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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak menunjukkan 

kemajuan yang luar biasa. Perkembangan teknologi saat ini menjadi wadah yang 

sangat memudahkan untuk mencari informasi melalui internet karena saat ini 

internet menjadi kebutuhan setiap orang dimanapun dan kapanpun mereka 

berada. Kemudahan yang diberikan internet ini membuat penggunanya  merasa 

nyaman dan menjadikan internet sebagai suatu kebutuhan dalam hidupnya. 

“Internet dihuni oleh jutaan orang nonteknik yang menggunakannya setiap hari 

untuk berkomunikasi dan mencari informasi”.
1
 

Didalam perkembangan teknologi yang semakin modern ini, sosial 

media menjadi pilihan banyak orang untuk melakukan komunikasi. Adanya 

sosial media menghadirkan dunia baru bagi seseorang untuk mengenal orang lain 

yang ia temukan dalam dunia maya. Hal ini menjadi tren bagi para remaja untuk 

memiliki sosial media sebagai hiburan dan sumber informasi yang aktual, tentu 

saja hal ini memiliki dampak positif serta negative yang akan dirasakan oleh 

setiap pengguna sosial media. 

Pengaruh sosial media sangat besar bagi kalangan masyarakat, bahkan 

dapat merubah hidup dan pola pikir seseorang yang menggunakannya, oleh karna 

itu Individu harus dapat menyikapi dengan bijak sehingga tidak meninggalkan 

kewajiban yang ada di dunia nyata. Selain itu, penggunaan sosial media memiliki 

etika komunikasi agar mendapatkan hal positif, seperti hal nya informasi dan 

hiburan. 

Modernisasi yang terus berlanjut menyebabkan mudahnya budaya-

budaya barat masuk kedalam ranah lingkup kehidupan, sehingga menyebabkan 

budaya-budaya timur yang telah ada menjadi pudar. Hal ini kemudian 
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menyebabkan rendahnya etika dan moral masyarakat dalam penggunaan sosial 

media, komunikasi yang seharusnya terjalin dengan baik menjadi permasalahan 

yang tak kunjung henti akibat dari rendahnya etika dalam berkomunikasi. 

Menurut Darwin dalam bukunya johannesen (1996), Etika adalah 

prinsip-prinsip moral yang disepakati bersama oleh suatu kesatuan masyarakat, 

yang menuntun perilaku individu dalam berhubungan dengan individu lain 

masyarakat. Dengan mengacu pada pendapat ini, maka etika mempunyai dua 

fungsi, yaitu pertama sebagai pedoman, acuan, referensi bagi pengguna sosial 

media dalam melakukan aktivitasnya saat beropini ataupun dalam memposting 

sesuatu, agar tindakannya dalam sosial media tersebut dapat dijadikan sebagai 

standar penilaian apakah sifat, perilaku, dan tindakan pengguna tersebut dapat 

dinilai baik, buruk, tidak tercela,dan terpuji. 

Etika yang dimaksud dapat dicontohkan dengan salah satu sikap 

seperti dalam melakukan pemilihan kata pada saat berkomunikasi, hal ini perlu di 

perhatikan agar sebuah kegiatan atau tindakan membentuk dan menyelaraskan 

kata dalam kalimat dengan tujuan untuk mendapatkan kata yang paling tepat dan 

sanggup mengungkapkan konsep atau gagasan yang dimaksudkan oleh 

pembicara ataupun penulis. Akibat kesalahan dalam memilih kata, informasi 

yang ingin disampaikan pembicara bisa kurang efektif, bahkan bisa tidak jelas. 

Pemilihan kata sangat penting dalam komunikasi sosial media, 

pemilihan kata yang sopan dan santun sangat tepat digunakan agar komunikasi 

dua arah yang dijalin dapat terlaksana dengan baik, saat ini tidak sedikit 

pengguna yang menggunakan kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak 

senonoh saat melakukan komunikasi lewat media sosial, hal ini tentu saja 

menjadi masalah mengingat peran sosial media sebagai media komunikasi untuk 

masyarakat menjadi tidak terwujud. 

Maka dari itu dibutuhkan norma-norma atau aturan-aturan yang 

berfungsi untuk pengendalian pengguna yang tujuannya adalah agar terciptanya 

kenyamanan serta terpenuhinya kebutuhan dalam berkomunikasi  antara satu 
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dengan yang lain. Salah satu upaya pengendalian tersebut yaitu dengan 

memberikan contoh etika komunikasi yang baik dan benar dengan dimulai dari 

kesadaran diri sendiri dalam menjungjung tinggi moral dalam saat berkomunikasi 

lewat sosial media. 

Sosial media kini telah menjajah seluruh penjuru dunia, pesatnya 

kemajuan teknologi komunikasi telah melahirkan banyak variasi dari jejaring 

sosial. Hal ini terjadi dikarnakan adanya kebutuhan masyarakat dalam 

berkomunikasi dan mencari informasi. Pada dasarnya media sosial merupakan 

perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet, 

yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, 

saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat 

menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet , atau video 

YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh jutaan orang 

secara gratis. (Zarella, 2010: 2-3).  

Media sosial yang saat ini sangat diminati adalah Instagram. Instagram 

merupakan sebuah aplikasi microbloging yang mempunyai fungsi utama sebagai 

sarana mengunduh foto. Instagram dikembangkan oleh Kevin Systrom dan Mike 

Krieger yang tergabung dalam perusahaan yang mereka kembangkan sendiri 

yaitu, Burbn, Inc, sampai akhirnya diakuisisi oleh Facebook pada tahun 

2012.Disamping fungsi utamanya sebagai pengunggah foto, Instagram sendiri 

dapat digunakan untuk menyunting foto-foto dengan menerapkan 16 efek filter, 

dan juga dapat mengunggah video berdurasi pendek. Dengan Instagram foto - 

foto dan video dapat dikolaborasikan untuk diposting dalam media sosial lainnya 

seperti Facebook, Twitter, Flicker dan Foursquare.  

Ditahun 2017 Instagram kembali mengalami kenaikan jumlah pengguna 

yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Layanan berbagi foto dan video 

tersebut melaporkan pertambahan pengguna aktif bulanan sebanyak 100 juta, 

terhitung sejak April 2017. Secara keseluruhan jumlah pengguna aktif bulanan 

Instagram kini sudah mencapai kisaran 800 juta dan sebanyak 500 juta dari 

http://indeks.kompas.com/tag/Instagram
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angka tersebut merupakan pengguna aktif harian yang setidaknya membuka 

aplikasi Instagram sebanyak satu kali tiap hari.
2
 

Hasil survei juga menyebutkan media sosial Instagram sangat diminati 

oleh kalangan muda terutama mahasiswa yang rata - rata berusia 16 - 25 tahun. 

Kalangan muda yang didominasi mahasiswa juga ikut andil dalam meningkatkan 

jumlah pengguna instagram. Ini terlihat dari observasi yang dilakukan peneliti 

dilapangan dimana dalam satu kelas mahasiswa hampir semua menggunakan 

instagram, adapun mahasiswa yang beberapa orang saja tidak menggunakan  

Instagram karena beralasan tidak  menggunakan smartphone.
3
 

Melihat masalah ini, maka peneliti mencoba untuk menggangkat 

permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya mahasiswa UIN Suska Riau 

mengenai etika komunikasi mahasiswa saat menggunakan media, salah satunya 

media sosial.  Mahasiswa UIN Suska Riau merupakan mahasiswa yang cukup 

aktif dalam menggunakan media, terutama media sosial instagram. Mereka yang 

tetap berkomunikasi namun jarang sekali menggunakan interaksi secara langsung 

(face to face) dalam bersosialisasi dimana mereka duduk saling berdekatan 

terlihat dari cara berkomunikasi mereka dan cara mereka bersosialisasi. Hal 

tersebut banyak didorong oleh beberapa faktor yaitu, pengaruh media sosial yang 

ikut serta memberikan dampak terhadap cara bersosialisasi.  

Namun tanpa disadari isi komentar dan isi caption didalam akun 

Instagram mereka dapat menyinggung perasaan orang lain, mencemarkan nama 

baik dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terkadang mereka lupa 

menempatkan media social sebagai sarana berkomunikasi dan berinteraksi 

dengan baik, dan mereka juga jarang sekali menggunakan etika saat 

menggunakan media Instagram tersebut, sehingga menimbulkan dampak negatif 

                                                             
2
Oik Yusuf, “Naik 100 Juta, Berapa Jumlah Pengguna Instagram Sekarang?”, Dalam 

http://tekno.kompas.com/read/2017/09/29/06304447/naik-100-juta-berapa-jumlah-pengguna-

instagram-sekarang , (diakses  tanggal 2 Februari 2018). 
3
 Hasil observasi dan  wawancara pada MahasiswaFakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SUSKA 

RIAU pada tanggal 28 Februari 2018 di Pekanbaru. 
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yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, seperti terjadi permusuhan 

atau perselisihan diantara sesama mahasiswa. 

Dalam sudut pandang penulis, etika komunikasi menjadi masalah yang 

sangat serius demi menciptakan komunikasi yang baik, kurangnya etika 

komunikasi menyebabkan sulitnya pengguna mencerna pesan apa yang 

disampaikan, begitu pula dengan pesan yang diterima. Dan tak jarang perbedaan 

pendapat yang terjadi berakhir dengan kerusuhan yang memuncak karna 

kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berkomunikasi yang baik dan benar. 

Dari permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Etika Komunikasi Mahasiswa 

UIN Suska Riau 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Instagram  

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.
4
 

2. Etika Komunikasi 

Etika komunikasi merupakan suatu rangkuman istilah yang 

mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai atau ukuran tingkah laku 

yang baik dalam kegiatan komunikasi Pada dasarnya komunikasi dapat 

berlangsung secara lisan maupun tertulis.
5
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil identifikasi masalah : 

                                                             
4 https://id.m.wikipedia.org/wik/instagram 
5 Suratno Aw, Komunikasi Interpersonal, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2011),135 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak_aplikasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berbagi_foto&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Filter_fotografi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jejaring_sosial
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a. Terdapat mahasiswa yang aktif menggunakan instagram dan memperoleh 

informasi dari instagram. 

b. Terdapat adanya pengaruh penggunaan instagram terhadap etika 

komunikasi. 

2. Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan instagram terhadap etika 

komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti dapat merumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan 

instagram terhadap etika komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan instagram 

terhadap etika komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan akademis 

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti agar menjadi 

lebih baik dibidang akademisi. 

2) Sebagai peyelesaian tugas akhir peneliti untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Kegunaan teoritis  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi 

perkembangan ilmu komunikasi. 
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2) Sebagai bahan masukan, khususnya untuk mahasiswa UIN Suska Riau 

dan pihak – pihak yang bermaksud mengadakan penelitian yang 

berkaitan dengan komunikasi. 

c. Kegunaan Praktis 

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan instagram terhadap etika 

komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, penegasan 

istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan tentang teori, kajian terdahulu, defenisi     

konsepsional dan operasional variabel dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian,lokasi dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji 

validitas, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Menjelaskan tentang gambaran umum mengenai subyek 

penelitian yaitu sejarah UIN Suska Riau,visi, misi, dan 

striktur organisasi. 

BAB V   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti memfokuskan pada hasil penelitian dan 

pembahasan mengenai hiperealitas media terhadap 

penggunaan instagram di kalangan UIN Suska Riau. 
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BAB VI  : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

penelitian. 


