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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat memiliki 

dampak begitu besar dalam kehidupan masyarakat khususnya pada gaya hidup masyarakat yang 

aktif diberbagi media sosial. Kini media sosial yang digemari oleh masyarakat yaitu Instagram. 

Instagram adalah aplikasi  berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, 

menerapkan filter dan membaginya ke khalayak.Intagram juga dikenal dengan banyaknya fitur-

fitur yang ada diinstagram storiesnya, di Instagram stories masyarakat bisa membagikan 

momennya lalu dibagikan ke khalayak, hal ini menimbulkan yang namanya eksistensi diri atau 

keberadaan diri kita.  Penelitian ini menggunakan teori uses and gratification yang memberikan 

kejelasan dengan pengguna yang aktif dimedia sosial Instagram sebagai media untuk berinteraksi 

dan menunjukan eksistensi dirinya didalam fitur Instagram stories. Untuk membuktikan itu 

dihitung lah uji korelasi, uji regresi, dan uji t yang dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh isi 

pesan Instagram stories terhadap eksistensi diri. 
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ABSTRACK 
 

The rapid development of communication and information technology has 

had a huge impact on people's lives, especially in the lifestyle of the people who are 

actively sharing social media. Now the social media that is popular with the public, 

namely Instagram. Instagram is a photo sharing application that allows users to 

take photos, filter filters and share them to audiences. Instagram is also known for 

its many features in the stories, on Instagram stories people can share their 

moments and then share them with audiences, this raises the name of their existence 

or our existence. This study uses the uses and gratification theory which provides 

clarity with users who are active in social media Instagram as a medium to interact 

and show their existence in the Instagram stories. To prove it was calculated the 

correlation test, regression test, and t test which can be concluded that there is an 

influence of the contents of the Instagram message message to the existence of self. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin cepat 

membuat dampak yang begitu besar dalam kehidupan manusia di segala bidang 

kehidupan. Hal ini terlihat pada perubahan gaya hidup masyarakat serta 

kecenderungan masyarakat yang semakin aktif di dunia maya. Semua kemudahan 

yang didapat membawa pengaruh pada sikap dan perilaku masyarakat.  

Pada perkembangannya, kehadiran internet menciptakan sebuah situs-situs 

jejaring sosial yang dapat diakses dengan adanya jaringan internet. Kemunculan 

situs jejaring sosial tersebut seperti, Facebook, Twiter, Instagram, Youtube dan 

beberapa jejaring sosial lainnya. Jejaring sosial sudah menyatu dan menjadi bagian 

dari gaya hidup masyarakat. Hampir setiap orang yang memiliki smartphone paling 

tidak memiliki satu jenis jejaring sosial. Bagi masyarakat Indonesia khusunya 

remaja, seakan sudah menjadi kebiasaan, tiada hari tanpa membuka jejaring sosial. 

Bahkan setiap harinya mereka tidak lepas adanya smartphone. Kemudahan yang 

ditawarkan dalam jejaring sosial membuat para pengguna betah berlama-lama 

menggunakannya. 

Jumlah  pengguna  Internet  yang  semakin  besar  dan  berkembang,  telah 

mewujudkan budaya internet. Internet juga mempunyai pengaruh besar atas ilmu, 

dan pandangan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti google, 
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pengguna di  seluruh  dunia  mempunyai  akses  internet  yang  mudah  atas  

bermacam  –  macam informasi.  Di banding  dengan  buku  dan  perpustakaan. 

 Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat membuat banyak 

berbagai macam media komunikasi yang membantu mempercepat proses 

komunikasi dan penyampaian informasi. Dengan menggunakan jaringan internet 

untuk  mengakses  ke salahsatu  situs  website,  maka  setiap  orang  dapat  

mengakses informasi dan berita kapanpun dan  dimanapun.  Internet tidak hanya  

menyediakana data teks dan gambar tetapi juga menyediakan data audio dan visual. 

Sebanyak 120 juta orang Indonesia menggunakan perangkat mobile, seperti 

Smartphone dan tablet untuk mengakses media sosial, dengan penetrasi 45 persen. 

Dalam sepekan, aktivitas online di media sosial melalui smartphone mencapai 37 

persen. Secara berurutan media sosial yang banyak digunakan yaitu dari posisi 

pertama Youtube 43 %, Facebook 41 %, WhatsApp 40%, dan Instagram 38 %,  

membuntuti di posisi kedua hingga ke empat secara berurutan 

(https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-

pemakaian-medsos-orang-indonesia). 

Media sosial yang kini memiliki beragam jenis media baru yang 

memungkinkan orang bisa berbicara, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan 

jejaring secara online. Media sosial yang saat ini sedang sangat diminati adalah 

Instagram. Instagram berhasil meraih kepopulerannya tak lain karena kebiasaan 

masyarakat sekarang yang cenderung narsis. Fitur kamera pada smartphone yang 
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semakin meningkat dari segi kualitas menjadi salahsatu penyebabnya, dimanapun 

dan kapanpun kita dapat berfoto lalu mengupload  di  Instagram.  

Foto dan video yang dishare dalam Instagram Stories bersifat sementara dan 

tidak dapat dilihat setelah 24 jam. Content yang dishare melalui Instagram Stories 

tidak akan muncul pada profil grid atau dalam Instagram feed, kecuali 

memasukanya pada highlight. Pengguna tidak hanya sekedar dapat membagikan 

stories saja, namun pengguna juga dapat melihat jumlah dan nama viewer pada 

stories yang pengguna bagikan. Selain itu, Instagram Stories juga bisa dibuat dan 

dilakukan berulang-ulang kali untuk mengupload atau membuat video dan foto 

mengenai dirinya dalam akun Instagram masih-masih.  

 Seperti contohnya pada akun Instagram @Rachelvennya, yang memiliki 

nama asli Rachel Vennya Roland lahir di Jakarta, 23 September 1995, ia  

merupakan seorang selebriti sosial media Instagram (selebgram), yang sudah aktif 

menggunakan media sosial pada tahun 2013 hingga sekarang tahun 2019. Asal 

mula nama Rachel dikenal karena usaha yang dibangun oleh Rachel dan mamanya, 

ia membuka usaha jamu pelangsing  dan membuahkan hasil yang memuaskan 

hingga laku di pasaran. Tidak luput dari itu, Rachel tetep masih eksis di media sosial 

dengan membuka usaha lainnya seperti rumah makan yaitu rumah sedap, sate 

taichan goreng dan di tambah lagi dengan endorsan dari penjual online shop 

lainnya. 

 Rachel bisa menggunakan Instagram stories sebanyak 10 – 20 kali posting 

dalam sehari, ia sering menggunakannya untuk melalukan promosi endorsan dan 
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kepentingan pribadi. Maka dari itu, kegiatan yang Rachel lakukan di Instagram 

Stories bisa menujukan eksistensi dirinya di dalam media maya dan menambahkan 

ke popularitasnya atau ke eksisannya. 

Eksistensi diri diartikan sebagai hal berada; keberadaan. Jika diaplikasikan 

dalam eksistensi diri yang digunakan dalam diri remaja untuk menggunakan media 

sosial sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi diri. Eksistensi diri diartikan 

sebagai usaha individu dalam mendapatkan pengakuan oleh orang lain tentang 

keberadaan dirinya. 

Dengan menggunakan media sosial, setiap individu berusaha untuk 

mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang eksistensi dirinya. Banyak cara 

yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. 

Berdasarkan uraian diatas  menarik  untuk diteliti   mengenai   “ PENGARUH 

ISI PESAN INSTAGRAM STORIES TERHADAP EKSISTENSI DIRI 

RACHELVENNYA (Survey pada followers akun Instagram @rachelvennya) ” 

alasan mengambil judul ini karena RachelVennya sering membuat Instagram story, 

dan dalam isi Instagram Storynya juga bervariasi dari mulai kegiatan sehari-hari 

yaitu berupa mengasu anaknya, aktifitas bersama keluarganya,dan kegiatan 

mengenai agama, bahkan sampai ke kegiatan traveling. Selain itu, juga menarik 

untuk penulis teliti. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  ditentukan  maka  rumusan masalah 

dalam penelitian ini seberapa besar pengaruh isi pesan Instagram stories terhadap 

eksistensi diri pada akun Instagram @rachelvennya ?  

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang didapat dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Instagram stories terhadap eksistensi diri pada akun Instagram 

@rachelvennya. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun beberapan manfaat penelitian secara umum antara lain : 

a.  Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberi masukan dalam segi keilmuan 

komunikasi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi pada 

pengembangan di bidang Jurnalistik dan memberikan konstribusi positif serta 

dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dalam perkembangan Ilmu 

Komunikasi. 

b.  Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan dan 

pengetahuan bagi remaja agar memotivasikan dirinya dalam mengetahui 

pengaruh isi pesan Instagram stories terhadap eksistensi diri pada akun 

Instagram @rachelvennya. 
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c. Secara Sosial 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas wawasan 

masyarakat khususnya pada remaja dan dapat mengetahuin pengaruh isi pesan 

Instagram stories terhadap eksistensi diri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teoritis 

2.1.1.  Teori Uses and Gratification 

Teori komunikasi yang membahas mengenai motif seseorang dalam 

menggunakan media adalah teori uses and gratification. Teori Uses and 

Gratifications dikenalkan tahun 1974 dalam buku The Uses on Mass 

Communications : Current Perspective on Gratification Research. Teori Uses 

and Gratifications milik Blumer dan Katz yang mengatakan bahwa pengguna 

media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. 

Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses 

komunikasi. Pengguna media berusaha untuk mencari sumber media yang paling 

baik di dalam usaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu. Katz, 

Blumler & Gurevitch menjelaskan mengenai asumsi dasar dari teori uses and 

gratification, Ardianto dan Erdinaya  (2014 : 72) yaitu : 

a. Khalayak dianggap aktif, artinya khalayak sebagai bagian penting dari 

penggunaan media massa diasumsikan mempunyai tujuan. 

b. Dalam proses komunikasi massa, inisiatif untuk mengaitkan pemuasaan 

kebutuhan dengan pemelihan media terletak pada khalayak. 



8 
 

 
 

c. Media massa harus bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memuaskan 

kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi media lebih luas. Bagaimana 

kebutuhan ini terpenuhi melalui komsumsi media amat bergantung pada 

perilaku khalayak yang bersangkutan. 

d. Tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota 

khalayak. Artinya, orang dianggap cukup mengerti untuk melaporkan 

kepentingan dan motif pada situasi-situasi tertentu. 

e. Penilaian tentang arti kultural dari media massa harus ditangguhkan 

sebelum diteliti lebih dahulu orientasi khalayak. 

Teori Uses and Gratifications mengasumsikan bahwa pengguna 

mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya. Seperti yang 

disebutkan dalam konsep Dramaturgi karya Erving Goffman bahwa Individu 

akan berlomba-lomba menampilkan dirinya sebaik mungkin. Goffman 

mengasumsikan bahwa ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin 

menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain. Upaya ini 

disebut sebagai   pengelolaan   kesan   (impression   management),   yaitu   teknik   

yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi 

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu Mulyana (2006 : 109). Dalam konsep 

dramaturgi, kehidupan sosial manusia dimaknai sama seperti pertunjukkan 

drama dimana terdapat aktor yang memainkan perannya. 
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2.1.2.  Teori Inokulasi  

Kadang kala tujuan seorang komunikator mungkin bukan untuk mengubah 

sikap tetapi menjadikan sikap kebal terhadap perubahan. Misalnya, sebuah 

kampanye komunikasi anti merokok berusaha untuk memperkuat sikap-sikap 

antimerokok yang mungkin sudah di miliki oleh banyak remeja. 

Salah satu penelitian awal tentang bagaimana menciptakan imunitas sikap 

terhadap perubahan dilakukan oleh Lumsdaine dan Janis, para kolega Carl 

Hovland (Hovland, Janis, dan Kelley, 1953). Eksperimrn mereka 

menindaklanjuti karya Hovland, Lumsdaine, dan Sheffield sebelumnya tentang 

pesan satu-sisi dan dua-sisi (1949). 

Lumsdaine dan Janis (1953) yang menghasilkan pesan satu-sisi dan dua-

sisi berpendapat bahwa Rusia tidak akan mmapu memproduksi bom atom dalam 

jumlah besar selama paling tidak lima tahun. Ini adalah isi realistis bagi 

perbedaan - perbedaan opini diawal tahun 1950-an. Pesan satu-sisi 

berargumentasi bahwa Rusia kekurangan sejumlah rahasia penting bahwa mata 

– mata mereka tidak efektif, dan bahwa industrinya telah berkembang sejak 

perang. Beberapa minggu sebelum pesan itu dipresentasikan, semua objek diberi 

sebuah kuesioner untuk menentukan opini awal mereka.  

Lumsdaine dan Janis (1953) mengatakan bahwa penerima pesan dua-sisi 

menjadi kebal (berinolukasi). Ini adalah sebuah analog media yang kemudian 

digambarkan oleh William McGuire dan Demetrios Papageogis (1961) dalam 

teori Inokulasi mereka menyebutkan bahwa sebagian besar orang memiliki 
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banyak keyakinan yang tidak tertantang dan bahwa keyakinan - keyakinan ini 

sering dapat dengannya. Situasi itu hampir sama dengan keadaan dibidang 

medis. Di bidang medis pendekatan kekebalan lebih efektif dibandingkan 

penanganan suportif dalam menghasilkan resistensi. Kata imunisasi dapat 

diaplikasikan dalam kedua metode pembentukan imunitas ini – pendekatan 

suportif atau pendekatan kekebalan. 

Sejumlah eksperimen telah dilakukan untuk menguji teori kekebalan. 

Salah satu eksperimen pertama (Mc Guire dan Papageorgis, 1961) menguji 

predeksi dasar bahwa pendekatan suportif terhadap seseorang yang pernah 

mendapat paparan argument – argument yang mendukung keyakinannya akan 

memiliki efektivitas imunisasi yang lebih rendah dibandikan dengan pendekatan 

kekebalan. Eksperimen itu juga menguji hipotesis kedua bahwa partisipan aktif 

selama mendapatkan paparan hingga mencapai kekebalan adalah kurang efektif 

dibandingkan partisipasi pasif. 

Untuk penelitian mereka, para peneliti memilih beberapa keyakinan yang 

hampir tidak pernah diserang dalam budaya kita. yang mereka sebut kebenaran 

kultural. empat keyakinan itu adalah setiap orang harus melakukan sinar X pada 

paru – paru mereka setiap tahun guna mendeteksi berbagai kemungkinan TBC 

pada stadium awal. Dampak penisilian telah memberikan banyak manfaat pada 

umat manusia, hampir tanpa kecuali. sebagian besar bentuk penyakit mental 

tidak menular. setiap orang harus menggosok gigi setelah makan jika 

memungkinkan kebenaran kultural ini sangat dipercayai luas sehingga kelompok 
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subjek control menempatkannya pada level rata-rata 13,26 pada skala mulai 1 

untuk sangat tidak benar hingga 15 untuk sangat benar. 

Eksperimen McGuire dan Papageorgis (1961) terbatas pada satu masalah 

yang perlu investigasi lebih lanjut. Serangan pada kebeneran kultural yang 

disajikan dan kemudian ditolak dalam pemberian imunitas adalah serangan yang 

sama yang dipresentasikan pada sesi selanjutnya ketika kebenaran kultural 

diserang. Tidak jelas apakah penyajian dan penolakan satu rangkaian serangan 

juga akan memerikan imunitas di kemudian hari atas berbagai rangkaian 

serangan. 

Riset akhir-akhir ini telah berupaya menginvetigasi proses terjadinya 

pemeberian imunitas. Pfau dan rekan-rekan (1995) menginvestigasi peranan 

ancaman dan keruwetan dalam imunitas. Mereka berpendapat bahwa ancaman 

berpesan ancaman dan keruwetan dalam imunitas. Mereka berpendapat bahwa 

ancaman berperan penting dalam imunitas dengan meningkatkan keinginan 

seseorang untuk mempertahankan keyakinan mereka. 

A. Fungsi Sikap 

Dua pendektan teoretir utama terhadap perubahan sikap – pendektan teori 

pembelajaran yang terkait erat dengan Hovland dan rekan – rekannya. Dan 

pendektan teori konsistensi, yang terkait erat dengan Festinger, Newcomb, Heider, 

Oegod dan Tannenbaum. Saling berdampingan dan kadang sedikit saling 

berhubungan. Tetapi akhirnya para penelitian tertarik untuk menyatukan keduanya 

berkenan dengan perubahan sikap. Daniel Katz dan rekan – rekanya. Irvin Sarnoff 
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dan Charles McClintock menyelesaikan masalah ini, dan memudahkan mereka 

mengembangkan pendekatan fungsional terhadap perubahan sikap.  

Para pengarang itu berusaha memandukan dua model berbeda tentang 

perilaku manusia yang telat dipresikasikan selama bertahun – tahun. Model rasional 

dan irasional. Model Irasional menyabutkan bahwa manusia adalah makhluk yang 

tidak berpikir yang keyakinan-yakinanya dengan mudah dipengaruhi oleh orang-

orang di sekitas mereka dan bahkan persepsi mereka tentang realita dapat 

dipengaruhi oleh keinginan – keinginan kuat mereka sendiri. 

Katz (1960) mengidentifikasi empat fungsi utama sikap berikut ini yang 

dapat bermanfaat bagi kepribadian “ 

1. Fungsi Instrumental, penyelarasaan atau kebermanfaatan. 

Sejumlah sikap dipegang kuat karena manusia berjuang keras 

untuk memaksimalkan penghargaan dalam lingkungan eksternal 

mereka dan meminimalkan sanksi. 

2. Fungsi Pertahanan Diri. Sejumlah sikap kuat dipegang karena 

manusia melindungi ego mereka dari hasrat mereka sendiri yang 

tidak dapat diterima atau dari pengetahuan tentang kekuatan – 

kekuatan yang mengancam dari luar. Perasaan rendah diri sering 

diproyeksikan pada anggota – anggota sebuah kelompok minoritas 

sebagi alat memperkuat ego. Ini merupakan sebuah contoh sikap 

berprasangka yang memiliki fungsi pertahanan diri. 
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3. Fungs Ekspresi Nilai. Beberapa sikap dipegang kuat karena 

kemungkinan seseorang memberikan ekspresi positif pada nilai- 

nilai sentral dan pada jati diri. 

4. Fungsi Pengetahuan. Bberapa sikap dipegang kuat karena 

meningkatkan seseorang akan pengetahuan atau memeberikan 

struktur dan makns pada suatu yang jika yanpanya dunia akan 

kacau. Bnayak keyakinan religious memiliki fungsi ini, juga sikap 

– sikap lain seperti norma – norma budaya yang berlaku. 

B. Sikap dan Perilaku 

Sebuah penelitian awal (LaPiere, 1934) telah menunjukan bahwa sikap 

mungkin tidak banyak berhubungan dengan perilaku. seseorang ilmuwan sosial, 

Richard LaPiere melakukan perjalanan diawal tahun 1930an mengelilingi AS. 

dengan satu pasangan muda dari China yang melakukan kunjungan ke-251 hotel 

dan retsoran. 

Dalam sebuah pidato tahun  1963, Leon Festinger ahli psikologi yang 

mengembangkan teori disonansi kognitif memunculkan beberapa pertanyaan dasar 

tentang eksperimen perubahan sikap dan perilaku yang mengikutinya. Festinger 

(1964) mengatakan bahwa ketika sedang membaca sebuah naskah karya Arthur R. 

Cohen dia menemukan pernyatan bahwa hanya sedikit karya tentang perubahan 

sikap yang terkait secara eksplisit dengan perilaku yang mungkin mengukit 

perubahan sikap. 
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Satu alasan mengapa perubahan sikap mungkin tidak secara otomatis 

diikuti perubahan perilaku, menurut Festinger (1946) adalah bahwa factor-faktor 

lingkungan yang mengahsilkan sikap asli biasanya akan tetap berlaku setelah sikap 

berubah. Dengan demikian. akan ada tendensi sikap untuk kembali pada posisi 

semula setelah mendapatkan paparan pesan persuatif. 

Satu perkembangan signifikan dalam riset perubahan sikap adalah bahwa 

banyak peneliti sekarang yang memasukan pengukuran perilaku dalam penelitian 

mereka. Stanfond yang ditunjukan untuk mengurangi penyakit jantung melalui 

komunikasi yang menggunakan pengukuran – pengukuran perilaku seperti tekanan 

jantung melalui komunikasi yang menggunakan pengukuran perilaku seperti 

tekanan darah, tingkat kolesterol, berat badan dan jumlah batang rokok yang 

dihisap. 

C.  Pengondisian Sikap Klasik 

Staats memulai dengan menunjukan aplikasi pengodisisan klasik terhadap 

pembelajaran makna emosional Bahasa (Staats, 1968). Dalam istilah pengodisian 

kalasik, rangsangan emosional dapat dianggap sebagai stimulus yang tidak 

dikondikan yang memicu respons – respons emosional. Ketika suatu rangsangan 

kata secara sistemat dipasangkan dengan suatu rangsangan yang tidak dikondisikan, 

maka kata tersebut akan menjadi sebuah rangsangan yang dikondikasikan dan juga 

memicu respons emosional. 

Melanjutkan hipotesis bahwa pengondisan makna ini berjalan kata demu 

kata juga dari sebuah stimulus fisik menuju sebuah kata. Dalam eksperimen lain, 
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suku – suku kata tak bermakna seperti yof,laj,xuh diberikan secara visual pada 

sebuah layar sedangkan kata – kata diberikan secara lisan. Untuk satu kelompok 

subjek  dua dari suku kata tak bermakna itu selalu dipasangkan dengan kata-kata 

yang memiliki muatan tinggi pada makna evaluative. 

D. Model Proses Persuasi 

Model proses persuasi terbaru berakar pada model respons kognitif 

(Greenwald 1968) yang menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasikan oleh 

pemikiran – pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan, berkembangan dari 

ketidakpuasaan Greenwald terhadap pendapat Hovland bahwa semua perubahan 

sikap berdasarkan pada pembelanjaran. 

 Greenwald berpendapat bahwa daya tahan sebuah pesan dan penerima 

pesan adalah dua hal berbeda – seseorang dpat mempelajari materi dalam sebuah 

pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Dia mengemukakan bahwa materi dalam 

sebuah pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Dia mengemukakan bahwa 

dengan sikap – sikap, pengetahuan, dan perasaan yang ada. Dalam melakukan hal 

itu, perima pesan mengulang – ulang materi kognitif yang telah tersimpan. Model 

Greeenwald menyebutkan bahwa respons kognitif terhadap sebuah pesan 

persuasive itu merupakan sebuah bagian penting proses kognitif terhadap yang 

seharusnya tidak diabaikan. 
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2.2.  Landasan Konseptual 

2.2.1.  Komunikasi 

A. Pengertian Komunikasi 

Raymond S. Ross, Komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih dan 

mengirim simbol – simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar 

membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa dengan yang 

dimaksudkan komunikator. (Mulyana, 2005 : 62)  

Menurut Larry A. Samovardkk.(2010 : 18) Komunikasi merupakan proses 

dinamis dimana orang berusaha untuk berbagi masalah mereka dengan orang lain 

melalui penggunaan 16anati. Sedangkan menurut S. W, Littlejohn dan K. A. Foss 

(2009:3) Komunikasi merupakan salah satu dari kegiatan sehari – hari yang benar 

– benar terhubung dengan semua kehidupan kemanusiaan, sehingga kadang – 

kadang seseorang mengabaikan penyebaran, kepentingan, dan kerumitannya.  

Dalam komunikasi ada yang dikenal dengan istilah interest atau kepentingan 

yang akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu 

pesan. Orang akan memperhatikan perangsang yang ada hubungannya dengan 

kepentingannya. Jadi hakikatnya komunikasi merupakan proses penyampaian  

pesan oleh komunikator kepada komunikan (Effendi, 2003:47) 

B. Tujuan Komunikasi 

Menurut Riant Nugroho (2004:72) tujuan komunikasi adalah menciptakan 

pemahaman  bersama  atau  mengubah  persepsi,  bahkan  perilaku.  Sedangkan 

menurut Katz an Robert Kahn yang merupakan hal utama dari komunikasi adalah 
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pertukaran informasi dan penyampaian makna suatu system social atau organisasi. 

Akan  tetapi  komunikasi  tidak  hanya  menyampaikan  informasi atau  pesan  saja, 

tetapi  komunikasi  dilakukan  seorang  dengan  pihak  lainnya  dalam  upaya 

membentuk suatu makna serta mengembangkan harapan-harapannya (Rosadi 

Ruslan,2003:83). Dengan  demikian  komunikasi  mempunyai  peranan  yang  

sangat penting  dalam  menentukan  betapa  efektifnya  orang-orang  bekerja  sama  

dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan.Pada umumnya tujuan 

komunikasi tujuan antara lain, yaitu:  

1. Supaya  yang  kita  sampaikan  dapat  mengerti,  sebagai  komunikator  

kita harus menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaik-

baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti dan mengakui apa 

yang kita maksud.  

2. Memahami  orang  lain.  Kita  sebagai  komunikator  harus  mengerti  

benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. 

3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Kita berusaha agar gagasan 

kita dapat  diterima  orang  lain  dengan  pendekatan  persuasive  bukan 

memaksakan kehendak.  

4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu, menggerakan 

sesuatu itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. 

Kegiatan dimaksud di sini adalah kegiatan yang lebih banyak 

mendorong, namun yang penting harus  diingat  adalah  bagaimana  

cara  baik  untuk  melakukan  (Widjaja, 2006:66-67). 
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C. Fungsi Komunikasi  

Komunikasi sebgai sebuah ilmu tentu saj mempunya fungsi yang dapat 

membantu masyarakat dalam kehidupannya, adapun fungsi komunikasi yang 

disebutkan oleh Larry A. Samovar, dkk (2010:16) antara lain : 

1. Komunikasi memungkinkan anda mengumpulkam informasi tentang 

orang lain. Informasi dapat diperoleh baik secara verbal maupun 

nonverbal. Dengan berkomunikasi, seorang akan mengumpulkan 

pengalaman pribadinya akan orang lain dan menjadikannya sebagai 

informasi dalam menghadapi orang lain. 

2. Komunikasi menolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonal, 

Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka dengan 

berkomunikasi kebutuhan seseorang akan terpenuhi. Komunikasi 

merupakan salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan sosial seseorang. 

Hubungan dengan orang lain mengizinkan seseorang mengalami 

perasaan diterima, disayang, dan bahkan diatur. 

3. Komunikasi membentuk identitas probadi. Komunikasi berperan dalam 

menentukan dan menjelaskan identitas seseorang, baik secara pribadi, 

kelompok, maupun suatu identitas budaya, interaksi seseorang dengan 

orang lain menentukan siapa dirinya, dimana tempatnya, dan dimana dia 

harus setia. Jadi, komuniksdi memfasilitasi seseorang dalam menentukan 

jati diri. 

4. Komunikasi mempengaruhi orang lain.Komunikasi mengizinkan 

seseorang untuk mengirim pesan verbal ataupun non-verbal yang dapat 
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membentuk tingkat laku orang lain. Dengan komunikasi, seseorang dapat 

membuat oaring lain bertingkah laku sesuai dengan keinginan orang 

tersebut. 

D. Komponen Dasar Komunikasi 

 Karena  komunikasi  merupakan  proses  dua  arah  atau  timbal  balik  maka 

komponen   balikan perlu   ada   dalam   proses   komunikasi.   Dengan   demikian, 

komponen dasar komunikasi ada lima, yaitu: 

1. .Pengirim Pesan 

Pengirim  pesan  adalah   individu atau orang yang mengirim pesan. 

Pesana atau  informasi  yang akan dikirimkan  berasal dari otak si 

pengirim pesan. Oleh sebab itu sebelum pengirim megirimkan pesan, 

si pengirim  harus  menciptakan  dulu  pesan  yang  akan  

dikirimkannya. Menciptakan  pesan  adalah  menentukan  arti  apa  

yang  akan  dikirimkan kemudian   meyandikan/encode arti   tersebut   

ke   dalam   satu   pesan. Sesudah itu baru dikirim melalui saluran.  

2. Pesan  

Pesan   adalah   informasi   yang   akan   dikirimkan   kepada   si 

penerima.  Pesan  ini  dapat  berupa  verbal  maupun  nonverbal.  Pesan 

secara  tertulis,  seperti  surat,  buku,  majalah,  memo,  sedangkan  

pesan yang  secara  lisan  dapat  berupa,  percakapan  tatap  muka,  

percakapan melalui  telepon,  radio  dan  sebagainya.  Pesan  yang  
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nonverbal  dapat berupa isyarat, gerakan badan, ekspresi muka, dan 

nada suara.  

3. Saluran  

Saluran adalah  jalan  yang dilalui pesan dari  si pengirim dengan si 

penerima. Channel yang biasa  dalam komunikasi adalah gelombang 

cahaya dan suara itu berpindah mungkin berbeda – beda. Misalnya 

bila dua  orang  berbicara  tatap  muka  gelombang  suara  dan  cahaya  

di  udara berfungsi sebagai saluran. Tetapi  jika pembicara  itu melalui 

surat  yang dikirimkan,    maka    gelombang    cahaya    sebagai    

salurang    yang memungkinkan kita dapat melihat huruf pada surat 

tersebut. Kertas dan tulisan  itu sendiri adalah  sebagai alat untuk 

menyampaikan pesan. Kita dapat  menggunakan  bermacam  –  

macam  alat  untuk  menyampaikan pesan  seperti  buku,  radio,  film,  

20anatic20,  surat  kabar  tetapi  saluran pokoknya adalah gelombang 

suara dan cahaya. Di samping itu kita juga dapat menerima pesan 

melalui alat indera penciuman, alat pengecap dan peraba.  

4. Penerima Pesan  

Penerima pesan adalah yang menganalisis dan menginterpretasikan isi 

pesan yang diterimanya.  

5. Umpan Balik  

Umpan  balik  merupakan  respon  terhadap  pesan  yang  diterima 

yang dikirimkan kepada si pengirim pesan. Dengan diberikannya 

reaksi ini  kepada  si  pengirim,  pengirim  akan  dapat  mengetahui  
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apakah  pesan yang   dikirimkan   tersebut   diinterpretasikan   sama   

oleh   si   penerima berarti  komunikasi  tersebut  efektif.  Seringkali  

respon  yang  diberikan tidak seperti yang diharapkan oleh si pengirim 

karena si penerima pesan kurang tepat dalam menginterpretasikan 

pesan. Hal ini disebabkan oleh adanya  21anati  –  21anati  dalam  diri  

si  penerima  yang mempengaruhi dalam pemberian arti pesan. 

E. Unsur-Unsur Komunikasi  

 Menurut Onong (2017 :18) dalam 21anati komunikasi komponen atau 

unsur-unsur komunikasi meliputi: 

1. Sender: Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang 

atau sejumlah orang 

2. Encoding: Penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam 

bentuk lambing 

3. Message: Pesan yang merupakan seperangkat lambing bermakna 

yang disampaikan oleh komunikator. 

4. Media: Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator ke komunikan 

5. Decoding: Pengawasandian, yaitu proses dimana komunikan 

menetapkan makna lambing yang disampaikan oleh komunikator 

kepadanya. 

6. Receiver: Komunikan yang menerima pesan dari komunikator. 
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7. Response: Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah 

diterpa pesan. 

8. Feedback: Umpan balik, yaknitanggapan komunikan apabila 

tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. 

9. Noise: Gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi 

sebagai akibat diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda 

dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. 

2.2.2.  Isi Pesan 

A. Pengertian Isi Pesan 

Pesan  merupakan  peristiwa  simbolis  yang  menyatakan  suatu  penafsiran  

pada  perilaku  yang  menyatakan  suatu  penafsiran  pada  perilaku  tentang  

kejadian  fisik baik oleh sumber maupun penerima. 

Pesan merupakan produk utama komunikasi. Pesan dapat berupa gagasan, 

pendapat  dan  sebagainya  yang  dituangkan  dalam  bentuk  dan  melalui  

lambang  komunikasi  diteruskan kepada  orang  lain.  Hanafi  (1999:192)  

menyatakan  bahwa  ada  tiga  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pesan,  

yaitu  kode  pesan,  isi  pesan  dan  wujud  pesan  yang  memiliki  keterkaitan  

dengan  isi  cerita  dan  materi  yang ingin disampaikan kepada komunikator, 

sehingga dalam cerita tersebut akan tampak pesan yang ingin disampaikan 

kepada komunikan.  

Pesan  adalah  keseluruhan  dari  apa  yang  disampaikan  oleh  

komunikator.  Pesan mempunyai inti pesan atau tema sebagai pengaruh di dalam 
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usaha mencoba mengubah  sikap dan tingkah  laku komunikan.  Pesan  dapat  

disampaikan panjang lebar,  namun  yang  perlu diperhatikan  dan  diarahkan  

adalah  tujuan  akhir  dari pesan itu sendiri. 

 Isi  pesan  (content  of  message)  terkadang  bersumber  dari  pikiran  

maupun  perasaan.  Apa  yang  di ungkapkan,  ucapkan  dan  lakukan,  merupakan  

pesan  yang dilihat  oleh  orang  lain  (diterima)  dan  selanjutnya  akan  

menimbulkan  tanggapan  (reaksi). Proses itulah yang seringkali disebut dengan 

proses komunikasi.   

Komunikasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan 

para pelakunya. Lambang (symbol) yang umum digunakan adalah 23anati. 

Tetapi selain 23anati,  ada  pula  yang  dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  

pesan,  seperti  gambar, gesture tubuh, warna, isyarat dan lainnya. Pesan  berupa  

lambang-lambang  yang  menjalankan ide/ gagasan,  sikap, perasaan, praktik 

atau tindakan. Bisa berbentuk kata- kata tertulis, lisan, gambar-gambar,  angka-

angka,    benda,  gerak-gerik atau tingkah laku dan berbagai bentuk tanda-tanda  

lainnya,  dapat  terjadi  dalam  diri  seseorang,  antara    dua  orang,    diantara  

beberapa  orang atau  banyak orang. 

B. Jenis –jenis Pesan dalam Komunikasi 

Pesan   adalah   sesuatu   yang   disampaikan   oleh   komunikator   kepada   

komunikan   melalui   proses   komunikasi. Pesan   (message)   dalam   proses   

komunikasi, tidak lepas dari 23anati 23anatic23, karena pesan dikirim 

komunikator kepada penerima terdiri atas rangkai 23anati 23anatic23.  
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 Menurut Cangara (2006:95) bahwa simbol adalah suatu proses 

komunikasi yang  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  yang  berkembang  pada  

suatu  masyarakat.  Sebagai  makhluk  sosial  dan  makhluk  komunikasi,  

manusia  dalam  hidupnya. diliputi  oleh  berbagai  macam  simbol,  baik  yang  

diciptakan  oleh  manusia  itu  maupun yang bersifat alami. 

Pesan dapat diartikan pernyataan yang dikode dalam bentuk lambang atau 

24anati -  24anati yang mempunyai arti. Secara umum, jenis 24anati 24anatic24 

pesan terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Pesan verbal 

Pesan  verbal  adalah  pesan  dengan  menggunakan  kata-kata  dengan  

lisan  ataupun  tulisan.  Pesan  verbal  ini  paling  banyak  dipakai  

dalam  hubungan  antar manusia. Melalui kata-kata manusia dapat 

mengungkapkan perasaan emosi, pemikiran, gagasan, atau 

menyampaikan fakta, data, dan informasi serta  menjelaskannya  

dengan  saling  bertukar  perasaan  dan  pemikiran,  saling  berdebat,  

dan  bertengkar. Pesan  Verbal  adalah  jenis  pesan  yang  

penyampaiannya  menggunakan  kata-kata,  dan  dapat  dipahami  

isinya  oleh  penerima  berdasarkan  apa  yang  didengarnya.  Unsur  

pesan  verbal  paling  penting  dalam  pemakaiannya  menggunakan  

24anati  dan  kata.   Bahasa   adalah  suatu  24anati  lambang  yang  

memungkinkan  orang  berbagi  makna.  Lambang  24anati  yang  

digunakan  ialah  24anati  verbal  lisan,  tertulis  pada  kertas   ataupu   
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elektronik.   Sementara   kata   merupakan   lambang   yang   mewakili 

sesuatu hal, berupa barang, kejadian, atau keadaan. 

2. Pesan Non-Verbal 

Pesan  nonverbal  menurut  Cangara  (2006:99)  bahwa  pesan  non-

verbal adalah  jenis  pesan  yang  penyampaiannya  tidak  

menggunakan  kata-kata secara  langsung,  dan  dapat  dipahami  

isinya  oleh  penerima  berdasarkan  gerak-gerik,  tingkah  laku,  

25anat  wajah,  atau  ekspresi  muka  pengirim  pesan. Secara  

sederhana  pesan  non  verbal  adalah  semua  isyarat  yang  bukan 

kata-kata. Pada pesan non-verbal mengandalkan indera penglihatan 

sebagai  penangkap  stimuli  yang  timbul.  pesan  nonverbal  bisa  

disebut  25anati isyarat atau gesture atau 25anati diam (silent 

25anatic25). 

2.2.3.   New Media 

A. Pengertian New Media 

New baru (new media) adalah sebuah terminology untuk menjelaskan 

konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta 

terhubung ke dalam jaringan. media baru adalah segala sesuatu yang dapat 

menyalurkan informasi (perantara) dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. “ media  baru memiliki dua unsur utama yakni digitalisasi dan 

konvergensi. internet merupakan bukti konvergensi karena menggabungkan 

beberapa fungsi media lain seperti audio, video dan teks ( McQuail’s, 2006 : 26). 
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Kehadiran jenis-jenis media baru telah memperluas dan merubah 

keseluruhan spektrum dari kemungkinan-kemungkinan sosio-teknologi terhadap 

komunikasi 26anati. Media sosial seperti Facebook, Twitter , Instagram dan Path 

merupakan jenis-jenis media baru yang termasuk dalam kategori online media. 

Jenis-jenis media baru ini memungkinkan orang bisa berbicara, berpartisipasi, 

berbagi dan menciptakan jejaring secara online. 

Tindak komunikasi melalui media secara intensif dapat dilakukan diantara 

penggunanya, di samping tindak komunikasi yang berlangsung secara intensif 

pengguna juga cenderung berkomunikasi secara ekspresif. Orang-orang bisa 

merasa lebih nyaman dan terbuka serta kemungkinan lebih jujur dalam 

menyampaikan pesan-pesan yang ingin dipertukarkan dengan orang lain. 

Melalui   media   sosial,   aktivitas-aktivitas   pengungkapan   diri   dapat 

dilakukan 26anati tambah hambatan psikologis, bahkan mungkin proses 

penetrasi sosial seperti layaknya dalam jalinanan komunikasi antarpribadi, dari 

tahapan orientation menuju 26anati exchange bisa berjalan dengan intensif. 

Meskipun dampak 26anatic26 dari pemakaian media sosial juga tidak bisa 

dihindari. 

Dalam catatan McQuail (2011 : 151), ada perubahan-perubahan penting 

yang berhubungan dengan munculnya media baru, yaitu : 

1. Digitalisasi dan konvergengsi semua aspek dari media. 

2. Interaktivitas dan konektivitas jejaring yang meningkat. 

3. Mobilitas dan delokasi pengiriman dan penerimaan (pesan).  
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4. Adaptasi publikasi dan peran-peran khalayak 

5. Munculnya beragam bentuk baru dari media gateway, yaitu pintu   

masuk untuk mengakses informasi pada Web atau untuk mengakses 

Web itu sendiri. 

6. Fragmentasi dan kaburnya institusi media. 

B. Manfaat New Media 

Manfaat media baru adalah memudahkan seseorang untuk memperoleh 

suatu hal yang di inginkannya, seperti : 

1. Arus informasi yang dapat dengan mudah dan cepat di akses dimana 

saja dan kapan saja. 

2. Sebagai media transaksi jual beli. 

3. Sebagai media hiburan, contohnya game online, jejaring social, 

streaming video, dan lain-lain. 

4. Sebagai media komunikasi yang efisien. 

5. Sarana pendidikan dengan adanya buku digital. 

C. Perubahan Karakteristik New Media 

Perubahan karakteristik new media dalam buku new media A critical 

introduction menjelaskan mengenai beberapa perubahan karakteristik new 

media yaitu : 

1. Digital, digital dekat dengan modernisasi dan berbasis internet. 

Dalam proses media digital semua data dimasukan dan kemudian 

diubah menjadi angka. Ini kemudian diproses dan disimpan 
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sebagai angka dan bisa menjadi suatu produk yang berasal dari 

sumber online, disk digital, atau drive memori yang akan 

diterjemahkan dan diterima seperti tampilan layar, dikirim lagi 

melalui jaringan telekomunikasi, atau hasil berupa salinan dalam 

bentuk cetak. 

2. Interactivity, dunia dalam era baru membuat audiens multitasking 

atau prosumer yaitu seorang produser sekaligus konsumser. jika 

dahulu audiens hanya sebagai konsumser atau penikmat sebuah 

konten/hiburan. Kini, difasilitasi oleh teknologi berbasis internet 

audiens dapat dengan leluasa menggunakan piranti digital miliknya 

untuk membuat dan memilih konten mana saja yang diinginkan. 

selain itu, adanya kolom komentar yang disediakan sebuah portal 

berita online juga meningkatkan interaktifitas audiens dengan 

media. dengan begitu, komunikasi yang terjadi tidak satu arah lagi 

melainkan dua arah. 

3. Hypertextual, ini ditujukan bagi pembaca untuk mudah 

menemukan referensi lain dalam bentuk link dengan one clivk. Hal 

ini sangat berguna untuk membaca yang tidak mempunyai banyak 

waktu untuk mencari sebuah bacaan yang sama namun dari 

referensi yang berbeda. 

4. Network, media baru tidak terlepas dari kaitannya dengan jaringan-

jaringan dalam hal ini berbasis internet yang akan menghubungkan 

informasi satu dengan lainnya yang diinginkan oleh audiens. 
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5. Virtual, ini merepresentasikan suatu kondisi yang terlihat 

berbentuk seperti nyata. Dengan kata lain, virtual juga dapat 

diartikan sebagai imitasi dari sesuatu. virtual memudahkan audiens 

karena tidak perlu untuk bertemu secra fisik atau tatap muka 

melainkan digantikanoleh media digital. 

6. Simulated, simulasi merupakan representasi dari wujud  nyata 

dunia namun dalam bentuk maya. Seolah nya, namun sebenarnya 

simulasi hanya difasilitasi oleh teknologi media digital. 

2.2.4.  Media Sosial Instagram 

A. Pengertian Media sosial  

Media sosial merupakan proses kaloborasi dalam membentuk, 

menyebarkan, mengubah, dan menghancurkan informasi. Sosial media dapat 

mengumpulkan sejumlah informasi dan pengetahuan, namun kebeneran dari hal 

tersebut perlu diperhatikan secra mendalam. Oleh karena itu, sosial media lebih 

berperan efektif dalam tindakan partisipasi atau bersosialisasi dan 

mempengaruhi khalayak, bukan memberikan pernyataan ataupun mengontrol 

mereka. Peluang partisipasi dalam sosial media dapat menimbulkan pengaruh 

dalam membantu mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya. 

Penggunaan media sosial menggunakan situs media sosial, pengguna 

memiliki kecenderungan tersendiri akan cara mereka berkomunikasi dan 

berinteraksi sesuai dengan tujuan masing-masing. bagi para pengguna sosial 

media ada beberapa kategori penggunaan sosial media yang telah teridentifikasi: 
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1. Ultras, bagi para pengguna media sosial, jaringan adalah hubungan 

komunikasi utama untuk mereka dengan keluarga dan temen, sehingga 

ketika mereka berkomunikasi dengan situs media sosial tanpa adanya 

jaringan mereka seperti terisolasi dari kehidupan, karena mereka 

kehilangan informasi atau percakapan pada media sosial mereka. 

2. Deniers, ada beberapa orang yang menghabiskan lebih dari beberapa 

jam sehari untuk memantau jejaring sosial, 30anat kalau tidak bisa 

mengakses facebook atau twitter sehari saja. Walaupun begitu mereka 

tidak mau disebut pecandu sosial media. Mereka mengaku bisa hiduo 

tanpa jejaring sosial, meskipun kenyataan berkata sebaliknya. Inilah 

yang namanya Deniers, orang-orang yang menyangkal adiksi mereka 

terhadap jejaring soail. 

3. Lukers, kelompok ini biasanya hanya bersembunyi didunia maya, 

mereka melihat kelompok apa yang yang tulis atau update, melihat apa 

yang sedang viral di sosial media tapi mereka jarang berpartisipasi. 

Jika ada hal yang tidak pantas dalam status maupun foto yang di upload 

oleh olah lain. Kelompok ini tidak akan berkomentar pada kolom yang 

di sediakan tapi mereka akan mengeluh secara terbuka tentang apa 

yang diupload. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

mereka yang khawatir tidak memiliki sesuatu yang menarik untuk 

ditampilkan seperti kebanyakan orang. Mereka hanya bisa mengawasi 

dan memperhatikan. 
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B. Karakteristik Media Sosial 

Karakteristik media sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kecepatan (Aktualitas) informasi. kejadian atau peristiwa di lapangan 

dapat langsung di upload kedalam situs media online tanpa harus 

menunggu hitungan menit, jam atau hari. Distribusi informasi cepat ke 

pasar (pengguna) dengan jangkauan global lewat jaringan internet dan 

dalam waktu yang bersamaan, informasi sudah tertuang dalam bentuk 

kata atau fakta. 

2. Adanya pembaruan (updating) informasi. informasi disampaikan 

secara terus menerus karena adanya pembaruan informasi, 

penyajiannya bersifat realtime karena penyediaan informasi 

berlangsung tanpa putus hanya tergantung kapan pengguna mau 

mengaksesnya. 

3. Interaktifitas, media online memiliki fungsi interktif. Melalui fungsi 

ini pengguna media online dapat menyampaikan keluhan, saran, 

tanggapan, contohnya seperti chatroom, email, dan online 

poling/survey. 

4. Personalisasi, media online memberikan peluang kepada setiap 

pengguna hanya mengambil informasi yang relevan dengan dirinya. 

5. Segera, menggambarkan waktu yang dibutuhkan pengguna media 

sosial untuk berkomunikasi dengan orang lain secara instant. 
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C. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial 

Selain  itu, media sosial mempunya dampak positif dan 32anatic32. dilihat 

dari dampak positifnya dulu yaitu sebagai sarana silaturahmi ,merupakan sarana 

paling efektif untuk menjalin komunikasi dan silaturami dengan temen, sahabat 

maupun keluarga. tanpa dibatasi jarak, tempat dan waktu, anda bisa terus 

menjalin silaturahmi dengan mereka, berbagi pengalaman bahkan anda bisa 

merencanakan sebuah acara pertemuan keluarga dengan mereka. selain itu 

mudahnya berinteraksi dengan orang lain, karena dapat berkomunikasi secara 

livetime, para pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah berinterkasi dengan 

orang, bahkan tak lagi terpengaruhi oleh jarak yang sangat jauh.  

Dampak negatifnya orang sering salah menggunakannya dengan cara 

menipu atau melalukan criminal, tidak dapat dipungkiri jika para pengguna 

jejraing sosial dapat menghabiskan waktunya sehraian didepan computer atau 

handphone karena kecanduan. sehingga membuat produktifitas menjadi 

menurun karena sebgian besar waktunya hanya digunakan untuk jejaring sosial. 

Dan, pemborosan bagi pengguan yang sering menggunakan media sosial karena 

tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk mengaktifkan internet atau 

membayar warnet. Hal ini tentu saja akan merugikan bagi penggunanya sendiri 

karen tidak sedikit biaya yang terbuang sia-sia karena hanya sekedar 

menggunkan jejaring sosial. 

Media sosial intagram sudah menjadi tren bagi masyarakat bahkan media 

sosial ini bisa dikatakan sebagai media komunikasi terfavorit khususnya di 
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kalangan pelajar. Tidak jarang pelajar yang menganggap aktivitas di Instagram 

merupakan gaya hidup. Melalui Instagram para pelajar dengan mudah 

berkomunikasi dengan temen lam a, mengikuti tren yang sedang viral dan lain 

sebagainya. 

D. Instagram 

 

Gambar 2. 1 Logo Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagai foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital dam membagikannya ke 

berbagai layangan jejaringan sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Nama 

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

berasal dari kata instan, seperti kamera polaroid yang ada pada masanya lebih 

dikenal sengan sebutan foto 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 di samapikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena 

itulah Instagram berasal dari kata instan – telegram. 
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Dari penggunaan dua kata tersebut, kita jadi semakin memahami arti dan 

fungsi sebenarnya dari Instagram yaitu sebagai media untuk membuat foto dan 

mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat 

dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media 

sosial ini. 

Kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai tempat untuk 

menggunggah/meng-upload foto-foto maupun video kepada pengguna lainnya. 

Dalam membagi foto tersebut para pengguna juga tidak hanya dapat 

membaginya di dalam Instagram saja, melainkan foto tersebut juga dapat di 

share melalui jejaring sosial lainnya seperti facebook, twitter. 

Instagram dapat digunakan di i-phone, ipod, android, Instagram 

menyediakan fitur-fitur seperti : 

1. Pengikut (followers) 34anati sosial didalam 34anatic34m adalah 

dengan menjadi pengikut pengguna lainnya, atau memiliki pengikuti 

Instagram. dengan demikian komunikasi antara sesam pengguna 

Instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan 

juga mengomentari foto-foto yang telah di unggah oleh pengguna 

lainnya. pengikut juga sangat mempengaruhi apkah foto tersebut bisa 

menjadi sebuah foto yang popular atau tidak. Untuk menemukan 

temen-temen yang ada di dalam Instagram bisa dengan cara 

menghubungkan Instagram dengan media sosial lainnya seperti 

facebook dan twiter. 
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2. Mengunggah (upload) kegunaan utama dari Instagram adalah sebagai 

tempat untuk mengunggah dan berbagi foto atau video kepada 

pengguna lainnya. Foto atau video yang hendak diunggah dapat 

diperoleh melalui kamera ataupun yang berada di album handphone 

pengguna. 

3. Caption, setelah video/foto disunting untuk di upload, maka akan 

dibawa ke halaman selanjutnya diman video/foto tersebut akan 

diunggah kedalam Instagram sendiri atau kek jejaring sosial lainnya. 

dimana di dalamnya tidak hanya ada pilihan untuk mengunggah pada 

jejaring sosial atau tidak, tetapi juga untuk memasukkan judul foto dan 

menambahkan lokasi foto tersebut. sebelumnya mengungga sebuah 

video/foto, para pengguna dapat memasukan caption sesuai dengan 

ada yang di upload, pengguna juga dapat men-tag nama pengguna lain 

dengan mencantumkan akun dari orang tersebut. 

4. Hashtag, dalam Instagram sebuah kode yang memudahkan para 

pengguna untuk mencari foto tersebut dengan menggunakan kata 

kunci. dengan demikian bila para pengguna memberikan hastag pada 

sebuah poto, maka foto tersebut dapat lebih mudah ditemukan. hastag 

itu sendiri dapat digunakan dalam segala bentuk komun ikasi yang 

bersangkutan dengan foto yang di unggah, pengguna dapat 

memasukan namanya sendiri, lokasi, nama event, foto yang telah 

diunggah dapat dimasukan hashtag yang sesuai dengan informasi yang 

bersngkutan dengan foto itu, pada saat ini pengguna hashtag 
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merupakan cara yang terbaik jika hendak mempromosikan foto dalam 

Instagram. 

5. Profile, untuk melihat foto-foto yang sudah di upload ataupun di list 

dari siapa saja yang kita ikut (following) ataupun yang mengikuti kita 

(followers) dapat dilihat tab. 

6. Like and Comment, untuk menunjukkan ketertarikan pada sebuah foto, 

cukup dengan memberikan tanda suska (like) atau meninggalkan 

komentar (comment)  pada sebuah foto pengguna lain. 

7. Efek Foto, saat ini Instagram memiliki 21 efek yang dapat digunakan 

oleh pengguna pada saat mereka hendak menyunting sebuah foto. efek 

tersebut dari clarendon, gingham, moon, lark, reyes, juno, slumber, 

crema, Ludwig, aden, perpetua, amaro, mayfair, rise, Valencia, x-pro 

ll, sierra, willow, lo-fi, inkwell, hefe, Nashville. Selain itu pengguna 

juga bisa mengantur kecerahan, kontras, struktur, saturasi, hangat, 

warna, pudar, sorotan, vinyet, 36anatic36m, dan ketajaman pada 

sebuah foto.  

8. Kamera, foto yang diambil melalui akun Instagram dapat disimpan di 

dalam perangkat kita. penggunaan kamera melalui Instagram juga 

dapat langsung menggunakan efek – efek yang ada, untuk mengatur 

pewarnaan dari foto yang dikehendaki oleh pengguna.  

9. Instagram Story, dalam media sosial Instagram yang paling sering 

digunakan selain meng-upload video atau foto di dalam akun, di media 

sosial Instagram ini juga pengguna bisa membuat status mengenai 
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keberadan kita atau foto dan video yang ingin dijadikan status.  dalam 

instastory ini status akan menghilang setalah 24 jam dan dilengkapi 

dengan efek serta filter kamera yang beragam. 

Instagram memiliki beberapa fitur yang membuat penggunanya tertarik 

untuk mengunkan aplikasi ini sebagai media hiburan maupun sebagai media 

promosi bisnis, dan bahkan menjadi eksistensi diri bagi penggunanya. Dari 

beberapa fitur yang ada di Instagram, instastory yang paling banyak digemari 

dan memliki banyak kegunaan dari live ( siaran langsung), membuat boomerang, 

dan lain-lain. dan di dukungnya efek-efek yang lucu dan menarik. 

E. Instagram Story  

 

Gambar 2. 2 Instagram Story 

Untuk mendorong pengguna agar membuat dan menshare content lebih 

banyak lagi pada platform, Instagram telah mengumungkan insta story, yaitu 

sebuah fitur yang memungkinkan pengguna mengirim foto dan video yang 

menghilangkan setelah 24 jam. Fitur ini seperti snapchat story, fitur snapchat 

yang di perkenalkan pada 2013. 
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Cara kerja Instagram story muncul pada bar bagian atas feed anda, dan 

semua akun instgram dapat menshare stories mulai dari teman-teman anda 

hingga sampai akun popular favorit anda. untuk melihat stories seseorang, anda 

tinggal tap pada foto proful mereka, maka stories mereka akan muncul secara 

full-screen, dan kemudian akan muncul semua content yang mereka post dalam 

24 jam terakhir. Konten yang di play mulai dari yang terlama hingga yang baru, 

setelah anda melihat stories, anda dapat tap untuk kembali dan maju atau 

menggeser untuk melompat ke stories orang lain. Tidak seperti postingan biasa, 

Instagram stories tidak dapat dilike hanya di bisa berkomentar yang akan muncul 

pada kontak pesan pengguna dan memberikan icon yang sesuai apa instastory 

tersebutnya, icon yang akan muncul seperti love, menangis, tepuk tangan dan 

lain-lain. 

Cara membuat instastory, untuk membuat instastory, anda harus tap icon 

kamera pada sudut kita atas layar atau anda dapat swap ke kiri dari layar home 

Instagram.  

Saat kamera story terbuka anda dapat mengambil foto atau merekam video 

seperti yang ada lakukan biasanya di Instagram. Setelah merekam video atau 

mengambil foto, anda dapat menggunakan berbagi filter dan juga dapat 

menambahkan teks dan gambar dalam konten anda. 

Keuntungan Instagram story sendiri adalah bisa meningkatkan sharing. 

ketika Instagram muncul tahun 2010, fitur ini memiliki kemampuan mengubah 
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foto yang di basikan smartphone menjadi foto professional dengan berbagai 

filter dan editing tools.  

Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan semakin 

canggih. Instagram tidak ketinggal gaya atau ketinggal jaman mengenai 

pembaruan yang ada di aplikasi Instagram khusunya pada instastory. Pada 

instastory sekarang kita dapat melakukan live atau siaran langsung, efek cahaya 

yaitu dari efek oslo, lagos, Melbourne, Jakarta, abu dhabi, Buenos aires, new 

York, Jaipur, cairo, Tokyo, rio de  janeiro, dan ditambah lagi kita bisa 

menambahkan lokasi mengenai keradaan kita saat ini, mentions atau tag nama 

teman kita yang ada di instastory kita, memberikan hastag, memberikan 

keterangan jam, dan menambahkan atau menghiasnya dengan sticker yang lucu 

yang bisa disesuaikan dengan foto yang kita instastory. 

2.2.5.  Eksistensi Diri 

A. Pengertian Eksistensi Diri 

Kata eksistensi diri diartikan sebagai hal berada; keberadaan. Jika 

diaplikasikan dalam eksistensi diri yang digunakan dalam diri remaja untuk 

menggunakan media sosial sebagai cara untuk menunjukkan eksistensi diri. 

Eksistensi diri diartikan sebagai usaha individu dalam mendapatkan pengakuan 

oleh orang lain tentang keberadaan dirinya. Dengan menggunakan media sosial, 

setiap individu berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain tentang 

eksistensi dirinya. Banyak cara yang dilakukan oleh individu untuk 

mendapatkan pengakuan dari orang lain. 



40 
 

 
 

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistens 

berasal dari 40anati Inggris yaitu excitence; dari 40anati latinexistere yang 

berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan 40anati. Dari kata ex berarti 

keluar dan 40anati yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara 

40anatic40m40y, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki 

aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam 

menekankan bahwa sesuatu itu ada.  

Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa 

sebenarnya sesuatu  itu  seseuatu  dengan  kodrat  inherennya)  Lorens  (2005)  

Sementara  itu dalam menggunakan media sosial, seseorang memiliki motif atau 

latar belakang yang menyebabkan dia menggunakan media sosial. 

B. Struktur Eksistensi  

1. Ada di dunia (Dasein) 

adalah keseluruhan eksistensi manusia, bukan merupakan milik atau sifat 

seseorang. Sifat dasar dasein adalah keterbukaan dalam menerima dan 

memberikan respons terhadap apa yang ada dalam kehadirannya. Manusia tidak 

memliki eksistensi, terlepas dari dunia dan dunia tidak memiliki eksistensi 

terlepas dari manusia. Dunia manusia memiliki eksistensi meliputi : 

a. Umweit (dunia biologis,”lingkungan”), yaitu dunia objek di sekitas kita, 

dunia natural. akan tetapi umweit tidak diartikan sebagai dorongan semata, 

tetapi dihubungkan dengan kesadaraan diri manusia. 
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b. Mitweit (dunia bersam), yaitu dunia perhubungan antar manusia. di 

dalamnya terdapat perhubungan berupa interaksi manusiawi yang 

mengandung makna. 

c. Eigenwelt (dunia milik sendiri), yaitu kesadaran diri perhubungan diri dan 

secara khas hadir dalam diri manusia. 

2.  Ada melampaui dunia 

Analisis eksistensi mendekati eksistensi manusia dengan tidak memakai 

pandangan lain selain bahwa manusia ada di dunia, memiliki dunia, dan ingin 

melampaui dunia. Istilah melampaui/mengatasi dunianya dikenal juga dengan 

trasendensi yang merupakan karakteristik khas dari eksistensi manusia serta 

merupakan landasan bagi kebebasan manusia. 

Eksistensi memiliki arti yang berbeda dalam pemikiran filsafat dulu dan 

sekarang. Dalam filsafat abad pertengahan dan sesudahnya, eksistensi berarti 

adnya (that it is) dan dibedakna dari esensi (essential) yang berarti hakikat. 

Dalam filsafat skolastik, misalnya kalau ditanya apakah esensi manusi, maka 

dijawab : rasionalitas. Ini berarti bahwa rasionalitas atau akal budilah yang 

membuat manusia itu sendiri sebagi manusia. Sedangkan eksistensi dirumuskan 

sebagi apa yang membuat sesuatu itu ada secara nyata. 

4. Tahap – tahap eksistensi 

Tiap eksistensi memiliki cirinya yang khas. eksistensi dibagi menjadi tiga 

tahap yaitu : 
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1. Eksistensi Estetis, dalam tahap ini yang di pentingkan adalah 

kenikmatan hidup, seolah-olah hal itu dapat membahagiakan 

manusia. Tapi sesungguhnya, manusia dengan eksistensi setetis, 

batinnya kosong dam hidupnya menhenuhkan. Sifat hakiki 

eksistensi estetis ditandai peremehan norma-norma moral yang  

telah ditetapkan. Yang ada hanya keinginan menikmati seluruh 

pengalaman emosi dan nafsu. Manusia dengan eksistensi estetis 

memang mengejar hal-hal yang tak terbatas. Ia selalu terbuka bagi 

segala pengalaman emosi dan nafsu, dan membenci segala batasan 

yang memaksanya untuk memilih. 

2. Eksistensi Etis, manusia menerima norma-norma moral dan 

kewajiban-kewajiban, menerima peranan yang menentukan dari 

suatu hati dan dengan demikian memberikan bentuk dan 

konsistensi pada kehidupan. Perpindahan dari eksistensi etetis ke 

eksistensi etis ini digambarkan seperti orang yang meninggalkan 

nafsu-nafsu seksual yang bersifat sementara dan masuk ke dalam 

status perkawinan dengan menerima segala kewajibannya. Sebab 

perkawinaan adalah sutau institusi etis, suatu ungkapan dari 

kaidah-kaidah universal. Dalam tahap ini orang berpendapat 

bahwa apa yang sungguh-sungguh membahagiakan hidup ialah 

cita-cita yang luhur mengenai hidup. 
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3. Eksistensi religious, Perbedaanantara etis dengan religious adalah 

dimana orang langsung berusaha mencapai kebahagian dengan 

sang pencipta melalui ibadah. 

2.3.  Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti 

 dan Tahun 

Judul Hasil 

1. Dwi Syahnaz 

Hazisah(2015) 

Pengaruh Instagram 

Stories Terhadap 

Eksistensi Diri Di 

Kalangan Siswa-

Siswi Sman 1 

Makassar. 

Hipotesis dari peneliti adalah 

menolak H1 dan menerima H0, 

yang artinya menolak adanya 

pengaruh Instagram stories 

terhadap Eksistensi diri di 

kalangan siswa-siswi SMAN 1 

Makassar. 

Untuk melihat hubungan antara 

variabel X (Instagram stories) 

dengan variabel Y (Eksistensi 

diri) digunakan perhitungan 

Korelasi Spearman, untuk 

mengetahui hubungan antara 

Instagram stories dengan 

Eksistensi diri siswa-siswi 

SMAN 1 Makassar. Dengan 

adanya hubungan walau lemah 
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No. Nama Peneliti 

 dan Tahun 

Judul Hasil 

antara Instagram stories dengan 

Eksistensi diri, dapat di 

44anatic44 siswa-siswi tidak 

terlalu mementingkan 

penampilan  nya,  kepercayaan  

diri  nya,  dan  kepopuleran  nya. 

2. Ryan Melany 

Putri (2018) 

Instagram Story 

Sebagai Sarana 

Eksistensi Diri Bagi 

Mahasiswa Mercu 

Buana 

Berdasarkan  hasil  penelitian  

penulis  yang  di  uraikan  

mengenai  44anatic44m story 

sebagai  sarana  eksistensi  diri  

bagi  mahasiswi  Universitas  

Mercubuana,  bahwa dalam  

penggunaannya  setiap  key  

Informan  memiliki  keinginan  

untuk  berinteraksi dengan  

orang,  namun  tidak  secara  

langsung,  melainkan  lewat  

media  sosial  karna  ia merasa  

kurang  pede  saat  bertemu  

langsung  dan  karna  

kepribadiannya  yang  tidak 
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No. Nama Peneliti 

 dan Tahun 

Judul Hasil 

mudah  bergaul dengan orang. 

Dan dia suka  memposting 

kesehariannya di Instastory agar   

orang   lain   banyak   melihat   

kegiatan   yang   iya   lakukan   

dalam   bentuk mengekspresikan   

dirinya,   karna   ia   merasakan   

kepuasan   tersendiri   saat   telah 

mengupdate  instastory  itu  

membuatnya  kebiasaan  untuk  

mengupdate  lagi  dan  lagi 

hingga   akhirnya   berubah   

menjadi   kebutuhan,   karna   saat   

ia   tidak   mengupdate instastory  

ia  merasa ada  yang kurang 

apalagi  jika  moment tersebut 

sangat pas untuk direkam.  Ia  

pun  tidak  perlu  bertemu  orang    

secara  langsung  dengan  yang  

melihat instastorynya , karna ia 

bisa mengeluarkan ekspresi 
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No. Nama Peneliti 

 dan Tahun 

Judul Hasil 

secara bebas dimedia sosial tanpa 

takut orang memarahinya karna 

sosial media bersifat bebas. 

3. Nabilla Aprilia INSTAGRAM 

SEBAGAI AJANG 

EKSISTENSI DIRI 

(Studi Fenomenologi 

Mengenai Pengguna 

Instagram Sebagai 

Ajang Eksistensi Diri 

Pada Mahasiswa 

Ilmu Komunikasi 

Fisip Unpas) 

Dari penelitian tersebut kita 

dapat melihat eksistensi diri para 

pengguna 46anatic46m serta 

mengetahui kolerasi antara 

pengguna 46anatic46m dengan 

eksistensi dirinya 

 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

 

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini yaitu, 

mengenai pengaruh dari aplikasi media sosial berupa Instagram khususnya pada 

fitur Instagram stories yang memiliki dampak yang berbeda di bagi kalangan. Di 

mulai dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain itu juga, pengguna Instagram 

menujukan eksistensi diri bisa terjadi di berbagai kalangan untuk mencari ke 

populeran atau pengakuan dari pengguna lain dalam eksis di media sosial. Dalam 



47 
 

 
 

penelitian penulis saat ini hanya berfokus pada satu akun yaitu akun Instagram 

@Rachelvennya untuk mengetahui seberapa besar eksistensi diri Rachel dalam 

media sosial, yang dilihat dari pengikut (followers) pada akun Instagram tersebut. 

2.4.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran 

 

Model ini dimulai dari Teori Uses and Gratification yaitu tentang pengguna 

media sosial yang aktif untuk berinteraksi dengan khalayak dan mencari 

kepuasaannya dalam aktif menggunakan ke media sosial. Lalu turun ke media 

sosial yaitu sebuah media yang di akses mengunakan data internet 47anatic 

beberapa media sosial diantaranya ada aplikasi Instagram. Di dalam media sosial 

Instagram terdapat fitur Instagram stories yang memiliki isi pesan yang berupa 

pesan  non verbal dan verbal. Dengan adanya fitur Instagram stories memiliki 

dampak atau menimbulkan reaksi seseorangan yaitu salahsatunya pada eksistensi 

Teori Uses and Gratification 

Media Sosial 

Pengaruh Isi Pesan 

Instagram Stories 

(Variabel X) 

Eksistensi Diri 

(Variabel Y) 
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diri. Eksistensi diri disini yaitu mengenai keberadaan seseorang untuk dapat 

pengakuan dari orang lain. 

2.5.  Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk apakah suatu dugaan 

hipotensi tersebut sebaiknya diterima atau ditolak. Sugiyono (2015) Berdasarkan 

judul penelitian “ Pengaruh Isi Pesan Instagram Story pada Eksistensi Diri 

Rachelvennya (survey pada  followers akun Instagram @rachelvennya). 

1. Ho  

Tidak ada Pengaruh Isi Instagram stories dari akun @Rachelvennya 

terhadap eksistensi diri. 

 

2. H 

Adanya Pengaruh Isi Pesan Instagram stories dari akun @Rachelvennya 

terhadap eksistensi diri.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dan dilaksanakan oleh penulis dengan kurun 

waktu lebih dari sebulan, dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 

tahun 2019. 

3.2.  Desain Penelitian 

3.2.1.  Paradigma Penelitian 

Paradigma adalah cara pandang seseorang ilmuwan tentang sisi strategis 

yang paling menentukan nilai sebuah disiplin ilmu pengetahuan itu sendiri. 

Paradigma berhubungan erat dengan aliran-aliran dalam sebuah disiplin ilmu 

pengetahuan, dimana aliran-aliran ini memiliki pengikut-pengikut “49anatic” 

untuk memperjuangkan paradigm tersebut, sekaligus ikut mengembangkannya. 

(Bungin,2014:25). 

    Dalam penelitian kuantitatif/ positivisik, yang dilandasi pada suatu asumsi 

bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan, dan hubungan gejala bersifat 

kausal (sabab akibat), maka penelitian dapat melakukan penelitian dengan 

memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel 

yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigm penelitian 

(Sugiyono, 2017: 42)
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Paradigma Posotivisme memandang realitas/ gejala/ fenomena itu dapat 

diklasifikasikan, realtif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk 

menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis.( Sugiyono, 2016;8) 

Penulis dapat memhami dari pengertian positivistif yang berarti 

merupakan suatu paham yang dalam pencapaian kebenarnnya bersumber dan 

berpangkal pada kejadian yang benar-benar terjadi. 

3.2.2.  Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang akan diguankan penulis adalah 

pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mencari kebenaran secara objektif, 

empiris, sistematis dan terorganisir. Karena penelitian kuantitatif bersifat 

konkret yang dapat dikuantitaskan berupa angka, sehingga penelitian ini bersifat 

objektif yang hasilnya dapat digeneralisasikan terhadap populasi dan bisa 

ditafsirkan oleh semua orang. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Dengan demikian penelitian kuantitatif tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data hasil riset dianggap merupakan representasi dari 

seluruh populasi. (Kriyantono, 2010:55). 

Didalam penelitian kuantitatif, penulis dituntut untuk bersikap objektif dan 

memisahkan diri dari data. Artinya penulis tidak boleh membuat batasan konsep 
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maupun alat ukur data berdasarkan sekehendak hatinya sendiri. Oleh karena hal 

itu dalam hal analisis data pun, peneliti tidak boleh mengikutsertakan analisis 

data interpretasi yang bersifat subjektif. Karena itu digunakan uji statistic untuk 

menganalisis data. Secara umum, penelitian kuantitatif memiliki ciri sebagai 

berikut (Kriyantono, 2010:56) : 

1. Hubungan penulis dengan subjek : jauh, penulis menganggap bahwa 

realitas terpisah dan ada dliuar dirinya, karena itu harus ada jarak 

supaya objektif. 

2. Penelitian bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis, mendukung 

atau menolak teori. Data hanya sebagai sarana konfirmasi teori atau 

teori dibuktikan dengan data. 

3. Penelitian harus dapat digeneralisasikan, karena itu menuntut sampel 

yang representative dari seluruh populasi, operasionalisasi konsep serta 

alat ukur yang valid dan reliable. 

4. Prosedur penelitian rasional-empiris, artinya penelitian berangkat dari 

konsep-konsep atau teori-teori yang melandasinya.. 
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3.2.3  Metode Penelitian 

Pada penelitian ini penuilis memilih metode survey. Survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagat alat pengguna data yang pokok. (Singarimbun dan Efendi 

Sofian, 2015:3) 

Berdasarkan penjelaskan, menurut penulis metode survey adalah metode 

yang mengambil sampel dari sebuah populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan datanya. 

3.2.4.  Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini adalah eksplanasi (explanatory research) yang 

menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan 

hubungan, perbedaan atau pengaruh variable satu dengan variable yang lain. 

Karena itu penelitian ekspalanif menggunakan sampel dan hipotesisi. Untuk 

menguji hipotesis digunakan statistic inferensial. Beberapa pakar mengatakan 

format eksplanasi digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan 

teori. Juga dikatakan penelitian eksplanatif memiliki kredibilitas untuk 

mengukur, menguji hubungan sebab-akibat dari dua atau beberapa variabel 

dengan menggunakan analisis statistic inferensial. (Bungin, 2014 :46)  

3.3.  Populasi Dan Sampel  

3.3.1.  Populasi 

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
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yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Populasi di ambil dari dari data bulan April tanggal 13 tahun 2019  pada 

followers nya akun Instagram @rachelvennya yaitu 3,3 juta followers. 

3.3.2.  Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam 

melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam 

penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengetian dari 

sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:122), adalah “ sampling 

jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel”. 

Tehnik sampling adalah tehnik pengambilan sampel, untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai tehnik 

sampling yang digunakan. (Sugiyono, 2016:81). 

Salah satu metode yang digunakan untuk menggunakan jumlah sampel 

adalah menggunakan rumus Taro Yamane sebagai berikut : 
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Keterangan : 

n =   Jumlah sampel yang dicari. 

N =  Jumlah populasi 

e =      Batas toleransi kesalahan (error tolerance) (10%) 

Dalam menetukan besaran sampel dari jumlah populasi yang besar, 

peneliti menggunakan rumus Taro Yaman yakni sebagai berikut : 

               3.300.000 

n=    

           (3.300.000 x 0,01) + 1   

 

              3.300.000 

n= 

         1 +  33.000 

 

               3.300.000 

n= 

                  33.001 

= 99,99 

=  100 (Dibulatkan) 

 

Jadi hasilnya 99,99 dibulatkan  menjadi 100 sampel.  
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3.4.     Penarikan Sampel  

  
Teknik penarikan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penarikan sampel non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsut atau 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, 

sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, dan snowball. Dalam 

penelitian ini mmenggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu 

Sugiyono (2016 :82-85). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

kriteria : 

1. Memfollow @Rachelvennya 

2. Aktif menggunakan Instagram (selama 3 bulan terakhir) 

3. Sering comment dan like Instagram @Rachelvennya. 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya: 

3.5.1.  Data Primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan seacar lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek 

yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informasi yang berkenaan 

dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara 

langsung. 
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3.5.2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari 

dokumen-dokumen grafis seperti table, catatan, foto, dan lain-lain. 

3.6.  Operasional Variabel/Kategori atau Kategorisasi 

Menurut Heriyanto (2006:94) operasionalisasi variabel menjelaskan cara 

perlakukan untuk menimbulkan suatu gejala, mendeskripsikan suatu variabel 

baik mengenai ciri-cirinya maupun cara operasinya, mendeskripsikan ciri-ciri 

statis suatu objek. 

3.6.1.  Definisi Operasional 

Dalam sub bab ini berisi tentang pemahaman konseptual yang digunakan 

menurut penulis. Menurut Sugiyono (2012:78) Konseptual adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan penelitian untuk 

mengoperasikan konsep di lapangan. Adapun konseptual tersebut adalah :. 

1. Isi Pesan adalah wujud  pesan  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  isi  cerita  

dan  materi  yang ingin disampaikan kepada seseorang atau khalayak. Isi 

pesan bisa berupa tulisan maupun kode-kode yang mengartikan sebuah 

tanda pesan, misalnya saat seseorang memberikan tanda jempol pada 

sebuah makan, kode tersebut menandakan bahwa makanan itu enak. 

2. Instagram Stories adalah sebuah kisah atau catatan aktifitas keseharian 

pengguna pemilik akun Instagram stories untuk menunjuka ke khalayak 

mengenai aktifitasnya, hal ini bisa ditujukan melalui foto ataupun video. 
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3. Eksistensi Diri adalah suatu keadaan dimana seseorang ingin diakui dan 

dihargai oleh orang-orang di sekelilingnya. Eksisensi diri ini di wujudkan 

melalui unggahan dari foto ataupun video dari pemilik akun, agar 

mendapatkan pengakuan dari orang lain. 

3.6.2.  Variabel 

A. Variabel X, Pengaruh Isi Pesan Instagram Stories 

Variabel Dimensi Indikator 

Pengaruh Isi 

Pesan Instagram 

Stories 

Pesan Non Verbal 

 

 

 

 

a. Penyampaiannya tidak 

menggunakan kata-kata 

secara tidak langsung. 

b. Melakukannya melalui 

isyarat/menggunakan 

tanda yang dapat di liat 

seperti mimik wajah, 

tingkah laku, ekspresi dan 

gerak-gerik. 

Pesan Verbal a. Menyampaikan melalui 

kata-kata. 

b. Mengungkapkan perasaan 

emosi, pemikiran, gagasan 

mengenai sesuatu 

peristiwa. 
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Variabel Dimensi Indikator 

c. Mengunakan Bahasa, arti 

Bahasa disini adalah 

sebuah lambang yang 

orang bisa mengerti lalu 

berbagai makna. lambang 

Bahasa,  yaitu bisa 

menggunakan Bahasa 

verbal berupa ucapakn 

lisan, tulisam pada kertas 

ataupun elektronik. 

d. Mengunakan lambang, 

berupa barang, kejadian 

atau keadaan. 

 

 

Tabel 3. 1 Variabel X 
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B. Variabel Y, Eksistensi Diri 

Variabel Dimensi Indikator 

Eksistensi Diri Eksistensi Estetis a. Selalu terbuka bagi segala 

pengalaman emosi dan nafsu. 

b. Membenci segala batasan yang 

memaksanya untuk memilih. 

c. Meremehkan norma-norma 

yang sudah di tetapkan. 

Eksistensi Etis a. Menerima norma-norma moral 

dan kewajiban-kewajiban. 

b. Memberikan bentuk dan 

Konsistensi pada kehidupan. 

Eksistensi 

Religious  

a. .Berusaha untuk mencapai 

yang ia inginkan sesuai 

ajarannya. dan taat pada 

agama. 

 

 

Tabel 3. 2 Variabel Y 
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3.7.  Validitas dan Reliabilitas 

 3.7.1.  Validitas  

Validitas, adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin di ukur. (Priyatno, 2008:16). Validitas dengan 

ketepatan penggunaan indikator untuk menjelaskan arti konsep yang ingin 

diteliti. Validitas merupakan sesuatu yang ideal, artinya kita tidak mungkin dapat 

mencapai validitas absolute karena adanya kesenjangan antara konsep (yang 

bersifat abstrak) dengan indicator (yang merupakan pengamatan konkret). Pada 

pemilihan ini uji validitas menggunakan 30 sampel (Prasetyo & Jannah, 

2008:99). 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung  dengan 

r tabel. Nilai r tabel dapat dicari, dimana degree of freedom (df) = n – 2, dalam 

hal ini n adalah jumlah sampel. 

Catatan: 

R tabel = 30 (jumlah sampel) – 2 = 28 dengan alpha 0,05 dan dicocokan 

dengan tabel R Product Moment (0,05 ; 28) maka didapat nilai r tabel =  0,361 

Pada program SPSS pengujian yang digunakan penulis untuk uji validitas 

adalah menggunakan correlation item-Total Correlation. Analisis ini dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan 

melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi. 

Correlation item-Total Correlation dapat dicari dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. ( Priyatno, 2008:18-22) : 
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Keterangan: 

r𝑖𝑥   = koefisien korelasi item total. 

𝑖   = skor item. 

𝑥   = skor total. 

𝑛 = banyaknya subjek. 

Pengujianya menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. 

Criteria pengujianya adalah sebagai berikut : 

- Jika r hitung ≥ r table  (uji 2 sisi dengan  sig 0,05) maka instrument atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid) 

- Jika r hitung < r table (uji 2 sisi dengan sig 0,05) maka instrument atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 
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A. Hasil Uji Validitas Variabel X ( pengaruh isi pesan) 

 

Variabel X 

 

Pernyataan rHitung rTabel Keterangan 

Pengaruh Isi 

Pesan 

1 0,483 0,361 Valid 

2 0,694 0,361 Valid 

3 0,653 0,361 Valid 

4 0,563 0,361 Valid 

5 0,504 0,361 Valid 

6 0,676 0,361 Valid 

7 0,595 0,361 Valid 

8 0,552 0,361 Valid 

9 0,473 0,361 valid 

10 0,331 0,361 Tidak Valid 

11 0,613 0,361 Valid 

12 0,419 0,361 Valid 

Tabel 3. 3 Uji Validitas Variabel X 

Pada tabel diatas, hasil pengujian validitas untuk variabel pressure  (X) dapat 

diketahui bahwa dari 12 pernyataan variabel X terdapat 1 pernyataan yang tidak 

valid, karena nilai rHitung kurang dari nilai rTabel sebesar 0,70  dan 11 pernyataan 

valid karena nilai rHitung lebih besar dari  rTabel sebesar 0,70 sehingga 11 

pernyataan ini dinyatakan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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B. Hasil Uji Validitas Variabel Y (eksistensi diri) 

 

Variabel Y 

 

Pernyataan rHitung rTabel Keterangan 

Eksistensi Diri 1 0,431 0,361 Valid 

2 0,473 0,361 Valid 

3 0,374 0,361 Valid 

4 0,125 0,361 Tidak Valid 

5 0,458 0,361 Valid 

6 0,241 0,361 Tidak Valid 

7 0,432 0,361 Valid 

8 0,517 0,361 Valid 

9 0,644 0,361 valid 

10 0,634 0,361  Valid 

11 0,672 0,361 Valid 

12 0,665 0,361 Valid 

13 0,639 0,361 Valid 

Tabel 3. 4 Uji Validitas Variabel Y 

Pada tabel diatas, hasil pengujian variabel pressure  (Y) dapat diketahui 

bahwa hasil dari 13 pernyaataan variabel Y terdapat 2 pernyataan yang tidak valid 

karena nilat rHitung kurang dari rTabel sebesar 0,70. Dan 11 pernyataan valid 

karena memiliki rHitung lebih besar dari rTabel sebesar 0,70. Sehingga 11 

pernyataan ini dinyatakan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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3.7.2.  Reliabilitas  

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan.(Singarimbun, 2006:140). 

Reliabilitas berkaitan dengan keterandalan suatu indicator. Informasi yang ada 

di indicator ini tidak berubah-ubah, atau yang disebut dengan konsisten. Artinya, 

bila suatu pengamatan dilakukan dengan suatu perangkat ukur yang sama lebih 

dari satu kali, hasil pengamatan itu (seharusnya) sama. Bila tidak sama perangkat 

perangkat alat ukur tersebut tidak reliable. (Prasetyo & Jannah, 2008:104). 

Dalam uji reliabilitas ini, penulis menggunakan metode Alpha 

(Cronbach’s). rumus reliabilitas dengan metode ini menurut Arikunto, 2002 

yang dikutip oleh Priyatno (2008:25) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen. 

k = banyaknya butir pertanyaan. 

∑𝜎𝑏
2  = jumlah varian butir. 

𝜎1
2 = varian total. 

Pada penelitian ini, uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, 

artinya instrument dapat dikatan reliable, bila nilai alpha lebih besar dari r kritis 

product moment. 
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A. Hasil Uji Reliabilitas Variabel  X (pengaruh isi pesan) 

 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

       Reliability Statistics 

 

Cronbach's Alpha N of Items 

.771 12 

Tabel 3. 5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel  X 

Berdasarkan dari table diatas, nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,771 yang 

jumlahnya  >  rTabel yaitu 0,70. Maka variabel X dikatakan reliable atau konsisten.  

B. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (eksistensi diri)  

 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.704 13 

Tabel 3. 6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y 

Berdasarkan dari table diatas, nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,704 yang 

jumlahnya  >  rTabel yaitu 0,70. Maka variabel Y dikatakan reliable atau konsisten. 

3.8.  Teknik Analisis Data  

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik 

analisis kuantitatif diskriptif statistik.(Sugiyono 2017 : 147) menjelaskan bahwa : 

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalasi 

3.8.1 Koefisien Korelasi Product Moment Pearson  

Pada penelitian iini, peneliti menggunkan analisi hubungan (asosiatif) 

Analisis hubungan adalah analisi yang menggunakan uji statistik inferensial dengan 

tujuan untuk melihat derajat hubungan diantara dua atau lebih dari dua variabel. 

Kekuatan hubungan yang menunjukan derajat hubungan ini disebut koefisen 

asosiasi (korelasi). Nilai koefiseien korelasi ini adalah : 
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Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

Kurang dari 0,20 Hubungan rendah sekali, lemes sekali 

0,20 – 0,39 Hubungan rendah tapi pasti  

0,40 – 0,70 Hubungan yang cukup berarti 

0,71 – 0,90 Hubungan yang tinggi kuat 

Lebih dari 0,90 

Hubungan yang sangat tinggi, kuat sekali, dapat 

diandalkan 

Tabel 3. 7 Nilai koefisien korelasi 

Untuk mengetahui tingkat hubungan isi pesan Instagram stories terhadap 

eksistensi diri, penulis menggunakan rumus koefisien korelasi pearson’s 

correlations. 

Analisis hubungan (kolerasi) adalah suatu bentuk analisis data dalam 

oenlitian yang  bertujuan untu mengetahuikekuatan atau bentuk arah hubungan di 

antara dua variabel atau lebih dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel 

yang satu (variabel bebas) terhadap variabel lainnya (variabel terikat). 

 

Keterangan: 

r =  Koefisien korelasi Pearson’s Product Moment 

N =  Jumlah individu dalam sampel 

X =  Angka mentah untuk variabel X 

Y =  Angka mentah untuk variabel Y 
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3.8.2. Regresi 

Dalam penelitian ini menggunakan analisi regresi . Analisis regresi adalah 

analisi persamaan garis yang di peroleh berdasarkan perhitngungan-perhitungan 

statistika, umumnya disebut model, untuk bagaimana perbedaan sebuah variable 

mempengaruhi variabel lain. (Bungin, 2014: 232). 

                                             

 Keterangan : 

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X  = Variable indenpenden 

 A = Konstanta (nilai Y’ apabila X=0) 

 B = Koefisien Regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 

 

3.9.  Uji Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel hipotesis ini di uji t pada taraf signifikan (a) 0,05 seacar 

dua arah. Kemudian diambil keputusan tentang diterima atau ditolaknya. 

Hipotesis no (H0) dengan cara membandingkan keputusan t hitung dan tabel 

dengan batasan sebagai berikut (Rinaldi, 2017 : 37) :  

a. Jika Thitung < Ttabel atau nilai signifikan (sig) > 0,05 maka H0 

diterima. 

b. Jika Thitung > Ttabel atau nilai signifikan (sig) < 0,05 maka H0 

ditolak dan H1 diterima.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1.  Gambaran Umum Subyek Penelitian 

4.1.1.  Sejarah Media Sosial  Instagram  

                          

Gambar 4. 1 Media Sosial  Instagram 

 Instagram (juga disebut IG atau Insta), adalah sebuah aplikasi berbagi foto 

dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, 

menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, 

termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah 

memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera 

kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 

yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak. 

Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau iPod Touch versi apapun 

dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbaru. Telepon genggam Android apapun 

dengan sistem operasi versi 2.2 (Froyo) ke atas, dan Windows Phone 8. Aplikasi ini 

dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play.  

Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa Facebook setuju mengambil 

alih Instagram dengan nilai sekitar $1 miliar 
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Perusahaan Burbn, Inc. berdiri pada tahun 2010, perusahaan teknologi startup 

yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam. Pada 

awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 

peranti bergerak, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike Krieger 

memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka 

mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka 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 iPhone yang 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 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, seperti polaroid di dalam tampilannya. Sedangkan untuk 

kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara kerjanya 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. Oleh karena itulah Instagram 

merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. 
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Sistem sosial di dalam Instagram adalah dengan menjadi mengikuti akun 

pengguna lainnya, atau memiliki pengikuti Instagram. Dengan demikian 

komunikasi antara sesame pengguna Instagram sendiri dapat terjalin dengan 

memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh 

pengguna lainnya. Pengikuti juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana 

jumlah tanda suka dari para pengikut sengat 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 mereka 

yang juga menggunakan Instagram melalui jejaring sosial seperti Twitter dan juga 

Facebook. https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram#Burbn,_Inc. 

4.1.2.  Rachel Vennya 

 

                                  

Gambar 4. 2 Intragram Rachel Venya 

Memiliki nama panjang Rachel Vennya Roland, Lahir di Jakarta, 23 

September 1995. Merupakan seorang selebriti sosial media Instagram asal 

Indonesia Sekarang Rachel telah menjadi seorang ibu dari Xabiru dan seorang istri 

bagi Okin atau Niko Alhakim.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram#Burbn,_Inc
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Nama Rachel dikenal berawal dari perceraian kedua orangtuanya, Rachel 

berusaha bangkit untuk memperbaiki kehidupannya bersama sang ibu. Ia kemudian 

memutuskan untuk mulai mencoba untuk berjualan online. Ia pernah menjadi make 

up artis dengan bayaran 200 ribu Rupiah setiap kali booking. Untuk jualan online, 

ia mulai memulai bisnis tersebut dengan menjual obat pelangsing. Tak lama 

kemudian ia meminum jamu yang diberikan oleh ibunya untuk melangsingkan 

badan. Jamu resep dari ibunya itu pun manjur dan membuat badannya menjadi 

langsing, yang diberi nama Slim Beauty Product. Melihat perubahan penampilan 

Rachel, banyak teman-temannya yang tertarik. Rachel melihat peluang dari hal 

tersebut. Lalu ia membuat pil dari resep jamu ibunya itu dan menjualnya kepada 

orang lain.  

Selain itu, Rachel Vennya dan Niko Alhakim atau Okin adalah pasangan 

selebgram yang menjadi idaman para kaum wanita karena selalu memamerkan 

kemesraan di media sosial dengan relationship goals-nya. Bukan hanya kemesraan 

saja, Rachel Vennya dan Okin pun sering memamerkan kegiatan jalan-jalan alias 

traveling mereka ke sejumlah negara di Eropa, Jepang, Thailand, Singapura, dan 

belum lama ini Rachel Vennya dan Niko Alhakim juga pergi ke Turki dan Santorini. 

Santorini terkenal dengan pemandangannya yang indah dan cocok untuk bulan 

madu atau honeymoon. Jadi tak heran jika Rachel Vennya dan Niko Alhakim selalu 

menjadi sorotan karena keduanya dijuluki Goals Relationship.  

Di bulan Agustus 2016, Niko Alhakim melamar Rachel Vennya dengan 

begitu romantis hingga video lamaran Rachel Vennya ini langsung menjadi viral. 

Terlihat pada channel Youtube, Rachel Vennya mengunggah video yang 
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memperlihatkan Niko yang melamarnya di kawasan Kemang dengan bunga-bunga 

mawar betaburan dan balon-balon helium. Video tersebut diberi hastag 

#weddingproposalrachelniko dan sudah ditonton oleh jutaan orang 

Pernikahan Rachel Vennya dan Niko Alhakim digelar dengan sangat mewah 

bak raja dan ratu dari putri dongeng. Pernikahan Rachel dan Okin bertemakan putri 

dan pengeran ala fairytale. Keduanya menjelma jadi sosok pasangan pengantin 

yang sangat cantik dan tampan di hadapan para tamu undangan. Keduanya 

mengenakan pakaian layaknya raja dan ratu di istana megah. Sebelum pesta 

pernikahannya digelar, Rachel Vennya dan Niko Alhakim sudah melangsungkan 

akad nikah pada tanggal 7 Januari 2017 di Royal Tulip Gunung Geulis Resort & 

Golf, Bogor, Jawa Barat. Rachel Vennya dan Niko Alhakim dinyatakan sah 

menjadi pasangan suami istri setelah melangsungkan ijab qobul dengan 

pemandangan indah diatas bukit. Resepsi pernikahan mewah Rachel Vennya dan 

Niko Alhakim digelar pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2017 di Gedung Balai 

Sudirman, Jakarta. Pernikahan pasangan selebgram ini dihadiri oleh para 

selebgram, artis dan teman-teman dekat mereka seperti Omar Daniel, Julian Jacob 

hingga Aron Ashab. Para undangan pun harus mengantri panjang untuk 

memberikan ucapan selamat buat Rachel Vennya dan Niko Alhakim di atas 

pelaminan.  

Akhir tahun 2017 lalu, tepatnya pada 12, Desember 2017. Rachel melahirkan 

anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki dan di berikan nama Xabiru Oshe 

Alhakim, Yang sekang sudah berusia 2 tahun  5 bulan. 
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Rachel Vennya sendiri adalah seorang pengusaha muda wanita yang sukses. 

Awal kesuksesan Rachel Vennya dalam berbisnis dimulai ketika ia membuka usaha 

online shop dengan menjual jamu atau pil penurun berat badan yang bernama Slim 

Beauty Product. Sehingga sekarang nama Rachel terus meroket di public dengan 

presentasi yang diberikan berupa dari ia lulus di dunia perkuliahan bersama sang 

suami, memiliki anak yanmg super lucu, rumah yang unik dan mewah, dan 

memiliki usaha yang hitz atau laku keras di pasaran. Yakni usaha kulier berupa sate 

taichan goring dan rumah sedep.  

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1  Gambaran umum Sampel 

Data hasil penelitian diperoleh melalui kuesioner yang telah diisi oleh 100 

(seratus) followers akin Instagram @Rachelvennya dengan kriteria sebagai berikut: 

1.  memfollow akun Instagram @Rachelvennya. 

2. Aktif menggunakan Instagram selama 3 bulan. 

3. Sering comment dan like akun Instagram @Rachelvennya 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, followers Instagram 

@Rachelvennya memiliki karakteristik yang berbeda – beda, untuk mempermudah 

penelitian responden dikelompokan menurut jenis kelamin, usia, dan pekerja. 

Berikut table karakteristik dan penjelasannya. 
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4.2.2  Identifikasi Responden 

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia dan 

pekerjaan. Karakteristik responden sangat penting untuk diketahui dan disajikan 

dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi mengenai keadaan subjek yang 

diteliti serta memberikan informasi tentang deskripsi statistic yang menjelaskan 

presentase responden meliputi jenis kelamin, usia dan pekerjaan untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam data demografi berikut : 

 

Jenis Kelamin 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

laki - laki 17 17.0 17.0 17.0 

perempuan 83 83.0 83.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  
 

Tabel 4. 1 Jenis Kelamin 

Dari tabel di atas dapat dilihat dari jumlah 100 responden pada followers akun 

Instagram @rachelvennya yang menjadi sampel penelitian. responden yang 

memiliki jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada responden laki – laki, 

dengan total sebesar 83 responden atau 83,0 %. 
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Usia 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative Percent 

Valid 

15-20 16 16.0 16.0 16.0 

21-25 78 78.0 78.0 94.0 

26-30 6 6.0 6.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 2 Usia 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari total 100 responden pada followers 

akun Instagram @rachelvennya yang menjadi sampel, usia respon dengan 

presentasi terbanyak adalah 22 tahun dengan total 31 responden atau 31,0 %. 

 

Pekerjaan 
 

 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulativ

e Percent 

Valid 

pelajar 9 9.0 9.0 9.0 

mahasiswa 43 43.0 43.0 52.0 

bekerja 48 48.0 48.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 3 Pekerjaan 

 

Berdasarkan table diatas dapat dilihat dari 100 responden pada followers akun 

Instagram @rachelvennya yang menjadi sampel, ststus responden dengan 

presentasi terbanyak adalah bekerja dengan total 48 responden atau 48,0 %. 
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A. Pengaruh Isi Pesan (X) 

 

X1 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai  

isyarat dalam hal berkomunikasi 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 3 3.0 3.0 6.0 

setuju 31 31.0 31.0 37.0 

sangat setuju 63 63.0 63.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 4 Pernyataan X1 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 3 orang atau 3% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setujuh yaitu 31 orang atau 31%, hal ini disebabkan karena melihat  

Rachel menggunakan bahasa isyarat saat berkomunikasi. Dalam tabel ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel melakukan isyarat saat 

berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan 63 orang atau 63% responden, 
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X2 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai  

ekspresi emosi  

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 4 4.0 4.0 10.0 

setuju 38 38.0 38.0 48.0 

sangat setuju 52 52.0 52.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 5 Pernyataan X2 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 6 

orang atau 6%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 4 orang atau 4% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 38 orang atau 38% hal ini disebabkan karena melihat 

ekspresi emosinya Rachel di Instagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui 

bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya 

menyatakan sangat setuju bahwa Rachel menunjukan ekspresi emosinya di 

Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 52 orang atau 52 % responden. 
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X3 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai  

ekspresi marah. 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 9 9.0 9.0 9.0 

tidak setuju 9 9.0 9.0 18.0 

setuju 26 26.0 26.0 44.0 

sangat setuju 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 6 Pernyataan X3 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 9 

orang atau 9%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 9 orang atau 9% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 26 orang atau 26% hal ini disebabkan karena melihat 

ekspresi marahnya Rachel di Instagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui 

bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya 

menyatakan sangat setuju bahwa Rachel menunjukan ekspresi marahnya di 

Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 56 orang atau 56 % responden. 
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X4 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai 

 gerakan tubuh. 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 1.0 1.0 1.0 

tidak setuju 7 7.0 7.0 8.0 

setuju 31 31.0 31.0 39.0 

sangat setuju 61 61.0 61.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 7 Pernyataan X4 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 1 

orang atau 1%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 7 orang atau 7% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 31 orang atau 31% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel melakukan gerakan tubuh diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel melakukan gerakan tubuh 

didalam Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 61 orang atau 61,% 

responden.  
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X5 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai berbicara 

langsung ke khalayak 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 2 2.0 2.0 2.0 

setuju 36 36.0 36.0 38.0 

sangat setuju 62 62.0 62.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 8  Pernyataan X5 

 

Berdasarkan tabel diatas, pernyataan sangat tidak setuju sebesar 2 orang atau 

2%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram storiesnya. 

Kemudian pernyataan tidak setuju, tidak ada yang memilih oleh responden karena 

tidak ada yang melewatkan Instagram storienya Rachel. Lalu ada beberapa orang 

yang menyatakan setuju yaitu 36 orang atau 36% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel  berbicara langsung oleh khalayak di Instagram storiesnya. Dalam tabel ini 

dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel melakukan komunikasi 

langsung dengan khalayak di Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 62 

orang atau 62,% responden. 
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X6 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai perasaan 

emosi 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 8 8.0 8.0 14.0 

setuju 34 34.0 34.0 48.0 

sangat setuju 52 52.0 52.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 9 Pernyataan X6 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 6 

orang atau 6%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 8 orang atau 8% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 34 orang atau 34% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengungkapkan perasaan emosi diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini 

dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel mengungkapkan perasaan 

emosinya didalam Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 52 orang atau 

52% responden.  
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X7 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai perasaan 

marah   

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 8 8.0 8.0 8.0 

tidak setuju 13 13.0 13.0 21.0 

setuju 23 23.0 23.0 44.0 

sangat setuju 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 10 Pernyataan X7 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 8 

orang atau 8%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 13 orang atau 13% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 23 orang atau 23% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengungkapkan perasaan marahnya diInstagram storiesnya. Dalam tabel 

ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun 

Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel 

mengungkapkan perasaan marahnya didalam Instagram storiesnya. Hal ini 

dibuktikan dengan 56 orang atau 56% responden.  
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X8 

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai peristiwa 

penipan tentang barang endorsenya 

 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 

tidak setuju 9 9.0 9.0 16.0 

setuju 28 28.0 28.0 44.0 

sangat setuju 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 11 Pernyataan X8 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 7 

orang atau 7%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 9 orang atau 9% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 28 orang atau 28% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel menceritakan peristiwa penipuan tentang barang endorsenya diInstagram 

storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang 

mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa 

Rachel mengungkapkan perasaan emosinya didalam Instagram storiesnya. Hal ini 

dibuktikan dengan 56 orang atau 56% responden.  
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X9  

Saya melihat Instagram stories dari akun @Rachelvennya mengenai suatu 

gagasan pemikiran yang membangun motivasi 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 

tidak setuju 2 2.0 2.0 7.0 

setuju 24 24.0 24.0 31.0 

sangat setuju 69 69.0 69.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 12 Pernyataan X9 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 5 

orang atau 5%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 2 orang atau 2% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 24 orang atau 4% hal ini disebabkan karena melihat Rachel 

mengungkapkan suatu gagasan pemikiran yang membangun motivasi diInstagram 

storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang 

mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa 

Rachel mengungkapkan suatu gagasan pemikiran yang membangun  motivasi 

didalam Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 69 orang atau 69% 

responden.  
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X10 

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya menggunakan 

handphone untuk menunjukan sebuah chat 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 7 7.0 7.0 7.0 

tidak setuju 7 7.0 7.0 14.0 

setuju 30 30.0 30.0 44.0 

sangat setuju 56 56.0 56.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 13 Pernyataan X10 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 7 

orang atau 7%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 7 orang atau 7% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 30 orang atau 30% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel menggunakan handphone untuk menunjukan sebuah chat diInstagram 

storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang 

mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa 

Rachel menggunakan handphone untuk menunjukan sebuah chat diInstagram 

storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 56 orang atau 56% responden.  
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X11 

 Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya menggunakan 

property untuk promosi 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 4 4.0 4.0 4.0 

tidak setuju 3 3.0 3.0 7.0 

setuju 21 21.0 21.0 28.0 

sangat setuju 72 72.0 72.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 14 Pernyataan X11 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 4 

orang atau 4%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 3 orang atau 3% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 21 orang atau 21% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel menggunakan property untuk promosi diInstagram storiesnya. Dalam tabel 

ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun 

Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel menggunakan 

property untuk promosi diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 72 orang 

atau 72% responden.  
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B. Eksistensi Diri (Y) 

 

Y1 

Saya melihat instagran stories dari akun @rachelvennya mengenai 

pengalaman emosi 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 

tidak setuju 6 6.0 6.0 11.0 

setuju 39 39.0 39.0 50.0 

sangat setuju 50 50.0 50.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 15 Pernyataan Y1 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 5 

orang atau 5%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 6 orang atau 6% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 39 orang atau 39% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengenai pengalaman emosi diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel mengenai pengalaman 

emosi diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 50 orang atau 50% 

responden.  
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Y2 

Saya tidak pernah melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya 

mengenai paksaan untuk membeli barang yang dipromosikan 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 1 1.0 1.0 7.0 

setuju 21 21.0 21.0 28.0 

sangat setuju 72 72.0 72.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 16 Pernyataan Y2 

  

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 6 

orang atau 6%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 1 orang atau 1% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 21 orang atau 21% hal ini disebabkan karena tidak pernah 

melihat Rachel memaksa untuk membeli barang yang diendorsnya melalui 

Instagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar 

followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat 

setuju bahwa Rachel tidak pernah memaksa followersnya untuk membeli barang 

yang diendorsnya melalui Instagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 72 orang 

atau 72% responden.  
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Y3 

Saya tidak melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya yang 

meremehkan norma agama 

 

 Frequ

ency 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 5 5.0 5.0 5.0 

setuju 25 25.0 25.0 30.0 

sangat setuju 70 70.0 70.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 17 Pernyataan Y3 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 5 

orang atau 5%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju, tidak ada yang memilih oleh 

responden karena tidak ada yang melewatkan Instagram storienya Rachel. Lalu ada 

beberapa orang yang menyatakan setuju yaitu 25 orang atau 25%, hal ini 

disebabkan karena tidak melihat Rachel yang meremehkan norma agama 

diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar 

followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat 

setuju bahwa tidak ada yang melihat Rachel yang meremehkan norma agama 

diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 70 orang atau 70% responden.  
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Y4 

Saya tidak melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya yang 

meremehkan norma kesopanan 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 6 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 1 1.0 1.0 7.0 

setuju 21 21.0 21.0 28.0 

sangat setuju 72 72.0 72.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 18 Pernyataan Y4 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 6 

orang atau 6%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 1 orang atau 1% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya.. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 21 orang atau 21%, hal ini disebabkan karena tidak melihat 

Rachel yang meremehkan norma kesopanan diInstagram storiesnya. Dalam tabel 

ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun 

Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa tidak ada yang melihat 

Rachel yang meremehkan norma kesopanan diInstagram storiesnya. Hal ini 

dibuktikan dengan 72 orang atau 72% responden.  
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Y5 

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya mengenai norma 

moral beretika baik 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 2 2.0 2.0 5.0 

setuju 26 26.0 26.0 31.0 

sangat setuju 69 69.0 69.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 19 Pernyataan Y5 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 2 orang atau 2% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 26 orang atau 26% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengenai norma moral beretika baik diInstagram storiesnya. Dalam tabel 

ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun 

Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel melakukan 

norma moral beretika baik diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 69 

orang atau 69% responden.  
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Y6 

Saya  melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya mengenai  

perbuatan baik 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 2 2.0 2.0 2.0 

tidak setuju 2 2.0 2.0 4.0 

setuju 28 28.0 28.0 32.0 

sangat setuju 68 68.0 68.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 20 Pernyataan Y6 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 2 

orang atau 2%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 2 orang atau 2% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 28 orang atau 28% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel berbuat baik diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa 

sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya 

menyatakan sangat setuju bahwa Rachel berbuat baik diInstagram storiesnya. Hal 

ini dibuktikan dengan 68 orang atau 68% responden.  
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Y7 

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya mengenai 

konsistensi dirinya pada kehidupannya 

 

 Freque

ncy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 3 3.0 3.0 6.0 

setuju 26 26.0 26.0 32.0 

sangat setuju 68 68.0 68.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 21 Pernyataan Y7 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 3 orang atau 3% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 26 orang atau 26% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel konsisten pada kehidupannya diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel konsistens pada 

kehidupanya diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 68 orang atau 68% 

responden.  
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Y8 

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya mengenai ke 

taatanya pada agama 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 4 4.0 4.0 7.0 

setuju 31 31.0 31.0 38.0 

sangat setuju 62 62.0 62.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 22 Pernyataan Y8 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 4 orang atau 4% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 31 orang atau 31% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel taat pada agama diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui 

bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram @rachelvennya 

menyatakan sangat setuju bahwa Rachel taat pada agama diInstagram storiesnya. 

Hal ini dibuktikan dengan 50 orang atau 50% responden.  
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Y9 

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya yang mengikuti 

ajaran agama berupa sholat 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 4 4.0 4.0 7.0 

setuju 33 33.0 33.0 40.0 

sangat setuju 60 60.0 60.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 23 Pernyataan Y9 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 4 orang atau 4% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 33 orang atau 33% hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengikuti ajaran agama diInstagram storiesnya. Dalam tabel ini dapat 

diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun Instagram 

@rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa mengikuti ajaran agama berupa 

sholat diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 60 orang atau 60% 

responden.  
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Y10  

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya yang mengikuti 

ajaran agama berupa mengaji 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 3 3.0 3.0 6.0 

setuju 36 36.0 36.0 42.0 

sangat setuju 58 58.0 58.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 24 Pernyataan Y10  

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 3 orang atau 3% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 36 orang atau 36%, hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengikuti ajaran agama berupa mengaji diInstagram storiesnya. Dalam 

tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang mengikutin akun 

Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setuju bahwa Rachel mengikuti 

ajaran agama berupa mengaji diInstagram storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 58 

orang atau 58% responden.  
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Y11  

Saya melihat Instagram stories dari akun @rachelvennya yang mengikuti 

ajaran agama berupa kajian ceramah dari ustad 

 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 3.0 3.0 3.0 

tidak setuju 5 5.0 5.0 8.0 

setuju 29 29.0 29.0 37.0 

sangat setuju 63 63.0 63.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

Tabel 4. 25 Pernyataan Y11 

 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh pernyataan sangat tidak setuju sebesar 3 

orang atau 3%, hal ini disebabkan ada beberapa orang yang tidak melihat Instagram 

storiesnya. Kemudian pernyataan tidak setuju didapat sebesar 5 orang atau 5% 

dikarenakan melewatkan Instagram storiesnya. Lalu ada beberapa orang yang 

menyatakan setuju yaitu 29 orang atau 29%, hal ini disebabkan karena melihat 

Rachel mengikuti ajaran agama berupa kajian ceramah dari ustad diInstagram 

storiesnya. Dalam tabel ini dapat diketahui bahwa sebagian besar followers yang 

mengikutin akun Instagram @rachelvennya menyatakan sangat setujuh bahwa 

Rachel mengikuti ajaran agama berupa kajian ceramah dari ustad diInstagram 

storiesnya. Hal ini dibuktikan dengan 63 orang atau 63% responden.  
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C. Uji Korelasi 

 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independen 

(isi pesan Instagram stories) melalui analisis korelasi ini akan dicari pengaruh 

variabel independen dengan variabel dependen (eksistensi diri) 

Correlations 

 

 isi pesan 

instagram 

stories 

eksistensi 

diri 

isi pesan instagram 

stories 

Pearson 

Correlation 
1 .832** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 100 100 

eksistensi diri 

Pearson 

Correlation 
.832** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabel 4. 26Uji Korelasi 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis 

yaitu : nilai p value < a = 0.000 < 0,05 maka H0  dittolak kesimpulan H1 : berarti 

terdapat hubungan antara variabel X (Pengaruh isi pesan Instagram stories) dengan  

variabel Y (Eksistensi diri). Sedangkan tingkat kekuatan hubungan kedua variabel 

pada tingkat kuat dilihat dari nilai pearson correlationnya = 0.832 maka “ pengaruh 

isi pesan Instagram stories terhadap eksistensi diri (survey pada akun Instagram 

@rachelvennya) memiliki tingkat hubungan atau kekuatan yang tinggi. 
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D. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis  regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji 

pengaruh saru variabel bebas atau variabel  independen terhadap variabel terikat 

atau variabel dependen. Bisa skor variabel bebas diketahui maka skor variabel 

terikat dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk 

mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya.  

 

 

Model Summary 

 

Mode

l 

R R Square Adjusted 

R Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .832a .692 .689 .32837 

a. Predictors: (Constant), isi pesan instagram stories 

 

Tabel 4. 27 Uji Regresi Linear Model Summary 

 

Berdasarkan tabel 4.27,  model summary terlihat bahwa nilai R (Korelasi) 

adalah 0,832 yang berarti menunjukan pengaruh yang tinggi antara variabel X 

(independen) dengan variabel Y (dependen). Sedangkan nilai Rsquare yang 

diperoleh sebesar 0,692  atau sama dengan 69%. Keadaan ini menunjukan bahwa 

isi pesan Instagram stories memberikan kontribusi pengaruh sebesar 69% terhadap 

eksistensi diri. Sedangkan sebesar 31% lainnya dipengaruhi variabel lainnya, 
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Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .811 .186  4.356 .000 

isi pesan 

instagram 

stories 

.793 .053 .832 14.838 .000 

a. Dependent Variable: eksistensi diri 
 

 

Tabel 4. 28 Uji Regresi Coeffcients 

 

Berdasarkan tabel 4.28 coeffcients, pada bagian ini dikemukakan nilai 

konstanta (a) = 0,811 dan beta = 0,793.  Hal ini ditunjukan oleh besarnya koefisien 

regresi pada kolom B, dimana koefisien constant menggantikan a dan koefisien 

eksistensi diri menggantikan b dalam persamaan umum regresi linear sederhana 

dalam bentuk sebagai berikut : 

 

Y = a = bx 

Y =  0,811 + 0,793X 

Bertdasarkan model persamaan regresi yang diperoleh analisis regresi dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

- Konstanta sebesar 0,811 menyatakan bahwa jika variabel independen 

dianggap konstan, maka eksistensi diri sebesar 0,811 atau 81 % 
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- Koefisien regresi isi pesan Instagram stories (X) sebesar 0,793 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1 nilai isi pesan Instagram stories maka eksistensi 

akan meningkat sebesar 0.793 atau 79%. 

E. Uji Statistik T 

Uji statistik  T pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh atau 

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pengambilan keputusan uji T dapat dilihat dari perbandingan 

probabilitas (Sig) dengan taraf nyatanya (0,05) yaitu : 

- Jika nilai > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak 

- Jika nilai < 0,05 maka H0 ditolak dan  H1 diterima 

 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .811 .186  4.356 .000 

isi pesan 

instagram stories 
.793 .053 .832 14.838 .000 

a. Dependent Variable: eksistensi diri 

 

Tabel 4. 29 Tabel T 

Berdasarkan tabel diatas, pada kolom sig telah didapat nilai sig sebesar 0,000. 

Karena nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak H1 diterima yang berarti isi pesan 

Instagram stories  berpengaruh signifikan  terhadap eksistensi diri. 
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4.3  Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai implikasi teori 

terhadap penelitian. Teori yang penulis gunakan untuk penelitian ada 2 jenis teori 

yakni teori uses and gratification  dan teori inokulasi kedua teori ini dirasa erat 

kaitannya dengan penelitian karena adanya ke cocokan isi teori dengan kenyataan 

pada penelitian. Yang pertama mengimplikasikan teori uses and gratification. 

Penulis menggunakan teori Uses and Gratification adalah teori yang 

menjelaskann bahwa user memiliki media sebagai alat pemenuhan kebutuhan  

informasi. Kebutuhan informasi  meliputi pengetahuan, pengawasan atau 

pengamatan, pengalihan atau  hiburan, maupun kebutuhan alat identitas personal 

dan fungsi sosial. 

Pengguna media terdiri dari jumlah waktu yang digunakan dalam berbagai 

media jenis ini media yang dikonsumsi dan berbagai komunikasi antara individu 

konsumen media dengan isi media yang di konsumsi atau dengan media  secara 

keseluruhan. Tingkat dan pengguna media tersebut dapat dilihat dan diukur dari 

intensitas yaitu berupa pemahaman atau daya konsentrasi, penghayatan atau 

pemahaman dan frekuensi penggunaan media tersebut maupun durasi 

penggunaannya. Sedangkan eksistensi diri yaitu followers sebagai pengguna 

menunjukkan keberadaan dirinya dengan cara aktif secara dinamis dalam 

kehidupannya. Adanya suatu aktifitas karena manusia sadar akan keberadaanya di 

dunia. 
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Denagn aktifnya Rachelvennya di media sosial Instagram, memiliki pengukit 

atau followers yang cukup banyak dan hingga dikenal khalayak luas akun 

intagramnya. Rachelvennya sering membagiakan pengalaman atau kegiatan sehari 

– harinya lalu ia mengupload atau mempostingnya di akun Instagram memilikinya 

dan dilihat khalayak banyak. Hal yang dibuat Rachelvennya membuat followers 

suka dengan konten – konten yang ada di instgaramnya dan terus melihat Instagram 

storiesnya Rachelvennya di akunnya. 

Hubungan dari teori Uses and Gratification dengan penelitian ini adalah 

bahwa followers akun Instagram rachelvennya sebagai khalayak yang aktif memilih 

dan menggunakan media sosial Instagram sebagai media untuk berinteraksi, 

berbagai atau mendapatkan informasi dan sebagai wujud dari eksistensi diri 

rachelvennya tersebut aktif menggunakan Instagram storiesnya semakin eksis dan 

menunjukan keradaan Rachelvennya  didalam media sosial instagramnya. Dari 

hasil penelitian memperlihatkan adanya pengaruh isi pesan Instagram rachelvenya 

terhadap eksistensi dirinya dimedia sosial Instagram.  

Kemudian teori yang kedua atau teori untuk pendukung yaitu Teori Inokuasi 

memiliki William J. McGuire di tahun 1960an. Teori ini pendekatan dalam persuasi 

yang bertujuan agar orang –orang resisten terhadap argument persuasive yang 

dilakukan oleh orang lain. Mengenai pesan persuasi yang menghadirkan dua sisi 

argument ketika menyangkal sisi yang berlawanan.  
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Teori Inokulasi merupakan sebuah strategi untuk melindungi sikap agar tidak 

terjadi perubahan atau dengan kata lain untuk memberikan perlawanan terhadap 

pengaruh sikap. 

Hubungan dari teori inokulasi dengan penelitian ini adalah bahwa 

Rachelvennya harus siap dengan sikap – sikap followersnya agar tidak memicu ke 

salah pahaman antara Rachelvennya dengan followersnya.Untuk menghindari itu 

Rachelvennya haru mendahului tindakan balasan yang mungkin terjadi, sambil 

meyiapkan pesan inokulasi, argument yang akan diajukan followers harus 

diantisipasi dan cara melawannya juga harus dipersiapkan. Dengan cara seperti itu 

eksistensis diri Rachelvennya tetap terjaga dan selalu eksis serta disukai dengan 

khalayak luas khususnya pada followersnya. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini di laksanakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh isi pesan 

Instagram stories terhadap eksistensi diri (survey pada akun Instagram 

@rachelvennya). Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut  : 

1. Untuk melihat apakah ada pengaruh antara dua variabel digunakan Uji Korelasi 

untuk mengetahui tingkat hubungan antara isi pesan Instagram stories dengan 

eksistensi diri, dapat dilihat pada frekuensi isi pesan Instagram stories, dengan nilai 

pearson correlation adalah 0,832 yang berarti menunjukan pengaruh yang tinggi 

antara variabel X (independen) dengan variabel Y (dependen). Dan artinya isi pesan 

Instagram stories rachevennya mempengaruhi eksistensi dirinya atau menunjukan 

ke beradaan dirinya  didalam media sosial Instagram menurut pengikutnya 

(followers) @Rachelvennya. 

2.  Untuk Uji Regresi pada model summary dapat dilihat R (Korelasi) 0,832 nilai 

Rsquare yang diperoleh sebesar 0,692  atau sama dengan 69%. Keadaan ini 

menunjukan bahwa isi pesan Instagram stories memberikan kontribusi pengaruh 

sebesar 69% terhadap eksistensi diri. Sedangkan sebesar 31% lainnya dipengaruhi 

variabel lainnya.  
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3. Pada Uji T memperoleh nilai sig sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05 

maka H0 ditolak H1 diterima yang berarti isi pesan Instagram stories  berpengaruh 

signifikan  terhadap eksistensi diri rachelvennya. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis 

mengemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara 

lain : 

5.1.2  Saran Teoritis 

1. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan menambahkan 

beberapa variabel independen ataupun indikator yang dipakai agar memperoleh 

hasil yang lebih baik dari penelitian ini. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat meneliti tentang eksistensi 

diri didalam media sosialnya khususnya terhadap selebgram-selebgram yang ada 

diIndonesia yang memberikan dampak positif pada pengikutnya. 

3. Dengan perkembangan teknologi dizaman modern seperti ini, yang telah 

diketahui media sosial untuk berkomunikasi. Yang dimana sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat Indonesia khusunya di usia remaja  yang aktif dan gemar – 

gemarnya memainkan media sosial .  Diharapkan dengan aktifnya penggunaan 

media sosial Instagram masyarakat   memberikan hal positif yaitu untuk kemajuan 

teknologi di Negeri ini, hal ini diartikan bahwa mahasiswa semakin sadar akan 

teknologi yang semakin maju saat ini dan memanfaatkan atau menggunakan 

sebagai sarana mengekspresikan diri menunjukan keberaadan dirinya atau 
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eksistensi diri yaitu terbuka akan dunia luar dan mamupu aktif secara dinamis 

berinteraksi dengan dunianya, guna mencari dan berbagai informasi dalam media 

Instagram  sehingga bertambahnya pengetahuan serta rasa percaya diri dari   

followersnya rachelvennya. Dan sebagai selebgram  rachelvennya juga 

memberikan dampak positif untuk followersnya , agar memberikan wawasan yang 

baru yang bagus untuk dikalangan followersnya. 

5.2.2  Secara Praktis 

1. Untuk  pengguna media sosial khususnya media sosial Instagram, dalam fitur 

Instagram stories  atau instastory. Gunakanlah sebaik – baiknya  dan dapat 

menjadikan media sosial  tersebut bukan hanya untuk terlihat menarik tetapi 

menjadikan media soial tersebut sebagai  alat untuk berkomunikasi, mencari 

informasi dan   hiburan. 

2.  Pengguna media sosial juga   harus bijak  dan  memaafaatkannya  dengan hal 

positif. Khususnya saat menggunakan Instagram stories, pengguna harus memilih 

konten apa yang boleh dishare ke Instagram stories mana yang tidak boleh di share. 

Dan juga harus mengikutin norma -  norma yang berlaku dan mentaati hukum yang 

sudah ada, yaitu  dengan undang - undang ITE. 

3.  Dan, untuk  penggunanya juga harus selektif  dalam memilih dan menerima 

informasi yang ada di Instagram. selain itu, pengguna juga harus melihat konten – 

konten sesuai dengan usia mereka. 
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LAMPIRAN 1 
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LAMPIRAN 2 

 

 

Pernyataan 

Jawaban 

SS S TS STS 

Anda melihat Instagram Stories dari 

akun @Rachelvennya tentang gerakan 

tubuh. 

    

Anda melihat Instagram Stories dari 

akun @Rachelvennya mengenai 

ekspresi mimik wajah. 

    

Anda melihat Instagram Stories dari 

akun @Rachelvennya dengan Bahasa 

tidak langsung yaitu mengenai  

ekspresi mata. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai 

perasaan emosi. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai 

perasaan senang. 
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Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai 

perasaan sedih. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai 

suatu peristiwa penipuan. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai 

suatu peristiwa kejahatan. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

menjelekan agama. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melanggar norma hukum. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melanggar norma kesopanan.. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melanggar norma pendidikan. 
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Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melanggar norma kesusilaan. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya mengenai  

norma moral yang berasal dari hati 

nurani. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melakukan norma moral dari adat 

istiadat. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melakukan norma moral dari ideologi. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

melakukan norma hokum. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

membentuk konsistensi dirinya pada 

kehidupannya. 
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Apakah anda melihat dari akun 

@Rachelvenya mengenai ketaatannya 

pada agama. 

    

Apakah anda melihat Instagram Stories 

dari akun @Rachelvennya yang 

mengikuti ajaran agama, berupa sholat, 

mengaji. 
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LAMPIRAN 3 

Hasil Uji Validitas Variabel X (Isi Pesan Instagram Stories) 

 



 
 

xxvii 
 

Correlations 

 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

x

1 

Pearson Correlation 1 .411* .239 .232 .418* -.005 .103 

Sig. (2-tailed)  .024 .204 .218 .022 .977 .588 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

2 

Pearson Correlation .411* 1 .524** .275 .081 .333 .438* 

Sig. (2-tailed) .024  .003 .141 .670 .072 .016 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

3 

Pearson Correlation .239 .524** 1 .365* .129 .301 .540** 

Sig. (2-tailed) .204 .003  .048 .498 .106 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

4 

Pearson Correlation .232 .275 .365* 1 .629** .358 .150 

Sig. (2-tailed) .218 .141 .048  .000 .052 .428 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

5 

Pearson Correlation .418* .081 .129 .629** 1 .481** -.009 

Sig. (2-tailed) .022 .670 .498 .000  .007 .964 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

6 

Pearson Correlation -.005 .333 .301 .358 .481** 1 .425* 

Sig. (2-tailed) .977 .072 .106 .052 .007  .019 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

7 

Pearson Correlation .103 .438* .540** .150 -.009 .425* 1 

Sig. (2-tailed) .588 .016 .002 .428 .964 .019  

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

8 

Pearson Correlation .342 .347 .436* .278 .043 .143 .359 

Sig. (2-tailed) .064 .060 .016 .137 .822 .451 .051 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .000 .000 .152 .000 .309 .569** .250 



 
 

xxviii 
 

x

9 

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 .422 1.000 .097 .001 .183 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

1

0 

Pearson Correlation .230 .251 .176 .292 .102 .003 -.090 

Sig. (2-tailed) .222 .180 .353 .118 .590 .986 .636 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

1

1 

Pearson Correlation .224 .636** .312 .352 .273 .552** .418* 

Sig. (2-tailed) .233 .000 .093 .057 .144 .002 .022 

N 30 30 30 30 30 30 30 

x

1

2 

Pearson Correlation .203 .286 .084 .004 .135 .229 .291 

Sig. (2-tailed) .283 .126 .660 .984 .478 .223 .118 

N 30 30 30 30 30 30 30 

t

o

t

a

l

X 

Pearson Correlation .483** .694** .653** .563** .504** .676** .595** 

Sig. (2-tailed) .007 .000 .000 .001 .005 .000 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4  

Hail Uji Validitas Variabel Y (Eksistensi Diri) 
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Correlations 

 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 

y

1 

Pearson Correlation 1 .337 .068 -.211 .144 .093 .201 

Sig. (2-tailed)  .069 .719 .262 .449 .623 .287 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

2 

Pearson Correlation .337 1 .243 -.243 .244 -.144 .326 

Sig. (2-tailed) .069  .195 .196 .193 .446 .079 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

3 

Pearson Correlation .068 .243 1 .070 .152 .225 -.045 

Sig. (2-tailed) .719 .195  .715 .424 .231 .812 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

4 

Pearson Correlation -.211 -.243 .070 1 -.104 .136 .131 

Sig. (2-tailed) .262 .196 .715  .583 .474 .489 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

5 

Pearson Correlation .144 .244 .152 -.104 1 .030 .095 

Sig. (2-tailed) .449 .193 .424 .583  .877 .616 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

6 

Pearson Correlation .093 -.144 .225 .136 .030 1 .000 

Sig. (2-tailed) .623 .446 .231 .474 .877  1.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

7 

Pearson Correlation .201 .326 -.045 .131 .095 .000 1 

Sig. (2-tailed) .287 .079 .812 .489 .616 1.000  

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

8 

Pearson Correlation .213 .033 .161 -.031 .236 .219 .000 

Sig. (2-tailed) .258 .863 .397 .871 .209 .244 1.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

9 

Pearson Correlation .308 .061 .042 -.045 .089 .058 .000 

Sig. (2-tailed) .098 .751 .825 .814 .642 .762 1.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

1

0 

Pearson Correlation .187 .375* .141 .136 .030 -.154 .496** 

Sig. (2-tailed) .322 .041 .458 .474 .877 .417 .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

1

1 

Pearson Correlation .288 .219 .014 -.003 .114 -.148 .298 

Sig. (2-tailed) .123 .244 .943 .989 .549 .435 .109 

N 30 30 30 30 30 30 30 

Pearson Correlation .057 .168 .043 -.092 .453* .118 .190 

Sig. (2-tailed) .764 .374 .821 .630 .012 .535 .314 
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y

1

2 

N 30 30 30 30 30 30 30 

y

1

3 

Pearson Correlation -.055 .236 -.014 -.126 .320 .151 .183 

Sig. (2-tailed) .772 .210 .942 .509 .085 .425 .333 

N 30 30 30 30 30 30 30 

t

o

t

a

Y 

Pearson Correlation .431* .473** .374* .125 .458* .241 .432* 

Sig. (2-tailed) .018 .008 .042 .511 .011 .200 .017 

N 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5  
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Hasil Uji Reliabilitas Variabel X (isi pesan instgram stories) 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

  

.771 12 
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LAMPIRAN 6 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (eksistensi diri) 

 

 

Case Processing Summary 

 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.704 13 
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LAMPIRAN 7 

 Foto Tanggapan Responden terhadap Kuesioner 
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LAMPIRAN 8 

100 Responden followers akun Instagram  Rachelvennya 

 

 

Nama Nama Akun Instagram Jenis 

Kelamin 

Pendidikan Usia 

Ayu Ayusitti Perempuan Mahasiswa 21 

Siti nur w @aysitt_ Perempuan Mahasiswa 22 

Jelita Trianurvinola  Jelitavinola Perempuan Pekerja 22 

Popi septiani Popyseptiani_ Perempuan Mahasiswa 22 

Tika sugito Tikasugito Perempuan Mahasiswa 21 

Alyssa safitri 

adeanda 

Shashasafitri@gmail.com Perempuan Mahasiswa 23 

Alfiyah @muthma_f Perempuan Pekerja 22 

Mega jeanyta me6aaa Perempuan Mahasiswa 22 

Uke Nurjanah Uke3110 Perempuan Mahasiswa 24 

Helmi mawarni @helmimawarni Perempuan Pekerja 22 

Rahman @rahman_rmdhan Laki - Laki Mahasiswa 22 

Anayegi Anayegi Laki - Laki Mahasiswa 21 

Ayu S. A Ayusanissa Perempuan Pekerja 23 

rival n rivalnursem Laki - Laki Pekerja 24 

Pupe frami shela Hayselaa Perempuan Mahasiswa 23 

Dina ariska Ichaariska_ Perempuan Mahasiswa 23 

Siti nur w @aysitt_ Perempuan Mahasiswa 22 

M. Arif assafiq @safik_hernandes Laki - Laki Mahasiswa 21 

Wenda Wenda496 Perempuan Pekerja 28 

M. Arif assafiq @safik_hernandes Laki - Laki Mahasiswa 21 

Ratih aryani putri Copilotra_ Perempuan Mahasiswa 22 

Aditiya bestari  Aditiya bestari Laki - Laki Mahasiswa 22 

miranda  mirandadhnr Perempuan Pelajar 15 

Fegi widya astama Fegiast Laki - Laki Mahasiswa 21 

Achmad Pajar 

Sumarna 

Fajarachmad17 Laki - Laki Mahasiswa 23 

Renny Rererushardhiny Perempuan Pekerja 26 

Desy @dessyratnasarii Perempuan Mahasiswa 21 

Luna Lunamp Perempuan Mahasiswa 21 

Fatia Fatiaatadjoedin Perempuan Pekerja 20 

Fahtima Fahtimatadjoedin Perempuan Pekerja 21 

Vino Ravinoputra Laki - Laki Pekerja 21 



 
 

xxxvi 
 

Gina Ginaulfa_y Perempuan Pekerja 24 

Finca Fincaariyantii Perempuan Pekerja 25 

Indigo Digo_nm Laki - Laki Pekerja 25 

Yuni Iamsriwahyuni0710 Perempuan Pekerja 22 

Rahayu Rahayumaulidaa Perempuan Pekerja 22 

Donny Donnyarmiyanto_ Laki - Laki Pekerja 22 

Cindi Chindynabun Perempuan Mahasiswa 18 

Tuti alawiyah Tuti_ntik Perempuan Pekerja 25 

Fatur rahman Fatur_rahmnn Laki - Laki Pekerja 24 

Mesy Masyitaa_r Perempuan Mahasiswa 23 

Novi Noviessnty Perempuan Pekerja 25 

Eko ekojuniawan Laki - Laki Pekerja 28 

Dewi savira dewi.savira31 Perempuan Pelajar 17 

Andini Priyanita andini_priyanita Perempuan Mahasiswa 21 

aliffah zulayka aliffahzulayka Perempuan Pelajar 16 

Diamar dwi diyan 

fitri 

@ddd.f23 Perempuan Mahasiswa 22 

Mike rahmadya 

putri 

@mikerahmadya Perempuan Mahasiswa 22 

Desya azzahra Azzahradesya Perempuan Mahasiswa 21 

Soba evana Evana_soba Perempuan Mahasiswa 21 

Hana Hanayusmita Perempuan Pekerja 23 

Debby Debbytrianna Perempuan Pekerja 20 

Devi Devi_laban Perempuan Pekerja 20 

Sasa Misya_ss Perempuan Pekerja 24 

Asya Natasyafr Perempuan Pekerja 23 

Arista Bellaaristaaaa Perempuan Pekerja 22 

Oni Oniveronicazaen Perempuan Mahasiswa 21 

Ega Eghaafia_ Perempuan Pekerja 24 

Isna Isnanew2018 Perempuan Pekerja 25 

Fahti Fahtianura_ Perempuan Pekerja 23 

Saskiyah @saskiya_kiyah Perempuan Pekerja 22 

Intan Intanrcahya Perempuan Pekerja 24 

Siti fatimah @faatt_fatimah Perempuan Mahasiswa 20 

Jeny Jeawardh Perempuan Mahasiswa 23 

M raffly @mohammadraffly05 Laki - Laki Pelajar 15 

Uci 5.98 Perempuan Pekerja 25 

Lutfia noviyanti @itsmelutfiyah Perempuan Pekerja 20 

Ayu Ananda_ayuu Perempuan Pekerja 26 

Mustika bintang 

cahaya annisa 

@binky Perempuan Mahasiswa 22 

Kartika Kartikaliana5 Perempuan Pekerja 27 



 
 

xxxvii 
 

Intan melati @intanmelati_ Perempuan Pekerja 22 

Widya aryanti @wiwite2409 Perempuan Pekerja 22 

Difa  @diffdin Laki - Laki Mahasiswa 21 

Indah jayanti @indahsyrmnhn Perempuan Pekerja 22 

Fadhil @ahfadhil Laki - Laki Pekerja 23 

Anggi Septiani anggiseptiaani Perempuan Mahasiswa 22 

Qadarwati Ayu 

Lestari 

@qadarwatiayu Perempuan Mahasiswa 22 

Febiola bella 

mutiara 

Fmkristii Perempuan Pekerja 23 

Juliyanti J.yantii Perempuan Pekerja 22 

Fetti farida Feeyfrd Perempuan Pekerja 24 

dera Naderarfd Perempuan Mahasiswa 20 

Fitriana fitrianahanafi Perempuan Pekerja 23 

Ari wahyuni Wahyuniari12 Perempuan Mahasiswa 27 

Kahla Karimah kahlakarimah Perempuan Mahasiswa 22 

Herdini Ramadanti 

Septiani 

Herdiniii Perempuan Mahasiswa 21 

azkania azka.nfh Perempuan Pelajar 18 

Mahda Hamadaaulia Perempuan Mahasiswa 20 

Bebeng Nisabelladina Perempuan Mahasiswa 22 

Citra  Citrahusnul Perempuan Pekerja 22 

Evelyne Evelynefitriyani Perempuan Mahasiswa 22 

Selly Selly.nvn Perempuan Pekerja 23 

Vicky eka juliano  @ohpiki Laki - Laki Mahasiswa 22 

Ranisya kusuma 

wardhany 

Ranisyawardhany Perempuan Mahasiswa 24 

Isnani fitri s 

garingging 

Isnanisaragih Perempuan Mahasiswa 22 

Ziah Ziahfz_ Perempuan Pekerja 25 

Elfitra Elfitraputripripambudi Perempuan Pekerja 25 

Diah indriani Diahindrn Perempuan Pekerja 22 

Fyoni Fyonifirdantii Perempuan Pelajar 18 

Ditya Rahaditya99 Perempuan Pelajar 18 

Shelda zahira Sheldaa_sh Perempuan Pelajar 18 

Dina ayu Dinastbd Perempuan Pelajar 18 

Dwi wiga Dwiwiga Laki - Laki Pekerja 21 

 

 




