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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Era Globalisasi telah membawa dunia pada perkembangan teknologi 

yang sangat pesat. Informasi menjadi lebih mudah untuk diperoleh dengan 

melalui begitu banyak media yang serba canggih diantaranya adalah media 

sosial, dimana media sosial ini bisa dikatakan sebagai media saat ini 

berkembang. 

Orang-orang dahulu akan lebih banyak memperoleh informasi dari 

surat kabar, dikarenakan penggunaan media sosial yang masih sangat jarang. 

Lalukemudian perkembangan dunia teknologi telah memunculkan berbagai 

macam media sosial yang menyajikan berbagai informasi dengan penyajian 

informasi yang lebih efektif, dimanakita bisa dengan mudah memperoleh 

informasi yang kita inginkan.  

Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntutan 

kehidupannya, penunjang kegiatannya, dan pemenuhan kebutuhannya. Karena 

adanya kebutuhan untuk memecahkan masalah masalah sosial seseorang 

termotivasi untuk mencari pengetahuan agar dapat memecahkan masalah 

tersebut, salah satu caranya adalah mencari tambahan pengetahuan melalui 

membaca berbagai media atau juga media sosial.
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Media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media online, di mana para 

penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, 

berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, 

jejaringsosial, dan ruang dunia virtual yang disokongkan oleh teknologi 

multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi 

multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada 

hal-hal baru.
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Perkembangan teknologi yang sangat pesat berdampak pada 

banyaknya komunitas-komunitas fotografi yang bermunculan di Pekanbaru, 

mereka memanfaatkan media sosial sebagai ajang untuk menunjukkan 

keberadaan dirinya kepada dunia luar. Mereka berlomba-lomba untuk 

menampilkan dan membuat branding tentang dirinya kepada dunia luar. 

Melalui berbagai foto, video, pernyataan yang ada di media sosial, komunitas 

tesebut ingin mengungkapkan kepada orang lain bahwa inilah dirinya. 

Komunitas tersebut memanfaatkan media sosial untuk berburu audiens atau 

massanya, dalam hal mendapatkan massa yang akan menerima komunitas 

tersebut dengan karya-karya yang di hasilkannya, yang nantinya akan 

mepengaruhi eksis atau tidaknya komunitas tersebut 

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.
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Begitu juga dengan komunitas fotografi Pekanbaru mereka juga ingin 

memperlihatkan kepada audiens atau pengguna media sosial tentang 

keberadaan mereka di tengah banyak nya komunitas komunitas fotografi di 

Pekanbaru, mereka menunjukkan keberadaan mereka lewat berbagai foto, 

video, pernyataan yang ada di media sosial. Kemampuan para anggota 

komunitas untuk menghasilkan karya yang baik dan unik dan kemampuan 

berkomunikasi dalam sosial media merupakan modal utama supaya komunitas 

tersebut tetap eksis di tengah banyaknya komunitas komunitas yang 

bermunculan di tangah perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat 

ini. Karena tidak semua komunitas pada dasarnya memiliki kemampuan untuk 

melakukan hal tersebut. 

Komunitas fotografi Pekanbaru (KFP) adalah salah satu komunitas 

fotografi terbesardi Pekanbaru, yang banyak memiliki anggota dari berbagai 
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kalangan. Disana mereka dapat berbagi info tentang fotografi antara satu 

dengan yang lainnya, sistem requitmennya yang simpel, memudahkan setiap 

orang yang ingin bergabung dengan komunitas tersebut.
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Dalam kegiatan ini Gofman mengemukakan, ketika orang orang 

kedatangan seseorang individu, mereka biasanya mencari informasi mengenai 

sipendatang atau menggunakan informasi yang sudah di miliki. Meskipun 

sebagian informasi ini agaknya di cari hampir sebagai tujuan itu sendiri, 

biasanya terdapat alasan-alasan yang cukup praktis untuk memperolehnya. 

Informasi mengenai individu membantu untuk mendefenisikan situasi, 

memungkinkan orang untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang ia harapkan 

dari mereka dan apa yang mereka harapkan darinya.
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Jadi dalam proses eksistensi sebuah komunitas audien juga sangat 

berperan, dimana audien itu akan memilih media yang mereka anggap dapat 

memenuhi kebutuhan mereka akan hiburan, informasi dan lainya. Penulis 

melihat secara langsung di tempat yang akan diteliti dimana para fotografer 

ataupun pencinta  fotografi di Pekanbaru mendapatkan info tentang kegiatan 

kegiatan yang di lakukan oleh KFP yaitu lewat media sosial. 

Dari penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap 

orang memiliki hasrat untuk menjadi titik perhatian pusat bagi orang lain, 

begitu juga dengan Komunitas Fotografi Pekanbaru(KFP). Komunitas 

Fotografi Pekanbaru (KFP) memiliki keinginan untuk menunjukkan yang 

terbaik dari yang mereka miliki untuk sekedar mendapakan pengakuan dari 

orang lain. Kemampuan media sosial menyediakan fasilitas untuk menjawab 

kebutuhan KFP akan aktualisasi diri menjadikan jejaring sosial ini tidak hanya 

sebagai media berbagi informasi, tetapi juga sebagai media yang tepat untuk 

menunjukkan eksistensi bagi Komunitas Fotografi Peknbaru (KFP) . Karena 

media sosial membantu KFP untuk terhubung dengan lingkungan dunia maya 

yang lebih luas dibanding lingkungan asli. 
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Dari wacana di atas peneliti menarik permasalahan tentang 

EKSISTENSI DIRI KOMUNITAS FOTOGRAFI PEKANBARU (KFP) 

DALAM MEDIA SOSIAL. 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk memudahkan pemahaman konstektual dalam judul ini, penulis 

akan menjelaskan beberapa istilah yang terkait yaitu sebagai berikut : 

1. Eksistensi  

Kata eksistensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

diartikan sebagai hal berada atau 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 

masyarakat luas.
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2. Media sosial 

Media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media online, di mana 

para penggunanya (user) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, 

berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, 

jejaringsosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi 

multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi 

multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong 

pada hal-hal baru.
7
dalam penelititan ini penulis mebatasi media sosial 

yang di gunakan, yaitu hanya menggunakan tiga media sosial, diantaranya 

yaitu : facebook, twittet, instagram 

3. Komunitas fotografi Pekanbaru 

Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) adalah salah satu komunitas 

fotografi besar di Pekanbaru yang banyak memiliki anggota dari berbagai 

kalangan. Disana mereka dapat berbagi info tentang fotografi antara satu 
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dengan yang lainnya, sistem requitmennya yang simpel, memudahkan 

setiap orang yang ingin bergabung dengan komunitas tersebut
8
 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah, perlu penulis memberi 

batasanpermasalahan yang akan di diteliti, yaitu : Hanya tentang 

Eksistensi Diri Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) dalam media Sosial. 

Dan penulis juga membatasi media sosial yang akan menjadi focus 

penelitian yaitu media sosial, facebook, twitter dan instagram. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat disusun perumusan 

masalah adalah Bagaimana Eksistensi Diri Komunitas Fotografi 

Pekanbaru (KFP) Dalam Media Sosial ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Eksistensi Diri Komunitas Fotografi Pekanbaru (KFP) Dalam 

Media sosial. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai syarat menyelesaikan study penulis di Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Suska Riau. 

b. Dengan di ketahuinya seberapakah KFP menjadi pesaing eksistensi di 

media sosial di tengah banyaknya komunitas komunitas baru, ini akan 

menjadi bahan pertimbangan mereka untuk mensiasati hal tersebut 

demi tetap jayanya KFP. 

c. Sebagai sumbangan pikiran untuk almamater dimana penulis menuntut 

ilmu yaitu di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, 

dapat ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Dalam bab ini berisikan mengenai kajian teori, kajian terdahulu, 

dan kerangka pikir. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

  Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi tempat 

penelitian, seperti sejarah, visi dan misi dan struktur organisasi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian beserta 

pembahasannya. 

BAB VI  :  PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


