 

proyektor secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian 

di atas dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-

visual yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan 

suara alamiah atau suara  yang sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar 
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hidup dan suara memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

 

Berdasarkan pengertian menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

video merupakan salah satu jenis media audio-visual dan dapat menggambarkan 

suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan suara alamiah atau suara yang 

sesuai. Video menyajikan informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep yang 

rumit, mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan 

mempengaruhi sikap. 

 

F. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Komunikan 

 

 

1. Faktor Personal 

Perspektif yang berpusat pada personal mempertanyakan faktor faktor internal 

apakah, baik berupa sikap, instink, motif, kepribadian serta sistem kognitif yang 

menjelaskan perilaku manusia. 

Dua faktor yaitu faktor psikologis dan faktor sosiopsikologis akan dijelaskan dibawah 

ini: 

a. Faktor biologis 

Manusia sama dengan makhluk bernyawa ciptaan tuhan lainnya. Apabila lapar harus 

mencari makan dan butuh pasangan untuk bereproduksi.faktor biologis hampir 

terlibat banyak dalam kegiatan manusia, bahkan terpadu dengan faktor 

sosiopsikologis. Bahwa, warisan biologis manusia menentukan perilakunya. Tidak 
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seorang pun yang menolak kenyataan bahwa struktur biologis manusia yaitu 

hormonal serta sistem syaraf dan hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. 

Sistem syaraf juga menentukan dan mengatur pekerjaan otak dan mengatur 

pengolahan informasi, sistem hormonal bukan saja mempengaruhi mekanisme 

biologis tetapi juga proses psikologis. 

 

Salah satu perilaku tertentu yang merupakan bawaan manusia yaitu menyatakan cinta. 

Laki laki atau perempuan yang merasakan cinta akan berperilaku diluar 

kebiasaannya. Ada juga faktor biologis yang mendorong perilaku manusia yang biasa 

disebut motif biologis, yang paling penting dari motif biologis adalah kebutuhan akan 

makanan, seksual, serta kelangsungan hidup. 

 

b. Faktor faktor sosiopsikologis  

Karena manusia makhluk sosial maka dari proses sosial diperoleh beberapa 

karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Dapat mengklasifikasikan kedalam 

tiga komponen yaitu afektif, kognitif, dan konatif.  Komponen yang pertama 

merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Kognitif adalah aspek 

intelektual yag berkaitan dengan apa yang dimaksud manusia, komponen konatif 

adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. 

 

c. Sikap 

Sikap dalah konsep penting dalam psikologi sosial dengan berbagai   definisi, ada 

yang menganggap sikap adalah sebagai pembelajaran, ada yang berkata bahwa sikap 

adalah kesiapan syaraf sebelum memberikan respon. Dari berbagai definisi tersebut 
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kita dapat menyimpilkan bahwa sikap adalah kecenderungan untuk bertindak, 

berpersepsi serta berfikir dan merasakan situasi atau nilai.  

 

Sikap bukan merupakan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku 

dengan cara tertentu terhadap objek sikap. Objek sikap dapat berwujud benda, orang, 

tempat, gagasan ataupun situasi. Sikap juga memiliki sifat yaitu pendorong serta 

motivasi. Sikap juga menentukan pro atau kontra terhadap sesuatu, menentukan apa 

yang disukai dan tidak disukai. Sikap juga relatif serta mengandung aspek evaluasi 

artinya mengandung nilai yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Sikap pun 

timbul dari hasil belajar serta pengalaman. 

 

d. Emosi  

Emosi menunjukan kegoncangan organisme yang disertai oleh gejala kesadaran, 

perilaku, serta proses sosiologis. Ada 4 fungsi emosi Colleman dan Hammen dalam 

Rakhmat (2012: 40) Pertama emosi adalah pembangkit energi. Tanpa emosi kita tidak 

sadar atau mati. Hidup berarti merasakan,mengalami dan bereaksi. Emosi 

membangkitkan mobilisassi manusia. Marah mereaksikan kita untuk menyerang, 

takut menggerakan kita untuk berlari. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi 

yaitu bagaimana keadaan diri kita dapat diketahui dari emosi kita, marah sedih serta 

senang dapat tergambar dari emosi kita. Ketiga adalah ungkapan emosi dapat 

dipahami secara universal yaitu dalam retorika (seni berbicara) misalnya seorang 

pembicara yang dimanis dan semangat lebih bisa menghidupkan suasan adaripada 

seorang pembicara yang monoton. Dan yang terakhir emosi juga merupakan sumber 

informasi tentang keberhasilan seseorang. 
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Emosi berbeda-beda dalam hal intensitas dan lamanya. Ada emosi yang ringan, berat 

dan desintegratif. Emosi ringan meningkatkan perhatian  seseorang terhadap situasi 

yang dihadapi, disertai dengan perasaan tegang. Ini dialami ketika menonton sesuatu 

yang menarik. Emosi yang kuat disertai rangsangan fisiologis yang kuat. Dari segi 

lamanya, ada emosi yang berlangsung singkat dan ada yang berlangsung lama. Mood  

adalah emosi yang menetap selama berjam-jam atau beberapa hari. Mood 

mempengaruhi persepsi seseorang tentang penafsirannya pada stimuli yang 

merangsang alat indera. 

 

e. Kepercayaan  

Kepercayaan adalah komponen kognitif dari faktor sosiopsikologis. Kepercayaan 

disini adalah merupakan keyakinan bahwa sesuatu itu dianggap benar atau salah. 

Kepercayaan dapat bersifat rasional dan irasional, kepercayaan memberikan 

perspektif pada manusia dalam mempersepsi kenyataan serta memberikan dasar bagi 

pengambilan keputusan.  

 

Kepercayaan dibentuk oleh pengetahuan, kebutuhaan serta kepentingan. Pengetahuan 

berhubungan dengan jumlah informasi yang dimiliki seseorang. Banyak kepercayaan 

yang didasarkan pada pengetahuan yang kurang lengkap. Kebutuhan dan kepentingan 

sering mewarnai kepercayaan seseorang (Rakhmat, 2012: 41). 

 

f. Kebiasaan  

Kebiasaan adalah aspek yang terdiri dari kemauan serta kebiasaan. Kebiasaan adalah 

aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis dan tidak 



 

 

28 

 

direncanakan. Kebiasaan merupakan hasil pelaziman yang berlangsung pada waktu 

yang lama atau sebagai reaksi khas yang diulangi seseorang berkali-kali. Setiap orang 

mempunyai kebiasaan berlainan dalam menanggapi stimulus tertentu. Kebiasaan 

inilah yang memberikan pola perilaku yang dapat diramalkan. 

 

g. Kemauan  

Kemauan erat hubungannya dengan tindakan dan kemauanlah yang membuat orang 

menjadi besar atau kecil. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa kemauan adalah 

tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan. Menurut Richard 

Dewey dan W.J Humber dalam Rakhmat (2013: 42) kemauan merupakan hasil 

keinginan untuk mencapai tindakan tertentu yang begitu kuat sehingga mendorong 

orang untuk mengorbankan nilai-nilai yang lain. Berdasarkan pengetahuan tentang 

tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan serta dipengaruhi oleh kecerdasan 

dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengeluaran energi yang 

sebenarnya untuk mencapai tujuan. 

 

2. Faktor- faktor situasional 

a. Faktor Ekologis 

Kaum Determinisme lingkungan sering menyatakan bahwa keadaan alam  

mempengaruhi gaya hidup dan perilaku. 

 

b. Faktor desain dan Arsitektural 

Dewasa ini telah tumbuh perhatian di kalangan para arsitek pada pengaruh 

lingkungan yang dibuat manusia terhadap perilaku  penghuninya. 
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c. Faktor temporal (waktu)  

Telah banyak diteliti pengaruh waktu terhadap bioritma manusia. Tanpa bioritma 

waktu semua kegiatan yang dilakukan manusia diatur berdasarkan waktu. 

 

d. Suasana perilaku 

Selama bertahun-tahun, Roger Baker dan rekan-rekannya meneliti lingkungan 

terhadap individual. Lingkungan di baginya ke dalam beberapa satuan yang terpisah 

yang disebut suasana perilaku. Pada setiap suasana perilaku terhadap pola-pola 

hubungan yang mengatur orang-orang di dalamnya.
 

 

e. Faktor teknologi
 

Dewasa ini seringkali orang-orang membicarakan tentang pengaruh teknologi 

terhadap perilaku manusia. Aflin tovler dalam Rakhmat (2012: 45) melukiskan tiga 

golongan peradaban manusia yang terjadi oleh sebab akibat perubahan teknologi. 

Lingkungan teknologi yang meliputi sistem energi, sistem produksi, dan sistem 

distribusi, membentuk serangkaian perilaku sosial yang sesuai dengannya, bersamaan 

dengan itu tumbuhlah pola-pola penyebaran informasi yang mempengaruhi suasana 

kejiwaan setiap anggota masyarakat. 

 

f. Faktor sosial 

Sistem peranan yang ditetapkan dalam suatu masyarakat, struktur kelompok dan 

organisasi, karakteristik populasi adalah faktor-faktor sosial yang menata perilaku 

manusia. Karakteristik populasi seperti usia, kecerdasan, karakteristik biologis 
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mempengaruhi jaringan komunikasi dan sistem pengambilan keputusan serta 

memengaruhi pola-pola perilaku anggota- anggota populasi. 

 

3. Lingkungan psikososial  

Persepsi individu tentang sejauh mana lingkungan memuaskan atau mengecewakan 

individu, akan mempengaruhi prilaku individu dalam lingkungan itu. Lingkungan 

dalam presepsi individu lazim di sebut sebagai iklim. Dalam organisasi, iklim 

psikososial menunjukkan persepsi orang tentang kebebasasan individual, keketatan 

pengawasan, kemungkinan kemajuan, dan ketidak akraban. Studi tentang komunikasi 

organisasi menunjukan bagaimana iklim organisasi mempengarui hubungan 

komunikasi antara atasan dan bawahan  atau antara orang-orang yang menduduki 

posisi yang sama. Para antropolog telah memperluas istilah iklim kedalam 

masyarakat secara keseluruhan. Pola-pola kebudayaan yang dominan atau ethos 

ideologi dan nilai dalam persepsi anggota masyarakat mempengaruhi seluruh perilaku 

sosial.  

 

Ruth Benedict dalam Rakhmat (2012: 46) misalnya membedakan antara masyarakat 

yang mempunyai sinergi tinggi sengan masyarakat yang bersinergi rendah, pada 

masyarakat yang pertama, orang belajar sejak kecil bahwa ganjaran yang di terima 

berpaut erat dengan ganjaran kolektif. Ciri-ciri perorangan yang di capai melalui 

usaha bersama pada masyarakat seperti ini orang cendrung untuk mengurangi 

kepentingan dirinya, bersifat kompromistis, perilaku sosial yang sebaliknya terjadi 

pada masyarakat yang bersinergi. 
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4. Stimuli yang Mendorong dan Memperteguh Perilaku 

Beberapa peneliti psikososial seperti Frenderisen Price dan Bouffard dalam Rakhmat 

(2012: 46) peneliti kendala situasi yang mempengaruhi kelayakan melakukan 

perilaku tertentu. Ada situasi yang memberikan rentang kelayakan pelaku (behavioral 

appopriateness) seperti situasi di taman dan situasi yang banyak memberikan kendala 

pada prilaku, seperti di Gereja. Situasi yang permisif memungkinkan orang 

melakukan banyak hal tanpa harus merasa malu. Sebaliknya restriktif menghambat 

untuk berprilaku sehendak hatinya. 

 

Faktor-faktor situasional yang diuraikan diatas tidaklah mengesampingkan faktor-

faktor personal yang disebut sebelumnya. Perilaku manusia memang merupakan hasil 

interaksi yang menarik antara keunikan individu dengan keumuman situasional. 

 

G. Motif 

 

 

1. Pengertian motif 

 

Motivasi adalah kekuatan yang menggerakkan seseorang untuk berperilaku, berpikir 

dan merasa seperti yang dilakukan (King, 2010: 64). 

 

Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif tertentu. Motif 

merupakan suatu pengertian yang meliputi semua penggerak, alasan- alasan atau 

dorongan- dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan manusia berbuat  

sesuatu (Ardiyanto, 2005: 87). 

 

 



 

 

32 

 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakan seseorang untuk bertingkah laku. 

Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan 

sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi juga dapat dikatakan 

sebagai perbedaan antara dapat melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih 

dekat pada mau melaksanakan untuk mencapai tujuan. Motivasi adalah kekuatan, 

baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya ( Uno, 2008: 1). 

 

Motif merupakan suatu pengertian yang melingkupi semua penggerak, alasan atau 

dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan sesorang berbuat sesuatu. Setiap 

perilaku manusia yang pada hakekatnya mempunyai motif tertentu, termasuk perilaku 

secara refleks dan yang berlangsung secara otomatis. Motif merupakan hal yang 

abstrak yang senantiasa dikaitkan dengan perilaku. Motif merupakan suatu 

pengertian yang mencakup penggerak, keinginan, rangsangan, hasrat, pembangkit 

tenaga, alasan, dan dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan berbuat 

sesuatu. Secara singkat, dalam diri individu ada yang mendasari atau menentukan 

perilaku individu yang disebut motif. Dengan kata lain, motif adalah energi 

dasar yang terdapat dalam diri individu dan menentukan perilaku. Motif 

memberikan arah dan tujuan kepada perilaku manusia (Gerungan, 2004: 151). 

 

Motif atau motive berasal dari kata “motion” yang berarti gerakan atau sesuatu yang 

bergerak. Gerakan tersebut dikaitakan dengan sesuatu yang dilakukan manusia yaitu 

perbuatan dan perilaku. Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. 

Motif menunjuk hubungan sistematik anatara suatu respons atau suatu himpunan 
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respons dengn keadaan dorongan tertentu Apabila dorongan dasar itu bersifat 

bawaan, maka motif itu hasil proses belajar (Ahmadi, 2009: 177). 

 

Beberapa pendapat para pakar tentang pengertian motif dapat dikemukakan sebagai 

berikut Gerungan 1975 Motif itu merupakan suatu pengertian yang melengkapi 

semua penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam diri manusia yang 

menyebabkan ia berbuat sesuatu. Lindzey, Hall dan Thompson (1975) Motif adalah 

sesuatu yang  menimbulkan tingkah laku. Atkinson (1958) Motif sebagai sesuatu 

disposisi laten yang berusaha dengan kuat untuk menuju ke tujuan tertentu, tujuan ini 

dapat berupa prestasi, afiliasi ataupun kekuasaan. Sri Mulyani Martaniah (1982) 

Motif adalah suatu konstruksi  yang potensial dan laten, yang dibentuk oleh 

pengalaman- pengalaman, yang secara relatif dapat bertahan meskipun 

kemungkinan berubah masih ada, dan berfungsi menggerakan serta mengarahkan 

perilaku ke tujuan tertentu (Ahmadi, 2009: 177). 

 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu 

pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri 

manusia yang menyebabkannya berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada 

hakikatnya mempunyai motif. Tingkah laku juga disebut tingkah laku secara refleks 

dan berlangsung secara otomatis dan mempunyai maksud-maksud tertentu walaupun 

maksud itu tidak senantiasa sadar bagi manusia. Motif-motif manusia dapat bekerja 

secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia. Kegiatan kegiatan yang 

biasa dilakukan sehari-hari juga mempunyai motif-motifnya tersendiri. Motif adalah 

sesuatu kekuatan dasar yang terdapat dalam diri individu yang menggerakkan 
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individu itu bertindak atau berbuat untuk memenuhi adanya kebutuhan agar tercapai 

keseimbangan. 

 

2. Asal dan Perkembangan Motif 

 

Manusia sebagai makhluk biologis mengalami perkembangan sebagai akibat 

proses pematangan, latihan dan proses belajar. Sewaktu individu dilahirkan, telah 

membawa motif yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, yang dinamakan 

motif biologis dan bersifat alami. Dalam perkembangan motif ini dipengaruhi oleh 

latihan dan proses belajar. 

 

Dengan demikian, ada motif biologis atau motif alami sebagai motif dasar dan 

ada motif yang diperoleh karena latihan dan belajar. Natural motives terkait erat 

dengan motif yang bersifat biologis, misalnya motif makan, motif minum, motif 

mencari udara segar, dan motif seksual. Motif dasar ini  akan mengalami 

perkembangan sesuai norma yang ada. 

 

3. Timbulnya Motif. 

 

Motif timbul karena adanya ketidakseimbangan dalam diri individu. Akibat 

ketidakseimbangan tersebut, akan menimbulkan kebutuhan untuk segera dipenuhi 

sehingga terjadi keseimbangan. Cara memenuhi keseimbangan adalah manusia itu 

harus berperilaku. Pada awalnya motif timbul karena adanya ketidakseimbangan 

yang menimbulkan kebutuhan. Kebutuhan dipandang sebagai kekurangan adanya 

sesuatu pada diri individu yang menuntut untuk segera dipenuhi agar terjadi 
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keseimbangan. Adanya kekurangan tersebut, berfungsi sebagai dorongan yang 

menyebabkan individu berperilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

4. Macam- Macam Motif 

Ada dua macam motif (Ahmadi, 2009:188) yaitu:  

a. Motif primer yaitu motif yang tidak dapat di pelajari karena berbentuk insting 

dan untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan keturunannya. 

b. Motif sekunder adalah motif yang dapat dimodifikasi, dikembangkan dan 

dipelajari seiring dengan pengalaman yang diperoleh individu. Motif sekunder 

sering disebut juga dengan motif sosial sebagai lawan motif primer yang 

peranannya dalam membentuk perilaku sosial sangat menentukan.  

 

1) Pengertian motif sosial 

Setelah diketahui apakah sebenarnya motif itu, maka berikut ini disajikan 

beberapa definisi motif sosial. Lindgren (1073) Motif sosial adalah motif 

yang dipelajari melalui kontak orang lain dan bahwa lingkungan individu 

memegang peranan yang penting. Barkowitz (1969) Motif sosial adalah 

motif yang mendasari aktivitas individu dalam mereaksi terhadap orang 

lain. Max Crimon dan Messick (1976) Mengatakan bahwa seseorang 

menunjukan motif sosial, jika dalam membuat pilihan memperhitungkan 

akibatnya bagi orang lain. Heckhausen (1980) Motif sosial adalah motif 

yang menunjukan bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi 

dengan orang lain (Ahmadi, 2009: 178) 
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi motif 

sosial adalah motif yang timbul untuk memenuhi kebutuhan individu dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosialnya. 

 

Motif timbul karena adanya kebutuhan/need. Kebutuhan-kebutuhan dapat 

diartikan sebagai: 

a) Satu kekurangan universal dikalangan umat manusia dan musnah bila    

kekurangan itu tidak tercukupi. 

b) Satu kekurangan universal dikalangan umat manusia yang dapat   

membantu dan membawa kebahagiaan pada manusia bila kekurangan itu 

terpenuhi, walaupun hal itu tidaklah esensial terhadap kelangsungan   

hidup manusia. 

c) Sebuah kekurangan yang dapat dipenuhi secara wajar dengan berbagai      

benda lainnya apabila ada benda khusus yang diingini tidak dapat 

diperoleh. 

d)   Sifat taraf kebutuhan 

Kebutuhan (need) dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, 

dan ini menuntut segera pemenuhannya, untuk segera mendapatkan 

keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan 

atau dorongan alasan, yang menyebabkan seseorang bertindak untuk 

memenuhi kebutuhan. 
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Sehingga kalau digambarkan prosesnya sebagai berikut: 

 

 

 

        Gambar 5. Sifat Taraf Kebutuhan 

        Sumber: (Ahmadi, 2009: 179) 

 

2) Jenis- jenis motif sosial (Rakhmat, 2012: 37) 

a.   Motif ingin tahu yaitu mengerti, menata, dan menduga 

Setiap orang berusaha  memahami dan memperoleh arti dari dunianya. Dalam 

motif ini seseorang berusaha mencari tahu, apabila informasi yang dirasa 

kurang cukup bahkan terbatas maka orang tersebut akan mencari jawaban 

serta kesimpulan sendiri tanpa menunggu informasi itu lengkap terlebih 

dahulu 

b. Motif kompetensi 

Setiap orang ingin membuktikan bahwa manusia  mampu mengatasi persoalan 

kehidupan. Perasaan mampu amat bergantung pada perkembangan intelektual, 

sosial dan emosional. Motif kompetensi erat hubungannya dengan kebutuhan 

akan rasa aman. Apabila seseorang sudah memenuhi kebutuhan biologinya 

dan yakin masa depannya sukses maka seseorang sudah dianggap telah bisa 

memenuhi kebutuhan akan kemampuan dirinya. 

c. Motif cinta 

Mencintai dan dicintai merupakan hal yang paling esensial bagi pertumbuhan 

kepribadian. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kebutuhan kasih sayang 

 

Kebutuhan 

 

motive 

 

perilaku 
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yang kurang terpenuhi akan menimbulkan perilaku manusia yang kurang baik 

yang menyebabkan depresi, kesepian serta frustasi. 

d. Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas 

Kebutuhan ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan memperlihatkan 

kemampuan memperoleh kasih sayang serta menunjukan eksistensi di dunia 

yaitu ingin kehadirannya bukan saja dianggap bilangan tetapi juga 

diperhitungkan. Oleh sebab itu manusia mencari identitas dirinya bersamaan 

dengan kebutuhan akan harga diri. 

e. Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan 

Pada menghadapi tuntutan kehidupan manusia membutuhkan nilai untuk 

menuntunnya untuk mengambil keputusan serta memberikan makna pada 

kehidupannya. Termasuk motif agama, apabila manusia kehilangan nilai serta 

tidak memiliki kepastian untuk bertindak maka akan lekas putus asa dan 

kehilangan pegangan hidup. 

f. Kebutuhan akan pemenuhan diri 

Manusia tidak semata mata mempertahankan kehidupan tetapi juga 

meningkatkan kualitas hidup serta memenuhi potensi diri. Kebutuhan akan 

pengembangan diri dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu mengembangkan 

diri secara konstruktif dan kreatif, memperkaya kualitas kehidupan dengan 

rentangan dan kualitas pengalaman serta membentuk hubungan hangat dengan 

orang orang di sekeliling. 
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3) Motif dan penggunaan Media 

Allan Rubin dalam Morissan (2010: 270) menemukan bahwa alasan atau motivasi 

orang menggunakan media dapat dikelompokkan kedalam sejumlah kategori yaitu 

untuk menghabiskan waktu sebagai teman (companionship), memenuhi ketertarikan 

(excitement), pelarian, kesenangan, interaksi sosial, memperoleh informasi dan untuk 

mempelajari konten media tertentu. Pada umumnya motivasi juga mempunyai siklus 

(melingkar), yaitu memotivasi timbul, memicu perilaku kepada tujuan (goal), dan 

akhirnya setelah tujuan tercapai memotivasi itu terhenti. 

 

H. Landasan teori 

 

Pesatnya perkembangan dunia komunikasi yang terjadi saat ini sangat memengaruhi 

berbagai aspek kehidupan. Khususnya gaya hidup sebagian masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dengan semakin bergesernya nilai-nilai lama menjadi nilai-nilai baru seperti 

penggunaan handphone. Sebagian masyarakat yang sangat peduli terhadap perubahan 

tersebut tidak ingin ketinggalan dan akan berusaha mengimbangi perubahan tersebut. 

Salah satu yang dilakukan adalah dengan belajar. Masyarakat perlu belajar tentang 

pertumbuhan dan perkembangan manusia agar dapat mengaplikasikan dirinya dengan 

baik di dalam kehidupan. 

 

Berdasarkan hal diatas maka peneliti menggunakan teori belajar sosial. Kaitannya 

dalam penelitian, konsep dalam teori belajar sosial adalah makna penting proses 

kognitif. Kepribadian berkembang dalam konteks sosial, interaksi antara satu sama 

lainnya. Kepribadian manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara 
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lingkungan dan faktor internal dari individu yang meliputi kognisi, persepsi, dan hal 

lain dalam diri individu. 

 

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, orang tua melihat dan memperhatikan tingkah 

laku anaknya dalam kegiatan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi 

komunikasi yaitu Instagram, dimana para orang tua khususnya selebritis mengunggah 

foto dan video anaknya. Orang tua pun ingin mengetahui dan mempelajari 

perkembangan Instagram. Setelah itu orang tua pun mengunggah foto dan video 

anaknya pada akun Instagram. Hal ini terjadi karena adanya motivasi dari orang tua. 

1. Teori Belajar Sosial 

Menurut Bandura dalam Syah (2006: 111), seorang penemu teori belajar sosial bahwa 

setiap proses belajar sosial merupakan perbuatan melihat dan menggunakan 

gambaran kognitif dari tindakan. Secara rinci dasar kognitif dalam proses belajar 

dapat terjadi dalam 4 tahap (Feist, 2011: 204)  yaitu: 

1) Perhatian (Attention) 

 Subjek harus memperhatikan tingkah laku model untuk dapat mempelajarinya. 

Subjek memberi perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang 

dimiliki  

2) Mengingat (Retention)  

Subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu dalam sistem ingatannya. 

Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila diperlukan atau diingini. 

Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan bagian penting dari proses 

belajar.  
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3) Reproduksi gerak (Reproduction) 

Setelah mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkahlaku, subjek juga dapat    

menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk 

tingkah laku. 

4) Motivasi 

Motivasi juga penting dalam pemodelan Albert Bandura karena ia adalah penggerak 

individu untuk terus melakukan sesuatu. 

 

Santrock 2006: 431 dalam Saputra (2012: 38) menyebutkan bahwa motif sosial 

merupakan kebutuhan dan hasrat yang dapat dipelajari melalui pengalaman dengan 

dunia sosial. Kebanyakan dari pembelajaran yang dilakukan manusia, diperoleh 

melalui mengobservasi perilaku orang lain dalam konteks sosial yang disebut teori 

belajar sosial. 

 

Teori belajar sosial menekankan pada interaksi antara perilaku dan lingkungan yang 

memusatkan diri pada pola perilaku yang dikembangkan individu untuk menguasai 

lingkungan dan bukan pada dorongan naluriah. Manusia tidak didorong oleh 

kekuatan internal, dan tidak bereaksi pasif terhadap stimulasi eksternal. 

 

Teori ini menekankan makna penting proses kognitif. Sehingga kita dapat 

memperkirakan kemungkinan akibat tindakan kita dan kemudian mengubah 

perilaku kita karena kita dapat berpikir dan menggambarkan situasi secara simbolik. 

Pada teori ini, motivasi berperilaku juga dapat dimunculkan karena belajar dari orang 

lain atau dari observasi atas akibat yang ditimbulkan oleh suatu perilaku. 
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Teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Bandura dalam Saputra (2012: 40)  

memiliki asumsi bahwa: 

1) Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sadar, berpikir, merasa dan     

mengatur tingkah lakunya sendiri. Dengan demikian manusia merupakan makhluk 

yang dapat memilih perilakunya sendiri. Manusia tidak begitu saja dapat 

dikendalikan dan dimanipulasi oleh lingkungan sepenuhnya. 

 

2) Kepribadian berkembang dalam konteks sosial, interaksi antara satu sama 

lainnya. Kepribadian manusia merupakan hasil interaksi timbal balik antara 

lingkungan dan faktor internal dari individu yang meliputi kognisi, persepsi, dan hal 

lain dalam diri individu. 

 

Teori belajar sosial juga menekankan makna penting belajar dari orang lain, atau 

belajar melalui observasi. Beberapa pola perilaku dipelajari melalui pengamatan 

terhadap perilaku orang lain. Para pakar teori belajar sosial menekankan peran model 

dalam menularkan perilaku tertentu maupun respon emosional. Namun proses mental 

seperti sikap, kepercayaan, harapan, mempengaruhi cara mereka memperoleh 

informasi, membuat keputusan, melakukan penalaran dan menjawab masalah. 

 

Penekanan lain dari teori belajar sosial adalah makna penting proses pengaturan diri. 

Suatu perilaku tertentu menimbulkan akibat eksternal, tetapi juga menimbulkan 

reaksi evaluasi diri. Orang menentukan standar tingkah laku atau penampilannya 

sendiri, dan menanggapi perilaku mereka dengan cara berpuas diri atau kritik diri, 

tergantung pada bagaimana kaitan perilaku tersebut dengan standar mereka. Jadi, 
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penguatan bisa bersifat eksternal atau internal (evaluasi diri). Kadang-kadang kedua 

sumber penguatan ini saling mendukung, dan kadang-kadang saling bertentangan. 

Orang bisa memperoleh ganjaran sosial atau finansial untuk perilaku yang tidak 

sesuai dengan standar dirinya. 

 

Menurut Bandura (Feist, 2011: 205) Setiap respons yang dibuat oleh seseorang akan 

diikuti oleh suatu konsekuensi. Beberapa dari konseskuensi ini dapat memuaskan, 

beberapa tidak memuaskan dan yang lainnya bahkan tidak mendapatkan perhatian 

secara kognitif sehingga banyak mempunyai efek yang kecil. Perilaku manusia yang 

kompleks dapat dipelajari saat seseorang memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi 

perilakunya. 

 

Konsekuensi dari respons ini memiliki tiga fungsi yaitu pertama, konsekuensi dari 

respons memberikan seseorang informasi mengenai dampak perilakunya. Seseorang 

dapat mempertahankan informasi tersebut dan menggunakannya sebagai panduan 

untuk tindakan dimasa depan. Kedua, konsekuensi dari respons-respons memotivasi 

perilaku seseorang yang bersifat antisipasi, yaitu bahwa seseorang mampu secara 

simbolik merepresentasikan pencapaian dimasa depan dan bertindak sesuai dengan 

hal tersebut. Ketiga, konsekuensi dari respons berfungsi untuk menguatkan perilaku, 

sebuah fungsi yang telah didokumentasikan dengan baik.  

 

2. Teori belajar sosial Rotter 

Teori belajar sosial berpandangan bahwa manusia bergerak kearah tujuan yang telah 

seseorang tegakkan untuk diri mereka sendiri. Akan tetapi tujuan ini berubah saat 
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ekspektasi atas penguatan satu dan preferensi seseorang yang lainnya berubah juga. 

Oleh karena manusia terus menerus berada dalam proses menetapkan tujuan, 

seseorang mempunyai beberapa pilihan dalam mengarahkan hidupnya. 

 

Teori belajar sosial pada umumnya condong kearah dorongan yang disadari. Manusia 

dapat secara sadar menentukan tujuan untuk dirinya sendiri dan secara sadar berjuang 

untuk memcahkan masalah yang lama dan yang baru. Akan tetapi manusia tidak 

selalu menyadari motivasi yang mendasari kebanyakan prilaku mereka dimasa kini. 

 

Teori belajar sosial berlandaskan lima hipotesis dasar yaitu: 

1) Teori belajar sosial berasumsi bahwa manusia berinteraksi dengan lingkungan 

yang berarti untuknya. Reaksi manusia terhadap stimulus lingkungan bergantung 

pada arti atau kepentingan yang seseorang kaitkan dengan suatu kejadian. Penguatan 

tidak bergntung hanya pada stimulus eksternal, tetapi pada arti yang diberikan oleh 

kapasitas kognitif dari manusia. Perilaku manusia berasal dari interaksi antara 

lingkungan dengan faktor personal. 

2) Kepribadian manusia bersifat dipelajari, dengan demikian kepribadian tidak diatur 

atau ditentukan berdasarkan suatu usia pekembangan tertentu, melainkan dapat 

diubah atau dimodifikasi selama manusia mampu untuk belajar. Walaupun 

pengalaman terdahulu memberikan kepribadian, seseorang akan selalu responsif 

terhadap perubahan melalui pengalaman baru.  

3) Teori belajar sosial bahwa kepribadian mempunyai kesatuan mendasar yang 

berarti kepribadian manusia mempunyai stabilitas yang relatif. Manusia belajar untuk 

mengevaluasi pengalaman baru atas dasar penguatan terdahulu. Evaluasi yang relatif 
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konsisten ini akan membawa pada stabilitas yang lebih besar dan kesatuan dari 

kepribadian. 

4) Motivasi terarah berdasarkan tujuan. Rotter menolak pandangan bahwa manusia 

pada dasarnya termotivasi untuk menurunkan ketegangan atau mencari kesenangan, 

seseorang bersikeras bahwa penjelasan terbaik dari perilaku manusia berada pada 

ekspektasi manusia bahwa perilaku seseorang akan mengembangkan kearah suatu 

tujuan. Manusia paling merasa diberikan penguatan oleh perilaku yang 

menggerakkan seseorang kearah suatu tujuan yang telah di antisipasi. 

5) Manusia mampu untuk mengantisipasi kejadian. Seseorang menggunakan persepsi 

atas pergerakan kearah kejadian yang diantisipasi sebagai kriteria untuk mengevaluasi 

penguatan. 

 

3. Teori Kebutuhan Maslow 

Teori kebutuhan Maslow merupakan konsep aktualisasi diri yang merupakan 

keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau keinginan untuk menjadi apapun 

yang mampu dicapai oleh setiap individu. Kebutuhan akan penghargaan dari orang 

lain sangatlah diinginkan. Abraham Maslow menerangkan lima tingkatan kebutuhan 

dasar manusia adalah sebagai berikut : 

1) Basic needs atau kebutuhan fisiologi, merupakan kebutuhan yang paling 

penting seperti kebutuhan akan makanan. Dominasi kebutuhan fisiologi ini relatif 

lebih tinggi dibanding dengan kebutuhan lain dan dengan demikian muncul 

kebutuhan- kebutuhan lain. 
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2) Safety needs atau  kebutuhan  akan  keselamatan,  merupakan  kebutuhan  yang  

meliputi  keamanan,  kemantapan,  ketergantungan,  kebebasan  dari  rasa  takut, 

cemas dan kekalutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas 

kekuatan pada diri, pelindung dan sebagainya. 

3) Love needs atau kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta, merupakan kebutuhan 

yang muncul setelah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keselamatan telah 

terpenuhi.  Artinya  orang dalam  kehidupannya  akan  membutuhkan rasa  untuk 

disayang dan menyayangi antar sesama dan untuk berkumpul dengan orang lain. 

4) Esteem needs atau kebutuhan akan harga diri. Semua orang dalam masyarakat 

mempunyai  kebutuhan  atau  menginginkan  penilaian  terhadap  dirinya  yang 

mantap, mempunyai dasar yang kuat  yang  biasanya bermutu tinggi akan rasa 

hormat diri atau harga diri dan penghargaan dari orang lain. Kebutuhan ini di bagi 

dalam dua peringkat : 

a. Keinginan akan kekuatan, akan prestasi, berkecukupan, unggul, dan 

kemampuan, percaya pada diri sendiri, kemerdekaan dan kebebasan. 

b. Hasrat akan nama baik atau gengsi dan harga diri, prestise (penghormatan dan 

penghargaan dari orang lain), status, ketenaran dan kemuliaan, dominasi, 

pengakuan, perhatian dan martabat. 

5) Self Actualitation needs atau kebutuhan akan perwujudan diri, yakni 

kecenderungan untuk mewujudkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. 

 

Menurut ahli humanistik, Abraham Maslow dalam King (2010: 86) bahwa kebutuhan 

dasar seseorang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi 
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dapat muncul dan dipenuhi. Hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa 

kebutuhan utama individu dipenuhi dalam urutan tertentu yaitu kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan penerimaan, kebutuhan 

akan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut teori ini bahwa kebutuhan-

kebutuhan yang ada dibagian bawah hierarki muncul sebagai akibat defisiensi seperti 

lapar, kesepian atau takut dan terlihat bahwa dipuaskan dalam kebutuhan mendasar 

ini. individu yang sudah dipuaskan rasa lapar dan amannya dapat mengalihkan 

perhatiannya pada pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi. 

 

Kebutuhan yang paling tinggi dari hierarki kebutuhan Maslow adalah motivasi untuk 

mengembangkan potensi seseorang sepenuhnya sebagai manusia. Menurut Maslow 

aktualisasi diri hanya mungkin terjadi bila kebutuhan dalam hiearki sudah dipenuhi. 

Sebagaian besar orang berhenti menjadi dewasa setelah mengembangkan harga diri 

yang tinggi dan tidak menjadi individu yang teraktualisasi diri sepenuhnya. Gagasan 

bahwa motif manusia bersifat hierarkis dan disusun dalam suatu urutan tertentu 

merupakan sesuatu yang menarik. Teori Maslow merangsang seseorang untuk 

berpikir tentang mengurutkan motif-motif dalam kehidupan. 
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Gambar 6. Piramida Kebutuhan Dasar Manusia 

Sumber: (King, 2010: 86) 

 

 

Jika dikaitkan dengan penelitian, berdasarkan lima tahapan kebutuhan dasar manusia 

diawali dengan adanya kebutuhan fisiologis. Para orang tua melihat aktivitas anaknya 

sehat yang dapat menarik khalayak dan juga dilihat dari kondisi anak tersebut seperti 

lucu dan menggemaskan, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi kemudian tahap 

selanjutnya yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan dimana para orang tua 

melihat kondisi jasmani dan rohaninya sehat sehingga orang tua berusaha menjaga 

anaknya dengan cara selalu memperhatikan lingkungan sekitar ataupun bahaya yang 

kemungkinan terjadi dan selalu berada disamping anak secara intens. Dan pada saat 

berinteraksi dengan orang lain orang tua dapat memantau secara langsung. Dengan 

demikian anak merasa aman dan orang tua merasa tidak khawatir dengan keselamatan 

anaknya.  
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Tahap selanjutnya yaitu kebutuhan rasa cinta, pada kebutuhan ini para orang tua 

menginginkan anaknya memeroleh kasih sayang dari orang lain yang dapat membuat 

anak merasa nyaman. Dengan rasa nyaman tersebut anak menjadi percaya diri, 

dilingkungan pun anak akan mendapat pengakuan dari orang lain dan dapat dterima 

oleh sekelompok orang atau lingkungan dimana anak berada. Tahap terakhir yaitu 

kebutuhan aktualiasasi diri, pada kebutuhan ini orang tua melihat sang anak 

memenuhi potensi diri yang dapat menarik dan bermanfaat bagi khalayak yang 

melihat, sehingga orang tua memanfaatkan media sosial Instagram yang sedang trend 

dikalangan remaja dan orang tua dengan cara mengunggah foto dan video anak yang 

dapat memberikan manfaat serta sharing mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

anak dan berbagi info mengenai parenting. 

 

I. Kerangka Pikir 

 

Seiring dengan kehidupan masyarakat yang selalu dinamis dan cenderung mengalami 

perkembangan yang cepat dengan berbagai kemajuan teknologi, Ilmu Komunikasi 

juga mengalami perkembangan didalam kehidupan manusia. Ilmu Komunikasi telah 

memberi manfaat dan peranan yang penting diberbagai aspek kehidupan manusia. 

Pada perkembangannya, ilmu komunikasi tidak hanya dipergunakan dalam bidang 

sosial dan politik saja tetapi juga telah dipergunakan dalam berbagai bidang. Salah 

satunya diterapkan dalam perkembangan teknologi komunikasi yaitu penggunaan 

media sosial Instagram. 
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Saat inilah media sosial Instagram telah menjadi media yang sedang menjadi media 

yang populer dikalangan orang tua. Instagram dimanfaatkan oleh para orang tua yang 

memiliki akun Instagram untuk mengunggah foto maupun video anak-anaknya. 

Kegiatan orang tua mengunggah foto dan video anak ini adanya dorongan atau 

motivasi dari setiap individu untuk mencapai tujuan. 

 

Teori yang berkaitan dengan motivasi yaitu teori belajar sosial yang menjelaskan 

bagaimana proses kognitif yang terjadi oleh seseorang dalam berperilaku. Dalam 

proses belajar terdapat empat tahap, yaitu: yang pertama perhatian (attention), subjek 

harus memperhatikan tingkah laku untuk dapat mempelajarinya. Subjek memberi 

perhatian tertuju kepada nilai, harga diri, sikap, dan lain-lain yang dimiliki. Lalu 

mengingat (retention), subjek yang memperhatikan harus merekam peristiwa itu 

dalam sistem ingatannya. Ini membolehkan subjek melakukan peristiwa itu kelak bila 

diperlukan atau diingini. Kemampuan untuk menyimpan informasi juga merupakan 

bagian penting dari proses belajar. Kemudian reproduksi gerak (reproduction) setelah 

mengetahui atau mempelajari sesuatu tingkahlaku, subjek juga dapat menunjukkan 

kemampuannya atau menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku. 

Dan yang terakhir adanya motivasi sebagai penggerak individu untuk terus 

melakukan sesuatu. 

 

Selanjutnya teori kebutuhan Maslow, Teori ini merupakan konsep aktualisasi diri 

yang merupakan keinginan untuk mewujudkan kemampuan diri atau keinginan untuk 

menjadi apapun yang mampu dicapai oleh setiap individu. Hal tersebut merupakan 

kebutuhan tertinggi yang dimiliki orang tua yaitu motivasi untuk mengembangkan 
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potensi orang tua sebagai pengguna media sosial Instagram. 

 

Berdasarkan teori tersebut yang menjadi fokus dalam penelitian adalah jenis-jenis  

motif sosial ( motif ingin tahu, motif komptensi, motif cinta, motif harga diri dan 

mencari identitas, kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna hidup serta kebutuhan 

pemenuhan diri). 

 

Dari uraian kerangka pikir diatas peneliti merumuskan bagan kerangka pikir sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 7. Bagan Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

kualitatif karena jenis penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena atau 

kejadian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan 

berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2010: 

6). 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Selain itu, data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah 

data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, gambar dengan latar belakang 

alamiah, dan manusia sebagai instrumennya. 

 

B. Fokus Penelitian 

 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok 

masalah yang masih bersifat umum. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif hal 

yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk 
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memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2012: 207). Pada 

penelitian ini memfokuskan pada motif orang tua yang memiliki akun Instagram dan 

mengunggah foto dan video anak dalam akun Instagram.  

Agar tidak meluas maka fokus pada penelitian ini antara lain: 

1. Jenis-jenis motif sosial  

a. Motif ingin tahu yaitu mengerti, menata, dan menduga  

Dalam motif ini seseorang berusaha mencari tahu, apabila informasi yang 

dirasa kurang cukup bahkan terbatas maka orang tersebut akan mencari 

jawaban serta kesimpulan sendiri tanpa menunggu informasi itu lengkap 

terlebih dahulu 

b. Motif kompetensi 

Setiap orang ingin membuktikan bahwa manusia  mampu mengatasi persoalan    

kehidupan. Perasaan mampu amat bergantung pada perkembangan intelektual, 

sosial dan emosional. Motif kompetensi erat hubungannya dengan kebutuhan 

akan rasa aman.  

c. Motif cinta 

  Mencintai dan dicintai merupakan hal yang paling esensial bagi pertumbuhan 

kepribadian. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kebutuhan kasih sayang 

yang kurang terpenuhi akan menimbulkan perilaku manusia yang kurang baik 

yang menyebabkan depresi, kesepian serta frustasi. 
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d. Motif harga diri dan kebutuhan untuk mencari identitas 

Kebutuhan ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan memperlihatkan 

kemampuan memperoleh kasih sayang serta menunjukan eksistensi di dunia 

yaitu ingin kehadirannya bukan saja dianggap bilangan tetapi juga 

diperhitungkan.oleh sebab itu manusia mencari identitas dirinya bersamaan 

dengan kebutuhan akan harga diri. 

e. Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan 

Pada menghadapi tuntutan kehidupan manusia membutuhkan nilai untuk 

menuntunnya untuk mengambil keputusan serta memberikan makna pada 

kehidupannya. Termasuk motif agama, apabila manusia kehilangan nilai serta 

tidak memiliki kepastian untuk bertindak maka akan lekas putus asa dan 

kehilangan pegangan hidup. 

f. Kebutuhan akan pemenuhan diri 

Manusia tidak semata mata mempertahankan kehidupan tetapi juga 

meningkatkan kualitas hidup serta memenuhi potensi diri. Kebutuhan akan 

pengembangan diri dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu mengembangkan 

diri secara konstruktif dan kreatif, memperkaya kualitas kehidupan dengan 

rentangan dan kualitas pengalaman serta membentuk hubungan hangat dengan 

orang orang di sekeliling. 
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C. Informan Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam 

pengumpulan data adalah pemilihan informan. Informan penelitian merupakan subjek 

yang memahami informasi sebagai pelaku ataupun orang lain yang mengetahui 

tentang penelitian yang dilakukan. Informan (narasumber) penelitian orang yang 

memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, untuk 

dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari wawancara yang disebut sebagai narasumber. Peneliti 

menggunakan teknik sampling purposive (purposive sampling) yang menurut 

Arikunto (2015: 33) yakni teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan tertentu. 

 

Pada penelitian ini, peneliti memunyai beberapa kreteria yang harus dimiliki oleh 

informan penelitian. Beberapa kriteria dari informan penelitian yang dimuat oleh 

peneliti, diantaranya: 

1) Informan masih terlihat aktif pada akun Instagram  

2) Informan mengunggah foto dan video anak pada akun Instagram 

3) Akun Instagram memilki ribuan follower 

4) Informan bersedia diwawancara dan memberikan informasi yang peneliti    

butuhkan. Kesediaan dari informan mempermudah peneliti mendapatkan data serta 

informasi dalam penelitian.  
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Dalam penelitian ini, melalui website peneliti mencari tentang selebgram cilik 

kemudian diperoleh sembilan fashionista cilik yang memiliki ribuan followers. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menghubungi satu per satu kontak yang ada. 

Awalnya ada 7 yang membalas pesan peneliti untuk menjadikan orang tua tersebut 

sebagai informan dalam penelitian. Tetapi ketika peneliti akan melakukan 

wawancara, hanya empat orang tua yang bersedia menjadi informan dalam penelitian. 

 

Adapun dari penjelasan di atas maka informan dalam penelitian ini yaitu:  

1) Aninda ( orang tua Arkhairan Razaki Akbar ) dengan 64.300 followers 

2) Retno Hening Palupi (orang tua Mayesa Hafsah Kirana) dengan 550.000 followers 

3) Dina (orang tua Zjoske ) dengan 47.100 followers 

4) Rani (orang tua Jayden Twelve) dengan 17.600 followers. 

 

D. Sumber Data 

 

 

 Sumber data dapat dikelompokkan menjadi sumber data primer dan sekunder. 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dapat memberikan data 

kepada pengumpul data dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam 

dengan empat informan mengenai motif orang tua mengunggah foto dan video anak 

pada media sosial Instagram.  

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data sekunder bersumber dari dokumentasi berupa arsip-
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arsip, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan motif orang tua 

mengunggah foto dan video pada media sosial Instagram. Sumber data sekunder 

dalam penelitian ini adalah buku. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. 

Wawancara merupakan pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara 

terhadap informan, untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian 

(Pasolong, 2013: 37). 

 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/ data untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan 

dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Siregar, 2014: 18). 

 

Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara dengan informan melalui e-

mail (elektronik mail ). Karena Peneliti tidak dapat bertemu secara langsung, hal ini 

terkendala oleh jarak dan waktu dengan informan. 

 

Metode ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan 

penelitian ini yang dapat menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah 
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menganalisis data selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui  motif orang tua mengunggah foto dan video anak pada akun Instagram 

 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung 

terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 

sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian ( Siregar, 

2014: 19). 

 

Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap 

gejala-gejala yang hendak diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan 

data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis 

( Pasolong, 2013: 131). 

 

Alasan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini agar bisa mengamati 

orang tua dalam mengunggah foto dan video anak pada media sosial Instagram 

melalui akun Instagram yang peneliti miliki.. Tujuan penelitian ini secara garis besar 

adalah untuk menjelaskan tentang motif orang tua dalam mengunggah foto dan video 

anak pada akun Instagram.  

 

3. Studi Dokumentasi  

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang berhubungan 

dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah 

buku, jurnal, dan artikel yang memuat tentang motif orang tua mengunggah foto dan 
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video anak pada akun Instagram. Studi dokumentasi dalam penelitian ini adalah 

penelahaan terhadap buku. 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

Analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis data ini 

meliputi tiga komponen analisis yaitu : 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari data-

data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisi yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan 

dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang 

panjang, melalui ringkaan atau singkatan menggolongkan kedalam suatu pola yang 

lebih luas. 

 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat 

penelitian mengenai motif orang tua mengunggah foto dan video anak pada akun 

Instagram, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.  

2. Penyajian Data (Display) 
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Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data lebih baik merupakan 

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data) 

Mencari arti atau mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-

konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan-kesimpulan senantiasa 

diuji kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan yang merupakan validitasnya 

sehingga akan memperoleh kesimpulan yang jelas kebenaranya. Pada tahap ini, 

peneliti  menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian 

mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Untuk 

menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa 

persyaratan. Menurut Moleong (2010: 324) terdapat empat kriteria keabsahan data, 

yaitu: 

 

1. Derajat Kepercayaan 

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri 

sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai; 

kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan 

pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan-
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kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa kredibilitas atau 

derajat kepercayaan antara lain: 

a. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah 

pemeriksaan melalui sumber lain. Denzin dalam Moleong (2010: 330) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemerinksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, teori. Peneliti 

menggunakan teknik keabsahan data triangulasi dikarenakan triangulasi 

merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Dengan kata lain penelitian ini dapat di recheck  temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau 

teori. 

b. Kecukupan Referensial 

Mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan, atau rekaman-rekaman yang 

dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu 

diadakan analisis dan penafsiran data. 

2. Keteralihan (transferability) 

Keteralihan menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlaku atau 

diterapkan pada semua jenis konteks dalam populasi yang sama atas dasar 

penemu yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi. 
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3. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi realibilitas dalam penelitian nonkualitatif. 

Realibilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian kualitataif, uji 

kebergantungan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses 

penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan pemeriksaan terhadap 

keseluruhan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

ini perlu di uji dependabilit-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan 

tetapi datanya ada, maka penelitian ini tidak dependebel. 

4. Kepastian (confirmability) 

Menguji kepastian data berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses 

yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap 

seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitian. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

      

A. Gambaran Umum Mengenai Media Sosial Instagram 

 
1. Sejarah Singkat Media Sosial Instagram 

 

Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc. merupakan sebuah 

teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon 

genggam. Pada awalnya Burbn Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di 

dalam HTML5 Mobile (hiper text markup language 5), namun kedua CEO (Chief 

Executive Officer), Kevin Systrom dan juga Mike Krieger memutuskan untuk lebih 

fokus pada satu hal saja. 

 

Setelah satu minggu keduanya mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, 

pada akhirnya membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya masih 

ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang sudah final, aplikasi yang 

sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang dimana isinya terlalu banyak dengan 

fitur-fitur. 

 
Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada 

dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya hanya memfokuskan pada bagian foto, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Burbn,_Inc.&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam
http://id.wikipedia.org/wiki/HTML5
http://id.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://id.wikipedia.org/wiki/IPhone
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komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto, itulah yang akhirnya 

menjadi awal mulai munculnya media sosial Instagram. 

 

Nama Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi ini. Kata 

„insta‟ berasal dari kata „instan‟, seperti kamera polaroid yang pada masanya lebih 

dikenal dengan sebutan „foto instan‟. Instagram juga dapat menampilkan foto-foto 

secara instan sedangkan untuk kata „gram‟ berasal dari kata „telegram‟, dimana cara 

kerja telegram sendiri adalah untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan 

cepat. Sama halnya dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat 

diterima dengan cepat. 

 

Instagram berasal dari instan-telegram, sistem sosial di dalam Instagram adalah 

dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau memiliki pengikuti Instagram. 

Sehingga dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri 

dapat terjalin dengan baik melalui pemberian tanda suka dan juga mengomentari 

foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

 
Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting dimana jumlah tanda suka dari 

para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto 

yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang ada di dalam 

Instagram juga dapat menggunakan teman-teman yang juga menggunakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Instagram melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga Facebook. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Polaroid
http://id.wikipedia.org/wiki/Telegram
http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook
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2. Logo Instagram 

 

Instagram adalah aplikasi media sharing yang memungkinkan pengguna mengambil 

foto, menerapkan filter dan membaginya keberbagai jejaring sosial. Berikut ini 

adalah logo Instagram: 

 

            
 

Gambar 8. logo Instagram 

(Sumber : website Instagram) 
 

 

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Instagram merupakan situs berbagi foto 

(media sharing site) yang resmi diluncurkan pada Oktober tahun 2010 dan telah 

terdata memiliki 90 juta pengguna aktif dengan 40 juta foto yang diunggah setiap 

harinya. Instagram berdiri di bawah perusahaan Burbn, Inc dengan CEO Kevin 

Systrom dan Mike Krieger. Awalnya Burbn Inc memilih membuat banyak aplikasi, 

hingga akhirnya fokus pada satu aplikasi media sharing, yaitu Instagram. Aplikasi 

ini hanya bisa diakses secara penuh lewat  smartphone, maka pengguna Instagram 

dipastikan adalah juga pengguna smartphone. 

 

Pengguna tidak membuat teks dan memberi foto namun sebaliknya, pengguna 

memberi foto dan menambahkan teks di dalamnya. Kesenangan yang didapat 

pengguna Instagram adalah di saat pengguna lain melihat fotonya dan berinteraksi 
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atau pengguna melihat pengguna lain dan memberi komentar atau sekedar memberi 

“hati”. Interaksi-interaksi yang disediakan oleh Instagram itu membuat para 

pengguna mampu membangun lingkaran sosial dengan mengikuti posting 

pengguna tertentu yang disukai, berinteraksi dan berkolaborasi untuk menghasilkan 

foto yang bagus. 

 

3. Fitur-Fitur Instagram 

 

Instagram memiliki sejumlah fitur yang dapat digunakan, antara lain: 
 

 
a) Square cropping, salah satu fitur unik yang dimiliki Instagram adalah memotong 

foto berbentuk kotak persegi dengan rasio 4:4. Foto yang diunggah pun haruslah 

berbentuk kotak persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic atau 

Polaroid. 

b) Gallery, ruang untuk memasang foto di dalam situs instagram para pengguna 

dapat mengunggah foto dan memasang foto diri. Selain foto, pengguna juga dapat 

mengunggah video. 

c) Like, pengguna Instagram bisa memberi apresiasi terhadap foto yang diunggah 

dengan tombol “like” berbentuk hati. 

d) Comment, penggguna Instagram bisa mengomentari foto yang diunggah dan 

mendapatkan feedback dari pemilik akun. 

e) Home, halaman utama saat membuka aplikasi  Instagram berupa rangkaian 

berita mengenai foto-foto terbaru yang baru saja diunggah oleh akun-akun yang 

diikuti oleh pengguna. 
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f)  Direct, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto secara pribadi 

ke akun yang diinginkan. Dengan fitur ini foto atau video yang diunggah hanya bisa 

dilihat oleh akun yang dipilih oleh pengguna. 

g) News Bar, fitur yang memberitahu pengguna mengenai aktivitas terbaru yang ada 

di fotonya dan foto yang dikomentari oleh pengguna (komentar, like, follower baru, 

mention dan sebagainya) 

h) Explore, adalah bar berisi kumpulan foto populer yang banyak mendapat like di 

Instagram. 

i) Search, adalah fitur untuk pencarian tagar maupun akun. 

 

 

Bagian-bagian dari Instagram akan dijelaskan secara runtut di bawah ini. Berikut 

adalah halaman pembuka (home) saat membuka Instagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Gambar 9. langkah-langkah menuju halaman pembuka di Instagram 

           (Sumber: website Instagram) 

 

Di halaman pembuka atau “Home”, pengguna langsung masuk ke lini masa di mana 

pengguna bisa men-scrolling foto-foto yang baru diunggah. Foto yang ditampilkan 

adalah foto-foto dari akun yang di-follow oleh pengguna. Di halaman pembuka 
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terdapat banyak bagian, berikut akan dijelaskan bagian-bagian dalam halaman 

pembuka Instagram: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 10. Bagian-bagian halaman “home” Instagram 

(Sumber: website Instagram) 

 

Halaman pembuka memiliki beberapa bar penting, yaitu: Home Bar, Explore Bar, 

Upload Bar, Notification Bar, dan User Profile Bar. Dalam gambar di bawah ini akan 

dijelaskan tampilan dan fungsi dari bar-bar tersebut: 
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a) Home Bar, berfungsi untuk menampilkan halaman pembuka. 
 

 
Gambar 11. Home Bar 

(Sumber: website Instagram) 
 
b) Explore Bar, seperti yang dijelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Instagram, 

Explore Bar berfungsi untuk pengguna melihat foto-foto paling populer di Instagram 

yang mendapat paling banyak like di seluruh dunia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Explore Bar      

(Sumber : website Instagram) 
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c)  Upload Bar, berfungsi untuk memotong foto dengan rasio 4:4, memberi filter dan 

mengunggahnya. Langkah-langkahnya akan dijelaskan di gambar berikut: 

 

 
 

 
Gambar 13. Langkah-langkah mengunggah foto di Upload Bar 
(Sumber: website Instagram) 
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d) News bar, bar ini berfungsi agar pengguna mengetahui aktivitas-aktivitas yang 

ada di Instagram berhubungan dengan pengguna baik orang yang diikuti maupun 

pengguna sendiri. Ada dua bagian yaitu Following dan You. Following 

memungkinkan pengguna melihat aktivitas dari pengguna yang diikuti sedangkan 

You memungkinkan pengguna melihat aktivitas yang terjadi di fotonya maupun 

feedback berupa mention di foto lain yang dikomentari oleh pengguna. 

 

        

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 14. News Bar  

 ( Sumber: dokumen pribadi peneliti, screenshoot) 
 

e) User Profile Bar, adalah bar yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan 

menyunting galeri fotonya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 15. User Profile Bar 

( Sumber: website Instagram) 
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B. Gambaran Umun Selebgram (Selebritis Instagram) 

 
 

Selebgram adalah istilah untuk para pengguna akun Instagram yang terkenal di 

situs jejaring sosial Instagram. Istilah itu merujuk pada kata selebritis Instagram 

dimana perpaduan kata itu berarti orang yang terkenal layaknya selebritis di 

Instagram. Selebgram mempunyai followers dan like yang real dengan jumlah yang 

banyak. Jadi Selebgram seseorang yang terkenal di Instagram, tidak selalu artis tetapi 

memiliki banyak follower dan konten yang atraktif di akun Instagramnya.
1
 

 

Pemilik akun Instagram yang memiliki banyak follower (pengikut) akan dikenal 

dengan sebutan selebgram atau selebritis Instagram. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi sesorang dikatakan sebagai selebgram, bisa jadi dari keindahan 

fotografi yang diunggahnya, kecantikan atau ketampanan dari pemilik akun tersebut 

atau bahkan selera dalam memadu padankan pakaian. Seleb Instagram dianggap baik 

dan bagus sehingga memberikan inspirasi untuk para followers-nya. 

 

Seleb Instagram yang dimaksud dalam penelitian ini adalah selebgram cilik. foto dan 

video yang diunggah oleh orang tua merupakan anak-anak dan memiliki ribuan 

follower. Beberapa selebgram cilik tersebut masuk kedalam sembilan fashionista cilik 

yang memiliki ribuan follower di akun Instagram hinga menjadi terkenal.
2
 

 

                                                           
1
 Kholid Arofi, Muhammad (2016) Studi Deskriptif Perilaku Selebgram Dalam Menggunakan 

Instagram Sebagai Sarana Endorsement Di Era Pemasaran Digital. Other Thesis, Upn "Veteran" 

Yogyakarta diakses pada 17 Desember 2016 pukul 15.00 WIB 
2
https://m.brilio.net/life/9-fashionista-cilik-ini-punya-ribuan-follower-di-instagram-gemes-deh-

151023m.html diakses pada 31 Januari 2016 pukul 20.00 WIB 
 

https://m.brilio.net/life/9-fashionista-cilik-ini-punya-ribuan-follower-di-instagram-gemes-deh-151023m.html
https://m.brilio.net/life/9-fashionista-cilik-ini-punya-ribuan-follower-di-instagram-gemes-deh-151023m.html
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian alasan orang tua mengunggah foto dan video anak pada 

media sosial instagram adalah sharing foto dan video anak. Sedangkan motif orang 

tua dalam mengunggah foto dan video anak pada media sosial instagram adalah 

sebagai berikut: 

1. Motif ingin tahu bahwa  orang tua selebgram cilik menunjukkan bahwa dalam 

mengunggah foto dan video anak pada media sosial instagram setiap orang tua 

telah memahami peraturan mengenai foto dan video yang akan diunggah sehingga 

orang tua memiliki alasan ingin sharing mengenai aktivitas anaknya pada media 

sosial Instagram. Hal tersebut dilakukan karena ingin mengetahui dampak positif 

dan negatif dari mengunggah foto dan video anak pada media sosial Instagram. 

 

2. Motif kompetensi bahwa orang tua mampu dalam mengatasi persoalan yang 

timbul akibat mengunggah foto anak anak pada media sosial instagram seperti 

menghapus komentar yang berlebihan, tidak memposting informasi pribadi dan 

bekerja sama pihak-pihak terkait demi keselamatan. 

 

3. Motif cinta bahwa orang tua ingin dirinya dan anaknya memperoleh banyak 

pertemenan dengan ini berarti orang tua ingin anaknya diterima oleh followers 

ketika foto dan video anaknya diunggah. 
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4. motif harga diri dan mencari identitas bahwa orang tua dalam mengunggah foto 

dan video anak pada media sosial Instagram ingin mengetahui jumlah like dan 

komentar yang diperoleh tetapi para orang tua orang tua tidak mementingkan 

jumlah followers untuk menunjukkan eksistensi didunia media sosial Instagram 

dan tidak mengetahui tentang identitas anaknya sebagai selebgram.  

 

5. Kebutuhan akan nilai, kedambaan dan makna kehidupan bahwa orang tua dalam 

mengunggah foto da video anak pada media sosial Instagram. Dalam penelitian 

ini bahwa orang tua dan anak membutuhkan nilai-nilai kreatif dalam mengunggah 

foto dan video anak pada media sosial instagram dan nilai yang mendasar yaitu 

sikap menghormati kepada followers dan dapat bekerjasama demi kelancaran saat 

mengunggah foto dan video anak sehingga kegiatan mengunggah foto dan video 

anak lebih bermakna. 

 

6. Kebutuhan akan pemenuhan diri bahwa dengan terkenal banyak online shop yang 

menawarkan endorse untuk anaknya sehingga para orang tua harus meningkatkan 

kualitas dalam mengunggah foto dan video anak seperti membuat foto dan video 

anak semenarik mungkin dengan cara memiliki konsep setiap akan mengunggah 

foto dan video anak dan menggunakan vivavideo saat mengedit.  

 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran 

yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut : 

1. Sebagai pengguna Instagram sebaiknya orang tua memperhatikan penggunaan 

instagram dengan baik supaya terhindar dari hal-hal yang menyebabkan 

kerugian. 

 



 

145 

 

2. Hasil penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis 

menyarankan agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti lainnya 

terkait motif orang tua dalam penggunaan media sosial Instagram sebagai sarana 

sharing 

3. Dalam penelitian ini terdapat kekurangan, dikarenakan keterbatasan peneliti 

dalam meng-eksplore data terlebih dalam hal mengenai  motif orang tua selebgram 

cilik. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya mengenai motif orang tua untuk 

dapat  menggali data lebih dalam mengenai hal tersebut 
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