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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teori adalah pendapat 

yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau (kejadian).
6
 

Teori menurut Richard West dan Lynn H. Turner adalah sebuah sistem konsep 

yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk 

memahami sebuah fenomena.
7
 

Setiap teori melihat proses komunikasi dari sudut yang berbeda-beda, dan 

setiap teori memberikan pengertian-pengertian berdasarkan sudut pandang yang 

dipilihnya. Tentu saja, tidak semua teori memiliki validitas dan manfaat yang 

sama. Para peneliti hanya akan memilih teori-teori tertentu yang dinilai lebih 

bermanfaat dari pada lainnya untuk mendukung proyek penelitian tertentu.
8
 

 

1. New Media (Media Baru)  

Media baru atau New Media merupakan media yang menggunakan 

internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Secara 

umum,media baru tidak hanya menjembatani perbedaan pada beberapa media, 

namun juga pada perbedaan mengenai batasan kegiatan komunikasi pribadi 

dengan batasan kegiatan publik. Karakternya yang berbentuk digital, 

memudahkan dalam berkomunikasi dan saling bertukar informasi. Media baru 

dan media lama sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat melalui 

pendekatan interaksi sosial dan itegritas sosial media baru dan media lama. 

                                                             
6
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,1041. 

7
 Richard West, Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2014), 49. 
8
 Morrisan,  Teori Komunikasi Individu Hingga Massa, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2013),6-7.  
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Pendekatan interaksi sosial membedakan media dengan seberapa mirip media 

tersebut dengan model interaksi tatap muka.  

Media yang lebih lama memiliki peluang interaksi yang sedikit, media 

yang lebih menekankan penyebaran informasi dan sedikit adanya interaksi 

yang diciptakan seperti halnya radio dan televisi. Media baru lebih memiliki 

interaksi didalamnya komunikator dengan komunikannya lebih bebas 

berkomunikasi dan berinteraksi. Rasmussen berpendapat bahwa media baru 

memiliki efek kualitatif yang berbeda terhadap integrasi sosial dalam jaringan 

masyarakat modern yang mengambil dari teori modernisasi Gidden  pada 

tahun 1991. Kontribusi pokoknya adalah untuk menjembatani jurang lebar 

yang terbuka antara dunia publik dan privat,antara dunia kehidupan dan dunia 

sistem serta organisasi. Kontras dengan televisi, media baru dapat memainkan 

peranan langsung dalam proyek kehidupan individual. Mereka juga 

mempromosikan keragaman penggunaan dan partisipasi yang lebih besar. 

Singkatnya, media baru membantu merekatkan kembali individu setelah efek 

tercerai – berai akibat dari efek modernisasi.  

Dalam bukunya, McQuail mengidentifikasikan Lima kategori utama 

medi baru yang sama – sama memiliki kesamaan saluran tertentu dan kurang 

lebih dibedakan berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks seperti 

berikut ini:
9
 

a) Media komunikasi antar pribadi (Interpersonal communication media). 

Meliputi telepon (yang semakinmobile) dan surat elektronik (terutama 

untuk pekerjaan, tetapi semakin personal). 

b) Media permainan interaktif (Interactive play media). Media ini terutama 

berbasis komputer dan video game, ditambah peralatan realitas virtual.  

c) Media pencarian informasi (information search media). Ini adalah 

kategori yang luas, tetapi Internet/ WWW merupakan contoh yang paling 

                                                             
9
 Werner J. Severin dan James W. Tankard,Teori Komunikasi Sejarah,Metode, dan Terapan 

di Dalam Media Massa,(Jakarta : Kencana,2011),458 – 549. 
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penting, dianggap sebagai perpustakaan dan sumber data yang ukuran, 

aktualitas, dan aksesibilitasnya belum pernah ada sebelumnya. 

d) Media partisipasi kolektif (collective participatory media). Kategorinya 

khususnya meliputi penggunaan Internet untuk berbagi dan bertukar 

informasi, gagasan, dan pengalaman serta untuk mengembangkan 

hubungan pribadi aktif (yang diperantarai komputer). Situs jejaring sosial 

termasuk di dalam kelompok ini. 

e) Subtisusi media penyiaran (substitution of broadcasting media). Acuan 

utamanya adalah penggunaan media untuk menerima atau mengunduh 

konten yang di masa lalu biasanya disiarkan atau disebarkan dengan 

metode lain yang serupa. 

 

2.  Media Sosial 

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bias dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, 

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki 

merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh 

masyarakat di seluruh dunia. Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media 

sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling 

membagi ide, bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, 

berfikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, 

menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas. Intinya, 

menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri. Selain 

kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri 

sendiri dalam media sosial adalah alasan mengapa media social berkembang 

pesat. Tak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan 

menciptakan personal branding. Teknologi-teknologi web baru memudahkan 

semua orang untuk membuat dan yang terpenting menyebarluaskan konten 

mereka sendiri. Post di Blog, tweet, atau video di YouTube dapat direproduksi 
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dan dilihat oleh jutaan orang secara gratis. Andreas Kaplan dan Michael 

Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “Sebuah kelompok aplikasi 

berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 

2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated 

content". 

a. Ciri-ciri Media Sosial 

Media sosial mempunyai ciri - ciri sebagai berikut: 

1) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bias 

keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet. 

2) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper. 

3) Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya. 

4) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. 

b. Jenis-jenis Media Sosial 

Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial:
10

 

1) Proyek Kolaborasi  

Website mengizinkan usernya untuk dapat mengubah, menambah, 

ataupun me-remove konten – konten yang ada di website ini. Contohnya 

wikipedia. 

2) Blog dan microblog 

User lebih bebas dalam mengekspresikan sesuatu di blog ini seperti 

curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contohnya Twitter, 

Blogspot, Tumblr, Path dan lain-lain. 

3) Konten 

Para user dari pengguna website ini saling meng-share konten–konten 

media, baik seperti video, ebook, gambar dan lain-lain. Contohnya 

Youtube. 

                                                             
10

Andreas M Kaplan & Michael Haenlein, Users of the World, Unite! The Challenges and 

Opportunities of Social Media (Business Horizons,2010),65. 
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4) Situs jejaring social 

Aplikasi yang mengizinkan user untuk dapat terhubung dengan cara 

membuat informasi pribadi sehingga dapat terhubung dengan orang lain. 

Informasi pribadi itu bisa seperti foto-foto. Contoh Facebook, Path, 

Instagram dan lain-lain. 

5) Virtual game world 

Dunia virtual dimana mereplikasikan lingkungan 3D, di mana user 

bisa muncul dalam bentuk avatar-avatar yang diinginkan serta berinteraksi 

dengan orang lain selayaknya di dunia nyata, contohnya game online. 

6)  Virtual social world. 

Dunia virtual yang di mana penggunanya merasa hidup di dunia 

virtual, sama seperti virtual game world, berinteraksi dengan yang lain. 

Namun, Virtual Social World lebih bebas, dan lebih kearah kehidupan, 

contohnya second life. 

3. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan 

pengguna telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata 

”Insta” yang asalnya “Instan”  dan “gram”  dari kata “telegram”. Jadi 

Instagram merupakan gabungan dari kata Instan-Telegram. Dari penggunaan 

kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk mengirimkan informasi 

dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, mengedit 

foto, dan berbagi (Share) ke jejaring sosial yang lain. 

Menurut Budiargo,Instagram adalah media yang memberi kemudahan 

cara berbagi secara online oleh foto-foto , video dan juga layanan jejaring 

sosial yang dapat digunakan pengguna untuk mengambil dan membagi ke 

teman mereka.
11
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Dian Budiargo,Berkomunikasi Ala Net Generation, (Jakarta :PT Elex Media 

Komputindo,2015),48. 
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Menurut Bambang, Instagram adalah sebuah aplikasi dari Smartphone 

yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital 

yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya 

terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi 

informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi 

bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram 

mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik 

dan menjadi lebih bagus.
12

 

Atmoko dalam bukunya yang berjudul Instagram Handbook 

menjelaskan bahwa aplikasi Instagram memiliki lima menu utama yang 

semuanya terletak dibagian bawah, yaitu sebagai berikut:
13

 

a) Home Page 

Halaman utama menampilkan linimasa foto-foto terbaru dari sesame 

pengguna yang telah diikuti. 

b) Comments 

Foto-foto yang ada di Instagram bisa dikomentari dengan kolom 

komentar. 

c) Explore 

Explore merupakan tampilan dari foto-foto popular yang paling 

banyak disukai para pengguna Instagram. 

d) Profile 

Dihalaman profil kita bisa mengetahui secara detail mengenai 

informasi pengguna, baik itu diri kita maupun orang lain sesama 

pengguna. 

 

 

                                                             
12

Annisa Azlina, dkk, “Pengaruh Aktivitas Pada Instagram Terhadap Sikap Mahasiswi 

Pengguna instagram Di Bandung (Studi Pada Instagram Fashion Blogger Sonia Eryka),Vol.2, No.2 

Agustus 2015,3. 
13
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e) News Feed 

Fitur ini menampilkan notifikasi terhadap berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh pengguna Instagram. 

 

Selain itu menurut Atmoko juga menyebutkan ada beberapa bagian yang 

sebaiknya diisi agar foto yang kitaunggah lebih informative. Bagian-bagian 

tersebut yaitu:
14

 

a) Judul 

Membuat judul atau caption foto lebih bersifat untuk memperkuat 

karakter atau pesan yang ingin disampaikan pada foto tersebut. 

b) Hashtag 

Hashtag adalah suatu label berupa suatu kata yang diberi awalan 

symbol bertanda pagar (#).Fitur pagar ini penting karena sangat 

memudahkan penggunna untuk menemukan foto-foto di Instagram dengan 

label tertentu. 

c) Lokasi 

Instagram memaksimalkan teknologi ini dengan menyediakan fitur 

lokasi. Sehingga setiap foto yang diunggah akan menampilkan lokasi 

dimana pengambilannya. 

Menurut Atmoko , meski instagram disebut layanan photo sharing, tetapi 

Instagram juga merupakan jejaring social. Karena disini kita bisa berinteraksi 

dengan  sesama  pengguna. Ada beberapa aktivitas yang dapat kita lakukan di 

Instagram, yaitu:
15

 

a) Follow 

Bisa dibayangkan betapa sepinya ketika sendirian didunia Instagram 

yang meriah. Oleh karena itu dengan adanya follow memungkinkan kita 
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15
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untuk mengikuti atau berteman dengan pengguna lain yang kita anggap 

menarik untuk diikuti. 

b) Like 

Jika menyukai foto yang ada di linimasa, jangan segan-segan untuk 

memberi like. Pertama dengan menekan tombol like dibagian bawah 

caption yang bersebelahan dengan komentar. Kedua, dengan double tap 

(mengetuk dua kali) pada foto yang disukai. 

c) Komentar 

Sama seperti like, komentar adalah bagian dari interaksi namun lebih 

hidup dan personal. Karena lewat komentar, pengguna mengungkapkan 

pikirannya melalui kata-kata. Kita bebas memberikan komentar apapun 

terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan. 

d) Mentions 

Fitur ini memungkinkan kita untuk memanggil pengguna lain. 

Caranya adalah dengan menambahkan tanda arroba (@) dan memasukan 

akun instagram dari pengguna tersebut. 

 

4. Pengertian Etika 

Dari segi etimologi (asal kata), istilah etika berasal dari kata Latin ethicus 

yang berarti kebiasaan. Sesuatu yang dinggap etis atau baik, apabila sesuai 

dengan kebiasaan masyarakat. Menurut Prastuti dalam Suratno etika adalah 

prinsip perilaku yang mengatur seseorang atau sekelompok orang.   

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan – pandangan 

dan persoalan – persoalan moral dan kesusilaan.  Etika terbagi menjadi dua, 

yaitu : Etika Deskriptif dan Etika Normatif.
16
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a) Etika Deskriptif  

Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku 

berdasarkan pada ketentuan dan norma baik – buruk yang tumbuh dalam 

kehidupan bersama, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. 

Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada 

di keluarga atau di masyarkat sebagai acuan etis. Apakah tindakan seseorang 

itu etis atau tidak, tergantung kesesuaianya dengan yang dilakukan 

kebanyakan orang.  

b) Etika Normatif 

Etika normatif berusaha menelaah dan memberikan penilaian etis atas 

tindakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menggunakan norma yang 

dibuat oleh otoritas tertentu. Dengan demikian apakah tindakan itu etis atau 

tidak tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma –norma yang sudah 

dibakukan oleh sebuah institusi atau masyarakat. 

5. Jenis – Jenis Etika 

Setelah memahami mengenai pengertian etika, selanjutnya kita perlu 

memahami apa saja jenis-jenis etika. Secara garis besar, etika dibagi ke dalam 

dua jenis, yaitu:
17

  

a) Etika umum adalah etika yang membahas mengenai kondisi dasar dan 

umum tindakan  manusia secara etis. Standar bertindak secara etis ini yang 

kemudian dijadikan acuan untuk manusia dalam bertindak dan bertingkah 

laku. Etika umum telah diterapkan sebagai tolak ukur secara umum dalam 

menilai baik atau buruk dan benar atau salah suatu hal atau tindakan. 

Beberapa standar yang termasuk etika umum adalah adat istiadat yang 

berlaku, norma masyarakat, dan  norma agama. 
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b) Etika khusus 

Kebalikan dari etika umum yang bersifat general, etika khusus adalah 

etika yang mencakup prinsip-prinsip pada bidang kehidupan tertentu. 

Etika khusus ini erat kaitannya dengan peran, profesi atau bagian tertentu 

dalam masyarakat. Misalnya, etika khusus seorang anak, etika khusus 

pelajar, etika khusus dokter, etika khusus jurnalis, dan lain sebagainya. 

Etika khusus dibagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu: 

1) Etika individual, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan 

sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Misalnya, seorang manusia harus 

paham bagaimana menghargai dirinya sendiri dengan tidak melakukan 

hal-hal yang merugikan diri sendiri seperti memakai narkoba atau bunuh 

diri. 

2) Etika sosial, yaitu etika khusus yang mencakup standar dan acuan 

sikap manusia terhadap orang lain, lingkungan, dan publik sebagai 

anggota dari masyarakat sosial. Misalnya, seorang manusia harus 

memahami bagaimana bersikap dengan orang lain. 

 

6. Aliran Etika 

Selain terbagi menjadi dua jenis, etika juga terbagi ke dalam empat 

aliran. Aliran-aliran etika yaitu:
18

 

a) Deontologis, adalah etika yang memandang bahwa nilai dari sebuah 

tindakan tidak dilihat dari tercapainya tujuan, namun dari niat baik yang 

mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. 

b) Teologis. Berbeda dengan etika deontologis yang tidak mementingkan 

tujuan, etika ini intinya adalah tujuan atau akibat dari sesuatu. Jadi etika ini 
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menyatakan bahwa walaupun manusia sudah memilliki niat baik dalam 

bertindak, tetap saja harus diiringi dengan tujuan akhir yang baik juga. 

c) Egoisme. Dalam egoisme, manusia memiliki kecenderungan 

untuk mempertahankan diri dengan hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya 

sendiri dan tidak mempedulikan orang lain. Egoisme adalah mementingkan 

kepentingan dan urusan pribadi diatas kepentingan orang lain, untuk mengejar 

tujuan pribadi. 

d) Utilitarisme. Diambil dari kata latin utilis yang artinya bermanfaat, 

utilitarisme adalah tindakan yang dilakukan manusia untuk memberi manfaat 

kepada orang lain, baik di sekitarnya maupun cakupan masyarakat yang lebih 

luas lagi. 

7. Pengertian Komunikasi 

Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa communication, dan 

kata communication berasal dari kata dalam bahasa latin communicatio. kata 

Communicatio  bersumber dari kata communis yang berarti  sama. Menurut 

Rakhmat, Sama yang dimaksud adalah sama makna, yaitu komunikasi  yang 

akan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang 

dipercakapkan. Kesamaan bahasa yang digunakan  dalam percakapan itu belum 

tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja 

belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu.
19

 

komunikasi adalah suatu transaksi , proses simbolik yang menghendaki 

orang – orang mengatur lingkungannya dengan : (a) membangun hubungan 

antarsesama manusia; (b) melalui pertukaran informasi; (c) untuk menguatkan 

sikap dan tingkah laku orang lain; (d) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah 

laku itu.
20
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8. Unsur – unsur Komunikasi 

Sebuah komunikasi dapat dikatakan baik, jika memiliki unsur – unsur 

pendukung. Unsur – unsur pendukung  sebuah komunikasi, yakni : sumber, 

pesan, media, penerima, pengaruh, umpan balik , dan lingkungan.
21

 

a) Sumber  

Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai 

pembuat atau pengirim. Dalam komunikasi antarmanusia, sumber bisa terdiri 

satu orang, tetapi bisa dalam bentuk kelompok. Sumber sering disebut 

pengirim, komunikator atau dalam bahasa inggris dikenal dengan sebutan 

source, sender, atau encoder. 

b) Pesan 

Yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya dapat berupa ilmu 

pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Dalam bahasa 

inggris pesan biasanya diterjemahkan dengan kata message, content,  atau  

information. 

c) Media  

Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari 

sumber kepada penerima. Media komunikasi ada yang  berbentuk saluran 

antarpribadi, media kelompok dan ada pula dalam bentuk media massa. 

Istilah media banyak digunakan dengan sebutan berbeda misalnya saluran, 

alat, arena, sarana atau dalam bahasa inggris sering disebut channel atau 

medium.  Media yang digunakan seperti : media cetak, media elektronik, dan 

media online. 
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d) Penerima 

Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh 

sumber. Penerima bisa terdiri dari satu orang atau lebih. Penerima biasa 

disebut dengan berbagai macam istilah, seperti khlayak, sasaran, komunikan, 

konsumen, klien, atau dalam bahasa inggris sering disebut audience atau 

receiver. 

e) Pengaruh 

Pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesuadah menerima pesan. 

Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku 

seseorang. Karena itu pengaruh bisa juga diartikan perubahan atau 

penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap dan tindakan seseorang 

sebagai akibat penerima pesan. Pengaruh biasa juga disebut dampak, 

akibat, atau effect dalam bahasa inggris. 

f) Tanggapan Balik 

Ada yang beranggapan bahwa tanggapan balik atau umpan balik 

sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari 

penerima. Tetapi karena pengaruh tidak selamanya berbalik kepada 

penerima, maka tanggapan dapat dibedakan dengan pengaruh. Tanggapan 

balik sangat penting karena boleh dikata semua komunikasi yang 

menginginkan keharmonisan memerlukan tanggapan balik. Tanggapan 

balik juga biasa dikenal dengan sebutan reaksi atau dalam bahasa inggris 

disebut feedback atau response. 

g) Lingkungan 

Lingkungan adalah faktor lain yang dapat memengaruhi jalanya 

komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas empat macam, yakni 

lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologi, dan 

dimensi waktu. Lingkungan fisik menunjukkan bahwa suatu proses 

komunikasi hanya bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, 
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misalnya kendala alam, atau ketidaktersediaan sarana komunikasi seperti 

telepon, kantor pos atau jalan raya. Lingkungan sosial menunjukkan faktor 

sosial budaya, ekonomi dan politik yang biasa menjadi kendala terjadinya 

komunikasi, misalnya kesamaan bahasa, kepercayaan, adat istiadat, dan 

status sosial. Lingkungan psikologi ialah pertimbangan kejiwaaan yang 

digunakan dalam berkomunikasi. Misalnya menghindari kritik dalam 

menyinggung perasaan orang lain, menyajikan materi yang sesuai dnegan 

usia khalayak. Lingkungan dalam bentuk waktu atau kondisi menunjukan 

situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Banyak proses 

komunikasi tertunda karena dimensi waktu, maka informasi memilki nilai. 

 

9. 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. Secara lisan dapat terjadi secara langsung (tatap muka), 

maupun dengan menggunakan media telepon. Secara tertulis misalnya dengan 

mempergunakan surat. Baik komunikasi langsung maupun tidak langsung, norma 

etika perlu diperhatikan.
22

 

Untuk menjaga agar proses komunikasi tersebut berjalan baik, agar 

tidak menimbulkan dampak negatif, maka diperlukan etika berkomunikasi. Cara 

paling mudah menerapkan etika komunikasi perkantoran ialah, semua anggota 

dan pimpinan perkantoran perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini :
23

 

a) Tata krama pergaulan yang baik 

b) Norma kesusilaan dan budi pekerti 

c) Norma sopan santun dalam segala tindakan 
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Apabila etika dan tata krama berlaku di mana saja dan kapan saja, maka 

dalam ruang lingkup ini komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan 

masyarakat maupun dalam kehidupan perkantoran merupakan arena yang benar-

benar menuntut jatah diterapkannya etika. Karena itu ada orang yang mengatakan 

bahwa antara etika dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang 

tidak dapat dipisahkan. Dimanapun orang berkomunikasi, selalu memerlukan 

pertimbangan etis, agar lawan bicara dapat menerima dengan baik. 

Berkomunikasi tidak selamanya mudah, apalagi jika kita tidak mengetahui jati 

diri mereka yang kita hadapi, tentu kita akan menebak-nebak dan merancang 

persiapan komunikasi yang sesui dengan tuntutan etis kedua belah pihak. Ketika 

kita paham tentang karakter orang yang kita hadapi kita akan lebih mudah 

berusaha menamppilkan diri sebaik-baiknya dalam berkomunikasi. 

Hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak yang paling 

mendasar. Jika hak itu tidak dijamin akan memberi kebebasan berpikir sehingga 

tidak mungkin bisa ada otonomi manusia. Hak untuk berkomunikasi di ruang 

publik ini tidak bisa dilepaskan dari otonomi demokrasi yang didasarkan pada 

kebebasan untuk berekspresi (B. Libois, 2002:19). Jadi, untuk menjamin otonomi 

demokrasi ini hanya merupakan bagian dari upaya untuk menjamin otonomi 

demokrasi tersebut.
24

 

Etika komunikasi selalu dihadapkan dengan berbagai masalah, yaitu 

antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik. 

Etika komunikasi memiliki tiga dimensi yang terikat satu dengan yang lain, 

yaitu:
25

 

a)  Aksi komunikasi 

Aksi komunikasi yaitu dimensi yang langsung terikat dengan perilaku 

aktor komunikasi (wartawan, editor, agen iklan, dan pengelola rumah 

produksi). Perilaku aktor komunikasi hanya menjadi salah satu dimensi etika 
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komunikasi, yaitu bagian dari aksi komunikasi. Aspek etisnya ditunjukkan 

pada kehendak baik ini diungkapkan dalam etika profesi dengan maksud agar 

ada norma intern yang mengatur profesi. 

b) Sarana 

Dalam masalah komunikasi, keterbukaan akses juga ditentukan oleh 

hubungan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam komunikasi tergantung 

pada penerapan fasilitas baik ekonomi, budaya, politik, atau teknologi (bdk. 

A. Giddens, 1993:129). Semakin banyak fasilitas yang dimilki semakin besar 

akses informasi, semakin mampu mendominasi dan mempengaruhi perilaku 

pihak lain atau publik. 

c) Tujuan 

Dimensi tujuan menyangkut nilai demokrasi, terutama kebebasan 

untuk berekspresi, kebebasan pes, dan juga hak akan informasi yang benar. 

Dalam negara demokratis, para aktor komunikasi, peneliti, asosiasi warga 

negara, dan politis harus mempunyai komitmen terhadap nilai kebebasan 

tersebut. 

 

10. Teori S-O-R  

Teori S-O-R, (S-O-R theory) yang dikemukakan oleh Hovland, et.al 

(1953) beranggapan bahwa proses dari perubahan sikap adalah serupa dengan 

proses belajar. dalam meempelajari sikap yang baru ada tiga variabel penting 

yang menunjang proses belajar tersebut yaitu perhatian, pengertian dan 

penerimaan. teori S-O-R yaitu singkatan dari stimulus-organism-response. 

teori ini berasal dari psikologi. objek material dari psikolog dan ilmu 

komunikasi sama-sama manusia yang jiwanya meliputi komponen-komponen: 

sikap, opini, prilaku, kognisi afeksi dan konasi. Dalam mempelajari sikap 

yang baru ada tiga variabel penting yang menunjang proses belajar tersebut 

yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan.  
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Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam model ini adalah pertama 

stimulus (S), kedua organism (O) dan ketiga, respons (R). stimulus adalah 

rangsangan atau dorongan, sihingga unsur stimulus dalam teori ini merupakan 

perangsang berupa messege (isi pernyataan). organism adalah badan yang 

hidup, sudah berati manusia atau dalam istilah komunikan. sehingga unsur 

organism dalam teori ini adalah receiver (penerima pesan). sedangkan respons 

yang dimaksud sebagai reaksi, tanggapan, jawaban, pengaruh, efek atau 

akibat, jadi dalam teori ini unsur respons adalah efek (pengaruh).
26

 

Asumsi dasar dari model ini adalah: media menimbulkan efek yang 

terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. stimulus respons theory 

atau S-R theory. model ini menunjukan bahwa komunikasi merupakan proses 

aksi-reaksi. artinya model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, isyarah 

non verbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan 

respon dengan cara tertentu. pola S-O-R ini dapat berlangsung secara positif 

atau negatif misal jika orang tersenyum akan dibalas dengan palingan muka 

maka ini merupakan reaksi negatif. model inilah yang kemudian 

mempengaruhi suatu teori klasik komunikasi yaitu hypodermic needle atau 

teori jarum suntik. asumsi teori inipun jauh berbeda dengan model S-O-R, 

yakni bahwa media secara langsung. dapat cepat memiliki efek yang kuat 

terhadap komunikan. artinya media diibaratka sebagai jarum suntik besar yang 

memiliki kapasitas sebagai perangsang (S) dan menghasilkan tanggapan (R) yang 

kuat pula.27
  

Menurut stimulus ini efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus 

terhadap stimulius khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan dan 

memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan.  Teori S-O-R 

                                                             
26 A. M. Hoeta Soehoet, Teori Komunikasi, Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, (Jakarta : 

2002),27. 
27

Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, Teori Paradigma Dan Kursus Teknologi 

Komunikasi di Masyarakat cet ke-2,(Jakarta : Kencana Prenada Media Gruop,2007),7.  

 



26 
 

 

menganalogikan bahwa stimulus yang diterima oleh individu akan menghasilkan 

respon yang berbeda pula. asumsi ini diperkuatkan dengan teori perbedaan 

individu yang menyatakan bahwa perbedaan respons yang muncul disebabkan 

karena faktor lingkungan yang berbeda, yang menghasilkan tingkat pengetahuan 

dan pengalaman individu selaku penerima pesan juga berbeda.  

11. Kajian Terdahulu 

Sebelumnya sudah ada beberapa  jurnal penelitian  yang menjadi acuan 

peneliti dalam meneliti pengaruh penggunaan  instagram terhadap hiperealitas 

yaitu : 

Pertama,Pengaruh Penggunaan Instagram Terhadap Etika Komunikasi 

Interpersonal Pada Remaja(Studi Eksplanatif Pada Mahasiswa Eksekutif 

Broadcast Journalism Universitas Budi Luhur Angkatan 2016 oleh Vika 

Melati. Penelitian ini menggunakan metode eksplanatif kuantitatif. Total 294 

responden menggunakan sampling jenuh ke 61 responden. Uji statistik 

menggunakan korelasi Product Moment, regresi linier sederhana, uji hipotesis 

menggunakan anova dilanjutkan dengan SPSS versi 20. Ringkasan ini 

memiliki hasil signifikan yang kuat antara variabel (X) dan (Y) pada 

Eksekutif Mahasiswa Jurnal Siaran di Universitas Budi Luhur Tahun 2016, 

seperti terlihat pada hasil uji nilai koefisien korelasi adalah 0,5> 0,000 dengan 

tingkat signifikansi 1% menjadi 0,01. Artinya, korelasi antara dua variabel 

memiliki dampak, jumlah signifikan yang signifikan (1-tinggi) 0,000 alpha 

0,1> 0,000 yang signifikan. Dalam uji regresi, nilai total Pearson Correlation 

adalah 0,385 menunjukkan hubungan sedang hingga kuat. Kita dapat 

berasumsi dari hipotesis pertama adalah Ho1 ditolak, jadi Ha2 diterima. 

Pengaruh Penggunaan Instagram terhadap Komunikasi Interpersonal Etika 

pada Remaja (Studi eksplanatif tentang Eksekutif Mahasiswa Jurnalistik 
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Penyiaran di Universitas Budi Luhur Tahun 2016) adalah 14,8% dan sisanya 

variabel lain yang tidak diteliti adalah 85,2%.
28

 

Kedua,Media Sosial Dan Pengembangan Hubungan Interpersonal 

Remaja Di Sidoarjo oleh Totok Wahyu Abadi,Fandrian Sukmawan, dan Dian 

Asha Utari. Penelitian ini menganalisis dan menjelaskan penggunaan media 

sosial di kalangan remaja, pengembangan hubungan interpersonal, dan 

pengaruh media sosial terhadap pengembangan hubungan interpersonal 

remaja Sidoarjo. Penelitian dengan seratus siswa SLTA sebagai responden ini 

menggunakan pendekatan eksplanatif. Melalui pengumpulan data secara 

random sampling, data dianalisis dengan menggunakan teknik penganalisisan 

statistik deskriptif dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan situs jejaring sosial oleh remaja banyak dimotivasi untuk 1) 

mendapatkan berbagai informasi, 2) memperkuat hubungan di antara sesama 

pengguna situs, 3) melepaskan ketegangan, 4) memenuhi kebutuhan 

emosional, dan 5) meningkatkan rasa percaya diri. Pengembangan hubungan 

yang dilakukan oleh remaja lebih dominan pada pencarian informasi identitas 

diri, ide-ide ataupun pemikiran, serta alamat akun pengguna. Tingkat 

pengembangan hubungan interpersonal (pertemanan) melalui jejaring sosial 

sebesar 68,7%. Penggunaan situs jejaring sosial berpengaruh terhadap 

pengembangan hubungan interpersonal remaja di Sidoarjo sebesar 43,4%.
29

 

Ketiga,  Instagram Dan Presentasi Diri Mahasiswa (Studi Korelasional 

Penggunaan Instagram Terhadap Presentasi Diri Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera 

Utara) Oleh Fentira Ayudhya. S. Penelitian ini berjudul “Instagram dan 

Presentasi Diri Mahasiswa” (Studi Korelasional Penggunaan Instagram 
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Terhadap Presentasi Diri Mahasiswa FISIP Departemen Ilmu Komunikasi 

Universitas Sumatera Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan penggunaan Instagram terhadap Presentasi Diri Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi FISIP USU. Teori yang digunakan adalah Teknologi 

Komunikasi, Komunikasi Bermedia, New Media, Instagram, Komunikasi 

Antar Pribadi, Presentasi Diri, dan Keterbukaan Diri (Self Disclosure). 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data, peneliti menggunakan metode kuisioner (Field Research) dan metode 

kepustakaan (Library Research). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

FISIP USU Program S-1 Departemen Ilmu Komunikasi stambuk 2011, 2012, 

2013. Populasi penelitian berjumlah 437 orang. Penentuan jumlah sampel 

digunakan rumus Nasir, yaitu 20% dari jumlah populasi sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 87 mahasiswa. Teknik penarikan sampel menggunakan 

Proporsional Stratified Random Sampling dan Purposive Sampling. Teknik 

analisis data menggunakan tabel tunggal dan tabel silang. Uji hipotesis 

penelitian ini menggunakan rumus Spearman. Hasil korelasi Spearman (rho) 

adalah 0.227. Berdasarkan skala Guilford, hasil 0,227 menunjukkan hubungan 

rendah tapi pasti. Hal ini dikarenakan tidak semua mahasiswa mengerti 

sepenuhnya kegunaan Instagram, dan jarang menggunakan Instagram untuk 

mempresentasikan diri.
30

 

Keempat, Analisis Penggunaan Media Sosial Instagram Terhadap 

Sikap Konsumerisme Remaja Di Sma Negeri 3 Samarinda oleh Agustina. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan 

menggunakan teknik purposive sampling dan model interaktif Miles dan 

Huberman. Informan dalam penelitian ini merupakan remaja siswa-siswi 

SMA Negeri 3 Samarinda. Pengumpulan data primer didapat dari wawancara 
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dan observasi pada remaja SMA Negeri 3 Samarinda. Pengumpulan data 

sekunder didapat melalui sumber-sumber lain. Hasil dari penelitian dan 

observasi diperoleh gambaran yaitu sikap remaja di SMA Negeri 3 Samarinda 

yaitu membeli barang pada media sosial Instagram yang dianggapnya lucu 

dan unik, harganya murah namun kualitas bagus, sesuai dengan hobi dan 

masih banyak lainnya. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, hasil dari 

menggunakan teori S-O-R dan Hipperleastis Media adalah bahwa remaja 

menggunakan media sosial Instagram dan mengikuti akun jual beli pada 

Instagramnya guna mempermudah dan mempersingkat waktu dalam 

berbelanja dan dampak negatif dari media sosial ini tidak begitu signifikan 

berpengaruh kepada sikap remaja SMA Negeri 3 Samarinda dalam berbelanja 

online.
31

 

Kelima, Pengaruh Aktivitas Pada Instagram Terhadap Sikap 

Mahasiswi Pengguna Instagram Di Bandung (Studi Pada Instagram Fashion 

Blogger Sonia Eryka) oleh Annisa Azlina, Martha Tri Lestari, dan Dini 

Salmiyah Fithrah Ali. Penelitian ini melibatkan satu variabel independen 

aktivitas pada instagram, dan satu variabel dependen yaitu sikap mahasiswi 

pengguna instagram. Data primer dikumpulkan melalui metode survey 

terhadap 420 responden dengan menggunakan pendeketan purposive 

sampling. Jenis penelitian ini adalah penelitian regresi liner sedernana dan 

deskriptif dengan metode penelitian yaitu metode kuantitatif kepada 420 

responden yang berasal dari mahasiswi pengguna Instagram yang melihat 

Instagram Sonia Eryka. Sementara teknik analisis data yang Penulis gunakan 

adalah Analisis Linier Sederhana. Sehingga, hasil penelitian menunjukan 

bahwa aktivitas pada instagram memiliki pengaruh terhadap sikap mahasiswi 
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pengguna Instagram sebesar 19,3% dan sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
32

 

12. Defenisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

a) Defenisi Konsepsional 

Variabel X (bebas) :  Penggunaan Instagram 

Penggunaan Instagram yang dapat diamati adalah sebagai berikut: 

1) Posting adalah kegiatan menggugah foto atau video dalam 

instagram. 

2) Following adalah fitur dalam instagram yang digunakan untuk 

melihat jumlah dan akun yang diikuti. 

3) Followers adalah fitur dalam instagram yang digunakan untuk 

melihat jumlah dan akun yang mengikuti. 

4) Like adalah fitur di intagram yang terletak dibagian bawah caption 

yang bersebelahan dengan komentar dengan mengetuk dua kali 

pada postingan yang disukai. 

5) Comment adalah fitur di instagram yang memungkinkan terjadinya 

interaksi antara pengguna instagram lainnya dengan memberikan 

komentar. 

6) Mention adalah fitur yang memungkinkan untuk memanggil 

pengguna lain dengan cara menambahkan tanda arroba (@) dan 

memasukkan akun instagram dari pengguna tersebut. 

Variabel Y (terikat) : Etika Komunikasi  

Etika komunikasi, yakni norma, nilai atau ukuran tingkah laku yang 

baik dalam kegiatan komunikasi. Adapun dimensi dari etika 

komunikasi adalah sebagai berikut : 
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1) Aksi komunikasi dimensi yang langsung terikat dengan perilaku 

aktor komunikasi. 

2) Sarana. Dalam masalah komunikasi, keterbukaan akses juga 

ditentukan oleh hubungan kekuasaan. Semakin banyak fasilitas yang 

dimilki semakin besar akses informasi, semakin mampu mendominasi 

dan mempengaruhi perilaku pihak lain atau publik. 

3) Tujuan. Dimensi tujuan menyangkut nilai demokrasi, terutama 

kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pes, dan juga hak akan 

informasi yang benar.  

b) Operasional Variabel 

Tabel. 2.1 

Dimensi Variabel X dan Y 

NO VARIABEL ASPEK INDIKATOR DESKRIPTOR 

1.  Penggunaan 

instagram 

Intensitas 

penggunaan 

dan aktivitas 

dalam 

instagram 

A. Posting  1) Mengunggah postingan 

2) Mendownload 

postingan 

3) Melihat postingan 

terbaru  

A. Following 

(Mengikuti) 

1) Mengikuti akun yang 

disukai 

B. Follower 

(pengikut) 

1) Jumlah pengikut yang 

banyak 

C. Like (menyukai) 1) Jumlah penyuka 

postingan 

2) Menyukai hal-hal 

terbaru 

D. Comment 

(komentar) 

1) Tertarik melihat 

komentar disuatu akun 
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2) Sering memberikan 

komentar disuatu akun 

E. Mention  1) Sering mention teman 

disuatu akun 

2.  Etika 

Komunikasi 

Dimensi 

Etika 

Komunikasi 

A. Aksi Komunikasi 1) Kesadaran berperilaku 

B. Sarana  1) Memiliki wewenang 

C. Tujuan 2) Hak untuk bereskpresi 

3) Hak untuk demokrasi 

4) Hak untuk 

mendapatkan informasi 

yang benar 

 

13. Hipotesis 

Secara asal kata (etimologis) hipotesis berasal dari kata hypo dan thesis. 

hypo berarti kurang dan thesis berarti pendapat. Dari kedua kata itu dapat 

diartikan bahwa hipotesis adalah pendapat yang kurang, maksudnya bahwa 

hipotesis ini merupakan pendapat atau pernyataan yang masih belum tentu 

kebenarannya, masih harus diuji terlebih dahulu dan kebenarannya bersifat 

sementara atau dugaan awal.
33

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diajukan hipotesis : 

Ha : Adanya pengaruh penggunaan instagram terhadap etika 

komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau. 

Ho : Tidak adanya pengaruh penggunaan instagram terhadap etika 

komunikasi mahasiswa UIN Suska Riau. 

Dari hasil hipotesis yang ada, peneliti menggunakan hipotesis Ha : 

adanya pengaruh penggunaan instagram terhadap etika komunikasi 

mahasiswa UIN Suska Riau. 
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